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Өмнөх үг 
Энэхүү заавар зөвлөмжүүдэд мэргэжлийн албадаас бусад нийгмийн эрүүл мэнд, мал 
эмнэлгийн салбар, лабораторийн ажилтнуудад зориулан бруцеллёзын талаар товч, тодорхой 
хэлбэрээр өгүүлсэн болно. Мөн түүнчлэн хүний бруцеллёзын асуудалд холбогдож болох 
сувилагч, асрагч, эмнэлгийн туслах ажилтнуудын ашиглах боломжтой сүүлийн үеийн 
мэдээллийн нэг эх сурвалж ч болох юм. 

Талархал
Бруцеллёз нь эдийн засаг, нийгмийн эрүүл мэндэд ихээхэн хор хохирол учруулдаг хэвээрээ 
байгаа бөгөөд олон газар, оронд одоо ч энэ бэрхшээл оршиж байгаа  тааламжгүй нөхцөлд 
уг өвчний чиглэлээр ажиллахад тулгардаг бэрхшээлүүдийг ойлгодог хүмүүс өөрсдийн 
мэдлэг туршлагаа бичсэнийг гүйцэтгэх редакторууд нэгтгэн дүгнэлээ. Энэхүү номонд орсон 
асуудлуудын талаар зааварлаж зөвөлсөн, оновчтой тайлбар хийсэн бүх хүмүүст талархаж 
байна. 
Мөн Швейцарь, Итали улсуудын Гадаад хэргийн яамдаас санхүүгийн тусламж үзүүлсэнд 
талархал илэрхийлье.

Редактор М.Ж.Корбел, С.С.Элберг, О.Косиви 
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Хураангуйлсан үгс 

2-МЕ /2-МЭ/ 2-меркаптоэтанол

BCV  /БХВ/          бруцеллын химийн вакцин

CF /ХХ/                 хавсрага холболт

CFT /ХХУ/           хавсрага холбох урвал

CIEF /СИЭФ /     сөрөг иммун-электрофорез

CNS /ТМТ/           төв мэдрэлийн тогтолцоо

CSF /ТНШ/           тархи, нугасны шингэн

CT /КТ/                  компьютерт  томографи

DNA /ДНХ/        дезоксирибонүклейн хүчил

DTT /ДТТ/           дитиотрейтол

ELISA /ЭЛИЗА-ФХУ/ фермент холбоот  урвал

IU /ОУН/                олон улсын нэгж

LPS /ЛПС/         липополисахарид

MRT /СЦУ/       сүүний цагираган урвал

NMR /ЦСР/       цөмийн соронзон резонанс

PCR /ПГУ/        полимеразын гинжин урвал

RBT /РБУ/       Роз Бенгалын урвал

RES /РЭТ /    ретикул-эндотелийн тогтолцоо

SAT /ИНУ/        ийлдэсний наалдуулах урвал

S-LPS /ГЛПС/    гөлгөр липополисахарид

SMZ   /СМЗ/       сульфаметоксазол

ТМР /ТМП/       триметоприм

i x
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1. Удиртгал

1. Удиртгал

“Долгиолог чичрэг”, “Газрын дундад тэнгисийн чичрэг”, “Мальтын чичрэг” гэж ч бас 
нэрлэгддэг бруцеллёз нь  зооноз халдварт өвчин бөгөөд халдвартай  мал амьтад, 
тэдгээрээс гаралтай бүтээгдэхүүнд шууд, шууд бус аль ч байдлаар хавьтсан бараг 
бүх тохиолдолд халдвар дамжин тархана. Энэ өвчин бүх насны эрэгтэй, эмэгтэй  хүнд 
халдварлаж болно. Олон орон энэ өвчинтэй тэмцэх ажилд асар их ахиц дэвшилд 
хүрсэн хэдий ч халдвар тэжээвэр амьтдад нь удаан хугацаагаар хадгалагдан, улмаар 
хүнд дамжин тархах явдал байнга гарч байдаг тийм бүс нутгууд одоо ч байсаар байна. 
Дэлхийн бөмбөрцгийн олон орон, ялангуяа Европ тивийн Газрын дундад тэнгисийн 
орнууд, умард болон дорнод  Африк, дорнод болон төв Ази, төв, өмнөд Америкийн 
орнуудад ихээхэн хохирол учруулдаг хүний өвчний нэг бөгөөд голдуу анхдагч далд 
хэлбэрээр явагдаж, мэдээлэгдэхгүй байх нь элбэг байдаг1.

Дэлхий дээр маш цөөхөн улс уг өвчнөөр тайван болохыг албан ёсоор тогтоосон боловч 
уг өвчин нутагшмал орнуудад очоод буцаж ирсэн хүмүүс өвчлөх явдал гарсаар байна. 

Энэ нь малаас хүнд дамжин халдварладаг зооноз өвчин бөгөөд халдвартай  мал 
амьтад, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнд хүмүүс шууд, шууд бус аль ч байдлаар 
хавьтсан бараг бүх тохиолдолд халдвар дамждаг. Олон оронд энэ өвчинтэй тэмцэх 
ажилд асар их ахиц дэвшилд хүрсэн хэдий ч  тэжээвэр амьтдад нь халдвар удаан 
хугацаагаар хадгалагдан, улмаар хүнд дамжих явдал байнга гарч байдаг тийм бүс 
нутгууд одоо ч байсаар байна.

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл өргөжин тэлж,  хотжилт эрчимжин, мал аж ахуй, хүнс 
үйлдвэрлэх, борлуулах байгууллагуудад ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ 
доголдож, нийгмийн эрүүл мэндийн эрсдэл хэвээр байсаар байгаа нь бруцеллёз 
тархах нөхцлийг зарим талаар бүрдүүлж байна. Олон улсын аялал жуулчлал  өргөжин 
тэлж, халдвар агуулж байж болох зөөлөн бяслаг гэх мэт экзотик  цагаан идээ олон 
хүнийг байлдан дагуулж,  тийм хүнсний зүйлсийг бруцеллаар тайван бүс нутгуудруу 
импортлох явдлыг идэвхжүүлж буй  нь  улам бүр өсөн нэмэгдэж буй хүний бруцеллёзын 
тархалтанд нөлөөлж байна.

Хүний өвчлөл эдгэрэхгүй удсанаар өвчтөн хэвийн үйл ажиллагаагаа удаан хугацаанд 
алддаг учраас бруцеллёз нь эдийн засгийн болон анагаах ухааны томоохон тулгамдсан 
асуудал болдог. Богино  хугацаанд оношлож, мэдрэг антибиотикоор эмчилснээр 
өвчтний хөдөлмөрийн чадвараа алдах хугацааг ихээхэн богиносгох боломжтой. Гэсэн 
хэдий ч үр дүнтэй оношлогоо, эмчилгээ хийх боломжгүй буюу  хүн, малын халдварыг 
илрүүлэх, түүнээс сэргийлэх хөтөлбөрүүдийг хангалттай сайн хэрэгжүүлдэггүй бүс 
нутгууд олон байдаг. Эдгээр орнуудад хүн амын ялангуяа нийгэм, эдийн засгийн хувьд 
хамгийн эмзэг давхаргынхны хэвийн аж төрөхөд малын энэхүү өвчин байнгын аюул 
учруулсан хэвээр байна. 

 1 Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн тоо баримт, тухайлбал хүн, малын бруцеллёзын талаар 
Хандистатус II /Handistatus II/ -т орсноос гадна, “Дэлхийн Мал Амьтны Эрүүл Мэнд” номоос бас үзэх 
боломжтой. ДМАЭМБ, ХХААБ, ДЭМБ-ын гишүүн улсуудын Мал эмнэлгийн албадаас Франц улс, Парис хот 
дахь ДМАЭМБ-ын Төв товчоо жил тутмын хамтарсан асуулга хэлбэрээр энэхүү мэдээллийг бүрдүүлдэг 
ба http://www.oie.int гэсэн хаягаар орж үзэх боломжтой.
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Энэ өвчин нь ихэнхидээ анхдагч далд хэлбэртэй байх бөгөөд эмнэлзүйн олон хэвийн 
биш хэлбэрээр илэрч болдог. Олонх өвчтнүүдэд шинж тэмдгүүд маш бүдэг байх тул 
таньж оношлоход төвөгтэй байдаг. Үнэндээ халдвар хүндэрсэн үед ч ялгаварлан 
оношлоход төвөгтэй хэвээр байж  болно. Сайтар стандартчилагдсан лабораторийн 
аргуудыг хэрэглэж, үр дүнг нь нухацтай сайн задлан шинжлэж байж л зөв онош тавих 
боломжтой.

Техникийн дэвшил урьдын адил шаардлагатай хэвээр байгаа боловч  хивэгч малын 
бруцеллёзтой тэмцэх шинжлэх ухааны үндсэн мэдээлэл, арга зүй бэлэн байгаа 
гэдгийг энд дурьдах нь зүйтэй. Малын бруцеллёзтой бүрэн тэмцэж чадахгүй байгаа 
газарт ч  хүний өвчлөлөөс  сэргийлэх, халдвар авсан хүмүүсийг эмчлэн эдгэрүүлэх  
боломжтой. 

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг дэмжсэн  салбар дундын  хамтын 
ажиллагаа нь бруцеллёзтой тэмцэхэд чухал үүрэгтэй бөгөөд мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, 
хүнсний эрүүл ахуй, эрүүл мэндийн салбаруудад холбогдох дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
нь ач холбогдолтой. Нөгөө талаар бруцеллёзын урьдчилан сэргийлэлт, тэмцэх арга 
хэмжээнд хэрэглэгчдийн боловсрол, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан олон 
байгууллагуудын зүгээс дэмжих үйл ажиллагаа чухал байдаг. 

Тиймээс энэхүү гарын авлагад нийт хүн ам,  айл өрхүүдийн түвшинд  орчны болон 
мэргэжлийн эрүүл ахуйн суурь арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх, өвчлөгсдийг 
илрүүлж, эмчлэхэд шаардлагатай үйл ажиллагааны дараалалд онцгойлон анхаарсан 
болно.
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2. Эмнэлзүй

Бруцеллёз бол үнэн хэрэгтээ амьтны, ялангуяа малын өвчин бөгөөд хүний хувьд 
санамсаргүй тохиолдлоор мал амьтнаас дамжин халдварласан бруцеллын төрлийн 
нянгуудаар сэдээгддэг  өвчин юм. Өөрөөр хэлбэл зооноз өвчин болно. Удамзүйн 
хувьд бруцеллын төрлийн нянгуудыг түүхэн шалтгаанаар Brucella melitensis гэж ялган 
дүйсэн нэг зүйл нянгийн хувилбарууд гэж үзэж болно. Гэхдээ бодит байдалд ингэж 
үзэх нь учир дутагдалтай бөгөөд B. abortus, B. suis, B. melitensis, B. neotomae, B. ovis, 
B. canis гэсэн 6 гол “зүйл” байдаг. Далай, тэнгисийн усанд амьдрагч хөхтөн амьтдаас 
ялган авсан омгуудыг  дор хаяж 3 өөр шинэ бүлэгт  хамааруулдаг. 

Эдгээр хувилбаруудыг ялган дүйх  нь эпидемиологийн  хувьд ихээхэн практик ач 
холбогдолтой бөгөөд мөн ямар нэг хэмжээгээр  хүний бруцеллёзын хүндрэл нь 
бруцеллын төрөл, зүйлээс хамаардаг. Үүнтэй холбоотойгоор B. abortus үхэрт, B. meliten-
sis хонь, ямаанд В. suis гахайд халдварладаг /харин биологийн 4-р хэвшил цаа буганд, 
5-р биохэвшил нь мэрэгчдэд халдварладаг/. B. ovis зөвхөн хонинд л халдварладаг 
бөгөөд хүнд халдварласан тохиолдол гараагүй байна. В. suis биологийн 5-р хэвшлийг 
мэрэгчдээс цөөн удаа ялгаж авсан бөгөөд B. canis ихэвчлэн нохойг өвчлүүлдэг боловч 
хүнийг өвчлүүлсэн тохиолдол гарч байжээ. Үүсгэгч B. neotomae-ийг мөн л цөөн 
тохиолдолд ялган авсан ба хүний өвчлөлд ямар ч холбоогүй байна. 

Хүний бруцеллёз нь удаан үргэлжилж, хүндрэл үүсгэн архагшин, ажлын чадвар 
алдагдуулж болох цочмог халууралт өвчлөл хэлбэрээр ихэвчлэн илэрдэг. Голлон 
үхэр, хонь, ямаа, гахай зэрэг мал амьтдаас гаралтай эх уурхайгаас шууд ба шууд 
бус замаар халдварладаг. Байгалийн эдгээр эзэн амьтдад халдвар гол төлөв үржлийн 
эрхтнээр дамжин орж, хээлтэй малыг зулбахад хүргэнэ. Бруцелл нь шээс бэлгийн 
замаас гарах шингэн болон хөхний  сүүгээр ихэвчлэн ялгардаг.

Эмнэлзүйн илрэл нь хүн, малд өвөрмөц бус бөгөөд лабораторийн шинжилгээгээр 
оношийг нь бататгах шаардлагатай байдаг. Хүний бруцеллёзыг эмчлэх үр дүнтэй арга 
байдаг боловч малын бруцеллёзтой тэмцэх, иргэдийн нийгмийн эрүүл мэндийн арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь хамгийн зөв арга болно. 
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2.1 Хүний өвчлөл

Бруцеллёзын үед толгой өвдөх, удаан хугацаанд үргэлжлэн халуурах, хөлрөх,  сэтгэл 
санаа хямрах, ядрах, хоолонд  дургүй болох,  ядарч сульдах,  шинжүүд илэрдэг бөгөөд 
тодорхой эмчилгээ хийгээгүй үед хэдэн долоо хоног, сараар ч үргэлжилдэг ужиг ба 
архаг явцтай халууралт өвчин юм. Ерөнхийдөө дээр дурьдсан цөөн шинж тэмдэг 
илрэх боловч элэг, дэлүү болон тунгалагийн зангилаа томрох зэрэг шинжүүд олонтой 
дагалддаг. Гэвч өөр бусад ямар ч эрхтэн тогтолцоо гэмтэх  шинж илэрч болно. Өвчин 
дахиж, хэсэг газрын сунжирсан халдвар үүсгэх эсвэл “архаг сульдах хамшинжтэй” 
төстэй өвөрмөц бус хамшинж илрэх хэлбэрээр  цочмог шатнаас архаг шатанд  шилжин 
ордог. Уг өвчин зөвхөн бруцеллын төрлийн нянгаар л үүсгэгддэг ба уг үүсгэгч байгаа 
эсэх эсвэл бруцеллын эсрэг  дархлааны өвөрмөц хариу урвал үзүүлж байгааг тогтоох 
лабораторийн шинжилгээгээр оношийг бататгах ёстой.

 Оношийг дор дурьдсан судалгаа, шинжилгээгээр  баталгаажуулна: 

•	 Бруцеллын төрлийн нянгийнх болох нь тодорхой эсвэл байж болох эх уурхайд хавьтал 
болсныг нотлох  мэдээлэл. Үүнд: Бруцеллёз түгээмэл тохиолддог эзэн амьтад, 
тухайлбал үхэр, хонь, ямаа, гахай, тэмээ, сарлаг, одос үхэр, нохой зэрэг амьтадтай 
хавьталд орсон, мөн түүнчлэн дээрхи мал амьтдын гаралтай түүхий эсвэл дутуу 
болгосон сүү, цагаан идээ, мах, дайвар бүтээгдэхүүн бага хэмжээтэй ч хэрэглэсэн 
байх. Түүнээс гадна өвчин үүсгэгч нь тэсвэрлэх чанар сайтай, халдварлах чанар 
өндөртэй байдаг нь орчныг бохирдуулах нөхцөл болох бөгөөд энэ нь нотлоход төвөгтэй 
ч гэсэн байж болох аюул юм. Халдвар тархсан газар оронд зорчсон эсвэл байнга байх 
нь оношийг баталгаажуулах  магадлалыг ихэсгэнэ.

•	 Өвчтнөөс бруцеллын төрлийн нян ялгах.

•	 Баталгаажсан полимеразын гинжин урвал /ПГУ/-аар цус болон бусад эдийн дээжинд 
бруцеллын удамшлын материал байгааг илрүүлэх. 

•	 Баталгаажсан ийлдэс судлалын урвалаар цус болон бусад эдэд бруцеллын эсрэгтөрөгч 
илрүүлэх.

•	 Солбилцох урвалд орж болох нянийн халдвар аваагүй тохиолдолд  бруцеллын 
эсрэгбиемийн таньц нэмэгдсэнийг ийлдэс судлалын аль нэг аргаар нотлох.

•	 Стандартчилсан эсрэгтөрөгчөөр наалдуулах болон хавсрага холбох урвалаар эсвэл 
ФХУ-аар өндөр түвшинд тогтвортой хадгалагдах өвөрмөц иммуноглобулин  /IgG/ 
илрүүлэх.

Хүн бруцеллёзын халдвар авах  нь дархлааны түвшин, халдвар авах зам, халдвар 
агуулсан материал дахь үүсгэгчийн тоо хэмжээ  зэрэг олон хүчин зүйлсээс хамаардаг. 
Ерөнхийдөө B. melitensis, B. suis хоёр нь B. abortus, B. canis нянгуудыг бодвол хүнд 
илүү их хоруу чанартай байдаг ч бруцеллын аль ч зүйлийн нянгаар халдварласан үед 
ноцтой хүндрэл үүсэх боломжтой.

Халдвар орох гол үүд хаалга нь арьсны ил шарх, шалбархай, нүдний салст бүрхэвч, 
халдвар бүхий агаараар амьсгалах, пастержуулаагүй сүү, цагаан идээ хэрэглэх  
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явдал болно.  Цус юүлэх, эд шилжүүлэн суулгах үед, мөн бэлгийн замаар дамжин 
халдварлах боломжтой боловч ингэж халдварлах нь маш ховор. 

Нийт тохиолдлын бараг тал хувьд энэхүү өвчний үед халдвар авснаас хойш хоёроос 
гурван долоо хоногийн дараа цочмог байдлаар эхэлдэг. Харин бусад тохиолдолд 
халдвар авснаас хойш хэдэн долоо хоногоос хэдэн сар хүртэл хугацаанд өвөрмөц бус, 
шинж тэмдгүүд үзэгдэх ба яг эхлэх үе нь тодорхойгүй байдаг. Эмнэлзүйн илрэлүүд 
харилцан адилгүй, өвөрмөц бус байдаг. Тухайлбал халуурах, хөлрөх, сульдаж ядрах, 
хоол унданд  дургүй болох, жингээ алдах, толгой, ууц нуруу, үе мөч өвдөх зэрэг шинж 
тэмдэг илэрдэг. Ерөнхийдөө өглөөд өвчтний биеийн байдал харьцангуй сайн байх 
хэдий ч оройдоо дээр дурьдсан шинжүүд илэрч, хэвтмээр  болж, түүнээсээ улбаалан 
сэтгэл санаагаар унадаг  болно. Эмчлэхгүй бол өвчин олон хоногийн турш үргэлжлэн 
халуурч, дараа нь халуун буурч ээлжлэн солигдох байдлаар /долгион хэлбэрээр/ 
үргэжилнэ. B. melitensis-ээр сэдээгдсэн бруцеллёзтой 500 өвчтний  шинж тэмдэг, 
илрэлүүдийг 1-р хүснэгтээр харуулав.

1-р хүснэгт. B. melitensis-ээр сэдээгдсэн бруцеллёзтой 500 өвчтөнд илэрсэн шинж тэмдэг
Шинж тэмдэг, илрэл өвчтний тоо хувь
Халуурах 464 93
Дагжих  410 82
Хөлрөх 437 87
Өвдөх 457 91
 Ядрах 473 95
Үе мөч, нуруу өвдөх 431 86
Үений үрэвсэл 202 40
Нуруугаар хөндүүрлэх 241 48
Толгой өвдөх 403 81
Хоол, унданд  дургүй болох 388 78
Турах 326 65
Өтгөн хатах 234 47
Гэдэс өвдөх 225 45
Суулгах 34 7
Ханиалгах 122 24
Төмсөг өвдөх, үрэвсэх 62 21а

Тууралт гарах 72 14
Нойр хямрах 185 37
Ерөнхий байдал дордох 127 25
Цонхийх 110 22
Тунгалагийн булчирхай томрох 160 32
Дэлүү томрох 125 25
Элэг томрох 97 19
Шарлах 6 1
Төв мэдрэлийн тогтолцооны эмгэг 20 4
Зүрхний хэм алдагдах 17 3
Уушигны үрэвсэл 7 1

M.M.Madkour, Brucellosis, 2nd Edition, Springer, Berlin, номноос авч, зарим баримт нэмэв.
а290 эрэгтэй хүнээс.
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Бруцеллын төрлийн нянгууд нь эзэн амьтны фагацит  эсүүд дотор хадгалагдан, үржих 
чадвартай, эсийн доторх туйлбаргүй эмгэг төрүүлэгчид юм. Бруцеллууд эсийн дотроос 
хэрхэн гэмтэлгүй гарч чаддаг механизмыг бүрэн тайлбарлаж чадаагүй байна. Гэсэн 
ч бруцеллууд эцэстээ тунгалагийн зангилаа, элэг, дэлүү, ясны чөмөг гэх мэт ретикул-
эндотелийн тогтолцоо (РЭТ)-ны моноцит, ба макрофаг  эсүүдэд бугшдаг. Бруцеллёз 
бол бие махбодийн ямар ч эрхтэн, эдийг хамарч чадах бүхэл бүтэн тогтолцооны 
халдвар юм. Аливаа нэг эрхтэнд хамаарах эмнэлзүйн шинж тэмдгүүд давамгайлсан 
тохиолдолд “хэсэг газрын” өвчлөл гэж нэрлэдэг. Ерөнхийдөө РЭТ-ны  эрхтнүүдийг 
илүү их өвчлүүлдэг. 

Хэдийгээр шингэний дархлаа буюу эсрэгбиемүүд халдвар эсэргүүцэхэд зарим нэг 
үүрэг гүйцэтгэдэгийг тогтоосон боловч бруцеллёзын эдгэрэх үндсэн механизм нь 
эсийн дархлаагаар гүйцэлддэг.  Эс хордуулагч өвөрмөц Т лимфоцитууд бий болох, 
өвөрмөц  туслагч Т лимфоцитуудээс цитокинууд /жишээлбэл, гамма-интерферон, 
хавдар үхжүүлэх хүчин зүйл/ ялгарах замаар нян устгах идэвхийг нь нэмэгдүүлж 
макрофагийг идэвхжүүлэх зэрэг нь эсийн дархлааны механизмууд юм. Эсийн дархлаа 
бий болохтой  зэрэгцэн эзэн амьтны биед бруцеллын эсрэгтөрөгчийн эсрэг арьсны 
саатмал хэлбэрийн хэт мэдрэмтгий байдал үүсдэг.

2.1.1  Яс, үе мөчний илрэл 

Бруцеллёз яс, үе мөчийг хамрах нь нийт тохиолдлын 40 хүртэл хувьд  тохиолдох 
бөгөөд сакро-илиит, спондилит,  захын үений артрит,  остеомиелит, бурсит, 
теносиновит зэрэг хэлбэрээр илэрнэ.  Бруцеллёзын сакро-илиит  онцгой түгээмэл 
байдаг. Ийм өвчтөн халуурч, нуруугаар нь өвдөн, өвдөлт нь хөл рүүгээ буудаг /sci-
atica/. Хүүхэд өвдсөн тохиолдолд алхах, явах дургүй болж, биеийн жингээ өвдөөгүй 
хөл дээрээ төвлөрүүлэхийг хичээдэг.  Өвчний эхэнд радиограф, ясны сцинтограмын 
шинжилгээгээр хэвийн мэт гарах боловч яг цагийг нь олж компьютерийн томографаар 
эсвэл цөмийн соронзон резонансаар харахад нугалам хоорондын ялтасны зай 
нарийссан байдаг.  Нугаламын остеомиелитийг /яс чөмөгний үрэвсэл/ радионуклейдын 
сканаар харахад нугаламын их бие гэмтсэн нь тод харагддаг. Харцаганы нугаламууд 
гэмтэх нь цээж ба хүзүүнийхийг бодвол илүү их тохиолддог. Сээр нурууны ясны 
сүрьеэг бодвол бруцеллёзын үед нугалам орчмын буглаа үүсэх нь бага байдаг. Олон 
тооны үеийг хамарсан халдварын дараа нугаламын үений эмгэг гарах хандлагатай  
бөгөөд энэ нь цусны эргэлтээр дамжих дархлааны иж бүрдэл үенд хурснаас үүдэлтэй 
гэж үздэг.

2.1.2   Ходоод, гэдэсний илрэл 

Бруцеллёз, ялангуяа B. melitensis-ээр сэдээгдсэн өвчлөл  нь ихэвчлэн хүнсээр дамждаг 
бөгөөд пастержүүлээгүй сүү, түүхий сүүний бяслаг гэх мэт цагаан идээ дамжуулах 
гол тээгчид болдог. Хүнсээр дамжин халдварласан  бруцеллёз нь ходоод гэдэсний 
илрэлээс  илүүтэй тогтолцооны шинж тэмдгүүд давамгайлах хандлагатай тул гэдэсний 
балнадтай андуурагддаг.  Гэхдээ ходоод гэдэсний бруцеллёзын үед  огих, бөөлжих, 
гэдэс базлах зэрэг шинж илрэх нь бий.   Нарийн гэдэс, бүдүүн гэдэсний үрэвсэл, 
нянгийн гаралтай перитонитийн цөөн тохиолдол илэрсэн тухай судлаачид мэдээлжээ. 
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2.1.3   Элэг, цөсний илрэл 

Хэдийгээр элэгний үйл ажиллагааг шинжлэхэд хэвийн эсвэл бага зэрэг эрчимжсэн 
байж болдог ч бруцеллёзын  үед элэг гэмтэх нь түгээмэл байдаг. Элгэнд гарах эдийн 
өөрчлөлтүүд харилцан адилгүй байх боловч саркоидозын  эмгэг өөрчлөлтөөс үл 
ялгагдах хучуур эсэрхүү гранулом B. abortus-аар өвчилсөн үед илэрч болдог. B. meliten-
sis-ээр өвчилсөн тохиолдолд элгэн дэх эмгэг өөрчлөлтийн хүрээ нь вирүст гепатиттэй 
төстэй үрэвслийн жижиг, тархсан голомтууд байдалтай гэж тодорхойлсон байдаг. 
Элэгний эсийн үхжилтэй хэсгүүд бүхий элэгний цуллаг эдэд үрэвслийн  томоохон 
голомт хааяа нэг илэрдэг. Бусад тохиолдолд аварга эсүүд бүхий жижиг, мэдэгдэх 
төдий хучуур эсэрхүү гранулом  илрэх нь бий.

Хэдийгээр бруцелл элэгний эдийг ихээр гэмтээдэг боловч харин элэгний хатууралд 
хүргэх нь тун ховор байдаг ажээ. Элэгний буглаа, элэг, бусад эрхтний идээт архаг 
эмгэг B. suis-аар өвчилсөн тохиолдолд илэрч байсан ба цочмог, архаг холецистит 
тохиолдсон  тухай мэдээлэл гарчээ. 

2.1.4   Амьсгалын замын илрэл 

Агаар дуслын замаар хүний биед орох нь бруцеллёзын халдвар дамжих нэг хэлбэр  
бөгөөд ялангуяа халдвартай мал төхөөрдөг нядалгааны газруудад илүү тохиолддог. 
Уушигны бруцеллёз нь  уушигны угийн  болон мөгөөрсөн хоолой орчмын тунгалагийн 
зангилааны эмгэг, уушигны завсрын эсийн үрэвсэл, бронхопневмони, уушигны 
тунгалагийн зангилааны үрэвсэл,  цээжний гялтангаас шүүрдэс, идээ гарах зэрэг 
хэлбэрээр  илэрдэг тухай мэдээлсэн байна. Цэрнээс  бруцелл ялгарах  нь маш ховор. 

2.1.5   Шээс, бэлгийн замын илрэл 

Төмсөг болон төмсөгний хэтийн үрэвсэл нь эрэгтэй хүн бруцеллёзоор өвчлөхөд шээс, 
бэлгийн замд нь хамгийн их тохиолддог хүндрэл юм. Ихэвчлэн нэг талаа барих ба 
бруцеллаас үүссэн төмсөгний үрэвсэл нь төмсөгний хорт хавдар, сүрьеэтэй маш 
төстэй байх нь бий. Хэдийгээр бруцеллын нянг хүний хөлдөөж хадгалсан эр бэлгийн 
эснээс илрүүлсэн боловч бэлгийн замаар халдвар дамжсан талаарх мэдээлэл маш 
цөөн байдаг. Бруцеллёзын үед бөөр гэмтэх нь маш ховор бөгөөд илрэх шинж тэмдэг 
нь бөөрний сүрьеэгийнхтэй төстэй байдаг. Эмэгтэйчүүдийн хувьд аарцагны хөндийд 
буглаа үүсэх, үр дамжуулах хоолой үрэвссэн цөөн хэдэн тохиолдлыг мэдээлсэн 
байдаг. 

2.1.6   Жирэмсэн, хөхүүл үеийн бруцеллёз 

Жирэмсэн үед бруцеллёзоор өвчлөх нь ураг аяндаа зулбах,  урагт халдвар дамжих 
зэрэг эрсдэл үүсгэдэг. B. abortus-ийн өсөлтийг дэмжигч эритритол агуулдаг тул уг 
үүсгэгч ихэсэд илүүтэй үржих хандлагатай нь мал амьтад бруцеллёзоор өвчилсөн 
үед төл зулбах нь элбэг тохиолддогийн шалтгаан гэж үздэг. Хэдийгээр эритритол 
хүний ихэсийн эдэд байдаггүй боловч цусаар бруцеллын нян тархах нь зулбуулж 
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болох бөгөөд энэ нь ялангуяа жирэмсний эхний гурван сард тохиолдох боломжтой. 
Бруцеллёзын улмаас зулбалтын эзлэх хувь нь бусад нянгууд цусанд тарснаас 
шалтгаалж зулбадагаас илүү байгаа эсэх нь тодорхойгүй хэвээр байна. Ямар ч 
тохиолдолд жирэмсэн үед бруцеллёзыг яаралтай оношлох, эмчлэх асуудал нь ургийг 
хамгаалах ач холбогдолтой. Бруцеллёз хөхүүл  нярайд сүүгээр нь дамжин халдах нь 
маш ховор тохиолддог талаар мэдээлсэн байдаг.

2.1.7   Зүрх, судасны илрэл 

Бруцеллёзын үед тохиолддог зүрх, судасны эмгэгийн хамгийн түгээмэл  хэлбэр нь 
халдварт эндокардит бөгөөд үүнийг бруцеллёзын улмаас нас барах  хамгийн гол 
шалтгаан гэж үздэг. Нийт тохиолдлын 2 орчим хувь нь эндокардиттай байсныг мэдээлсэн 
бөгөөд зүрхний хавхлаг өөрийнх нь эсвэл хиймэл аль ч тохиолдолд өвчилж болдог. 
Гол судасны хавхлаг нь хос хавтаст хавхлагаа бодвол илүү их гэмтдэг. Валсальвагийн 
синус /гол судасны хөндий/ болон бусад судаслаг бүтцийн хананы цүлхэн  /аневризм/ 
нь халдвар B. suis-аар үүссэн үед хамгийн элбэг тохиолддог. Тархины дунд тараагуур 
судсууд мөөгөнцрийн улмаас цүлхийх нь  халдварт эндокардитын  хүндрэл болох 
магадлалтай. Бруцеллын төрлийн нянгаар үүссэн эндокардитыг эмчлэхэд гол төлөв 
антибиотикийн эмчилгээг, зүрхний хавхлага солих мэс засалтай хослуулж хийх 
шаардлагатай байдаг. 

2.1.8   Мэдрэлийн тогтолцооны илрэл 

Төв мэдрэлийн тогтолцоо /ТМТ/- г  шууд гэмтээх  явдал B. melitensis-ийн халдварын  
5 орчим хувьд тохиолдох ба менингит, менингоэнцефалит хэлбэрээр голдуу илэрдэг. 
Бруцеллын гаралтай менингит өвчний хожуу үед голдуу тохиолдох боловч цочмог, 
архаг хэлбэрийн алинаар нь ч  илэрч болно. Тархи, нугасны шингэн /ТНШ/-нд уургийн 
хэмжээ нэмэгдэх, чихрийн хэмжээ хэвийн эсвэл багасах, лимфоцитийн тоо олширох  
хандлагатай. ТНШ-ээс бруцеллын нян ялгарах  нь маш ховор боловч ТНШ, ийлдэс 
зэрэгт өвөрмөц эсрэгбием илрэх нь бий. Бруцеллёзын үед ТМТ-нд илрэх эмгэг 
өөрчлөлтүүдэд тархины васкулит, мөөгөнцөрт идэгдсэн  судас цүлхийх, тархи, хатуу 
хальсны буглаа, шигдээс, цус алдалт, тархины атакси зэрэг орно. Захын мэдрэлийн 
гэмтэл нь радикулопати, Жюллиан-Баррын хамшинж, полимиелит төст хамшинж 
зэргээр илэрдэг. 

Менингиттэй үед тархийг КТ, цөмийн соронзон резонансаар харах гэх мэт аргуудаар 
шинжлэхэд ихэвчлэн хэвийн байх ч, голомтолсон  эмгэг гэмтлүүд, хатуу хальсны 
дээрх зайн байдлыг  тодорхойлоход эдгээр аргууд хэрэгтэй байдаг. Мэдрэл барьсан 
бруцеллёзтой зарим өвчтөнд тархины суурь зангилааны шохойжилт үүссэн талаар 
мэдээлжээ. 

2.1.9  Арьсны илрэл 

Бруцеллёзтой өвчтөнд төрөл бүрийн тууралт, ур, гүвдрүү гэх мэт арьсны олон янзын 
эмгэг өөрчлөлт гардаг болохыг мэдээлсэн байдаг. 
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B. suis-аар сэдээгдсэн  бруцеллёзын үед арьсны шархлаа, буглаа, тунгалагийн судасны 
идээт үрэвсэл илүү тохиолддог. Дэлүү томрох,  чөмөгний хемафагоцитоз болон/эсвэл 
цусны ялтсан эсийн эсрэгбием үүсэхтэй холбоотой гэж үздэг хүнд хэлбэрийн цус 
ялтасгүйдэлтийн улмаас хамар, буйлнаас цус гарах, шээс цустай гарах явдал хааяа 
тохиолддог. 

2.1.10  Нүдний илрэл 

Хэдийгээр түгээмэл бус ч нүдний маш олон янзын эмгэг өөрчлөлтүүд бруцеллёзтой 
өвчтөнд илэрдэг болохыг тогтоожээ. Үүнд увейт нь байнга шахуу тохиолддог ба архаг 
иридоциклит, нүдний эвэрлэгийн зоос хэлбэрт үрэвсэл,  олон голомтот хориоидит, 
харааны мэдрүүлийн үрэвсэл байдлаар илэрдэг.  Хүний нүдний аль нэг хэсгээс 
бруцеллын нян ялган авч чадаагүй байгаа учраас эдгээр эмгэг өөрчлөлтүүдийн ихэнхи 
нь дархлалын тогтолцоогоор дамждаг байж болох хожуу илэрдэг хүндрэл гэж үздэг.  
Тийм учраас нүдний илрэлүүдийг  эмчлэхэд голдуу стериодуудыг хэрэглэдэг. 

2.1.11  Архаг бруцеллёз

Архаг хэлбэрийн өвчлөл нь бруцеллёзын хамгийн их маргаантай асуудал гэж үзэж 
болно. Энэ нь бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн тодорхойлолт байхгүйтэй холбоотой. 
“Архаг бруцеллёз” гэж нэрлэх нь өвчнийг оношлосноос хойш 12 сар, түүнээс удаан 
хугацаанд эмнэлзүйн шинж хадгалагдаж буй өвчтөнд хамаатай гэдгийг холбогдох 
байгууллага, хувь хүмүүс бараг бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ шалгуурт үндэслэн 
өвчтнүүдийг: 1/ өвчин нь дахисан, 2/ хэсэгчилсэн архаг халдвартай, 3/ эдгэрэлт нь 
удааширсан гэж 3 ангилан үздэг. Дахиж өвчлөх гэдгийг нэг удаагийн бүрэн эмчилгээ 
хийж, өвчин эдгэрснээс хойш  тодорхой хугацаа өнгөрсний дараа өвчний  шинж 
тэмдгүүд дахин үзэгдэх байдал /нян илэрсэн, илрээгүй нэгэн адил/ гэж тодорхойлдог. 
Дахиж өвчилсөн хүмүүст халуурах, ийлдсэнд нь өвөрмөц иммуноглобулины /IgG/ 
хэмжээ ихэсч, тэр чигтээ хадгалагдах зэрэг халдварын тодорхой илрэлүүд байдгаараа 
онцлогтой. Эмчилгээ дууссанаас хойш 6 сарын дотор дахин өвчлөх явдал хамгийн 
их байдаг ба ийм байдал рифампицин эсвэл стрептомициний аль нэгээр эмчилсний 
дараа тохиолддог хэдий ч  антибиотикт тэсвэржсэн  нянгийн омгууд үүсгэдэг  гэж 
үзэж болохгүй. Тийм болохоор өвчний дахилтийн үед өмнөхийн нэг адил эмээр дахин 
эмчилгээ хийх боломжтой байдаг. 

Хэсэг газрын архаг халдвар гэдгийг остеомиелит, эдийн гүндэх буглаа гэх мэт гүнзгий 
халдварласан голомтыг арилгаж чадаагүйгээс болж онцлон илрэл, шинж тэмдгүүд 
дахиж гарах байдал /нян илэрсэн, илрээгүй нэгэн адил/ гэж тодорхойлдог. Хэсэг газрын 
халдвартай өвчтнүүдэд ч бас шинж тэмдгүүд нь нэлээд удсаны дараа дахин гарч болох 
хэдий ч халуурах гэх мэт халдварын тодорхой илрэлүүдтэй байна. Өвчин нь дахисан 
тохиолдолд хэсэг газрын халдвар нь ийлдсэн дэх өвөрмөц иммуноглобулин  ихэсч, 
тэр чигтээ хадгалагдах байдлаар илэрдэг. Өвчин дахихаас ялгаатай нь хэсэгчилсэн 
архаг бруцеллёзын үед антибиотикийн эмчилгээнээс гадна халдварын голомтыг авч 
хаях мэс заслын ажилбар шаардагдаж болно. 

Эдгэрэлт удаашрах гэдгийг нэг удаагийн бүрэн эмчилгээ хийж, эсрэгбиемийн таньц 
нь буурсан эсвэл байхгүй болсон өвчтөнд халуурах гэх мэт халдварын тодорхой 
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илрэлүүдгүйгээр шинж тэмдгүүд нь хадгалагдах байдал гэж тодорхойлдог. Эдгэрэлт 
удаашрах шалтгаан тодорхойгүй байгаа боловч  зарим өвчтөнд хийсэн  судалгаанаас 
үзэхэд бруцеллёзоор илүү хурдан өвчлөхөд хүргэдэг сэтгэл санааны хямрал маш их 
тохиолддог байна. Ямар ч тохиолдолд эдгэрэлт нь удааширсан өвчтнийг антибиотикоор 
давтан эмчлэхэд ямар ч үр дүнгүй болох нь харагджээ. 

2.1.12  Хүүхдийн бруцеллёз

Хүүхдэд маш ховор байдаг гэж үздэг байсан ч бруцеллёзоор бүх насны хүмүүс, 
ялангуяа B. melitensis үүсгэгч зонхилдог газар нутгуудад өвчлөх боломжтой гэдэг нь 
орчин үед тодорхой болжээ. Халдварын явц, хүндрэл гарах байдлын хувьд өвчтний 
наснаас үл хамаарч ижил төстэй байдаг болох нь харагджээ.

 ХҮНИЙ ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЛААРХ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД 

•	 Хүний	бруцеллёз	нь	ихэвчлэн	цочмог	халуурлаар	илэрдэг.

•	 Ихэнхи	тохиолдол	B. melitensis-ээр сэдээгддэг. 

•	 Бүх	насныхан	өвчилдөг.	

•	 Өвчний	илрэл	аль	ч	эрхтэн	тогтолцоонд		гарах	боломжтой.

•	 Дахих,	 хэсэг	 газрын	 архаг	 халдвар	 үүсэх,	 эдгэрэлт	 удаашрах	
байдлаар уг өвчин сунжирч болдог.

2.2 Мал амьтны өвчлөл
Бруцеллёз бол олон төрөл, зүйлийн амьтдад тусдаг ужиг эсвэл архаг өвчин юм. 
Үхэр, хонь, ямаа, бусад хивэгч амьтад болон гахайд халдварын дараах эхний үе 
шат нь голдуу тодорхой бус байдаг. Бэлгийн бойжилт гүйцсэн мал амьтдад халдвар 
үржлийн эрхтний тогтолцоонд нөлөөлөх бөгөөд хээлтэй эмэгчин амьтдад ихэнхидээ 
ихэсийн үрэвсэл үүсгэж, үүнээс улбаалан  голдуу хээлийн сүүлчийн триместрт зулбах 
ба  харин эрэгчин амьтдад төмсөгний хэтний болон төмсөгний үрэвсэл үүсгэнэ /1 
ба 2-р зургууд/. Эмнэлзүйн шинжүүд нь эмгэгийн илрэл байж чадахааргүй бөгөөд 
онош нь нянг ялган авах эсвэл тэдгээрийн эсрэгтөрөгч эсвэл удамшлын материалыг 
нь илрүүлэх өвөрмөц эсрэгбием, эсийн  дархлааны хариу урвалыг нь тодорхойлох 
замаар бруцеллын төрлийн нянгаар халдварласан эсэхийг тогтоосноор баталгааждаг.  
Бруцеллёзоор олон төрөл зүйлийн амьтад, ялангуяа хүнс үйлдвэрлэхэд ашигладаг 
хонь /ялангуяа саалийн/, ямаа, үхэр, гахай, мөн түүнчлэн орон нутгийн түвшинд 
үржүүлдэг тэмээ, одос үхэр, сарлаг, цаа буга зэрэг мал амьтад өвчилдөг. Одоогоор 
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мэдэгдэж буй бруцеллын 6 зүйлээс тав нь нэг ба түүнээс олон эзэн амьтанд халдвар, 
эмнэлзүйн шинжүүд үүсгэдэг /2-р хүснэгт/.  Эмгэг төрүүлэх чадварыг ихээс нь багаруу 
нь дараалуулан бичвэл B. melitensis, B. suis, B. abortus, B. canis гэсэн дөрвөн зүйл 
нь хүнийг ч бас өвчлүүлдэг.  Сүүлийн үед далай тэнгисийн уснаа амьдардаг амьтдад 
тодорхойлсон  хэвшлүүд нь ч бас хүнийг өвчлүүлэх чадвартай болохыг тогтоосон 
байна. 

Бруцеллын нянгууд нь голдуу  тодорхой эзэнтэй байдаг ч зарим  зүйлүүд, ялангуяа  B. 
melitensis-ийн хувьд солбин халдварлах явдал гардаг. Олон төрөл зүйлийн зэрлэг ан 
амьтад халдвар авдаг талаар мэдээлэл гарсан боловч тухайн популяцийн төлөрхөг 
чанарт сөргөөр нөлөөлж, хүнд халдвар үүсгэх тохиолдлууд нь маш ховор байдаг. 
Гэхдээ саалийн мал B. melitensis-ийн халдварт өртөх  нь эдийн засаг, нийгмийн эрүүл 
мэндийн  асар их хохирол учруулдаг. Хонь, ямааны халдвар нь хавьтлаар дамжих 
өндөр магадлалтай бөгөөд сүргийн нягтралаас шалтгаалан  илүү их халдварлан тархах 
боломжтой тул  малын эзэд малчдаар дамжин ахуйн нөхцөлд нэвтрэх эрсдэлтэй 
байдаг.  Хүрээлэн буй орчинд олноороо гадагшлах бруцеллёзын нянгууд малаас малд 
халдвар дамжих  нөхцлийг бүрдүүлж байна.

Хүмүүс гол төлөв малтай шууд харьцах эсвэл бохирдсон сүү, цагаан идээ хэрэглэх  
замаар халдвар авдаг.  Хүн өвчилсөн тохиолдлууд нь  мал сүрэгт уг өвчин байгааг 
харуулах гол үзүүлэлт байж болох талтай бөгөөд тандах судалгаа явуулах цорын ганц 
эх сурвалж ч байж болох юм. Гэсэн ч халдвар хэсэг газарт эсвэл газар сайгүй байгаа 
эсэхийг тогтоох, мөн хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бол тэдгээрийг орон нутагт 
үйлдвэрлэсэн эсвэл гадаадаас оруулж ирсэн эсэхийг тодорхойлох нь чухал байдаг 
/8-р хэсгийг үз/.  

Мал амьтдад бруцеллёзын шинж тэмдэг илрэх боловч өвөрмөц бус шинжүүд нь хээл 
хаях, хугацаанаасаа өмнө төллөх, хаг саатах зэрэг болно. Зарим газар нутагт хээл 
хаялт харьцангуй бага байдаг. Африкийн зарим оронд бэлчээрийн болон хагас суурин 
нөхцөлд үржүүлдэг үхэр B. abortus-ийн биологийн 3-р хэвшлээр халдварласан үед  
усан хаван, буглаа үүсэх нь эмнэлзүйн гол шинжүүд болдог. Хугацаанаасаа өмнө 
төллөснөөс шалтгаалж сүүний гарц  буурна. Хээл тээлтэд нөлөөлөх нь ихэнхидээ түр 
зуурын шинжтэй байх ба халдвар авсан ихэнхи мал амьтад ердөө л нэг удаа зулбаж, 
зарим үед хэвийн төллөж болдог. Дэлэн халдварт өртөх явдал нэлээд тохиолдох бөгөөд 
энэ нь үнээ болон хонь ямаанд ихээхэн ажиглагддаг. Сүүгээр өвчин үүсгэгч гадагшлах 
нь түгээмэл байдаг. Хонинд хэсэг газрын халдвар B. melitensis, B. ovis-оор сэдээгдсэн  
тохиолдолд төмсөг болон төмсөгний хэтний үрэвсэл үүсгэдэг. Ямаа B. melitensis, үхэр 
B. abortus, гахай B. suis, нохой B. canis-ийн халдвар авсан үед гарах хүндрэлүүд нь 
хоорондоо төстэй байж болдог. B. melitensis-ийн халдвартай хонь, ямааны хувьд үений 
үрэвсэл үүсэх нь ховор шинжид тооцогдоно. Адууны үенд хэсэг газрын буглаа үүсэх 
явдал нь эмнэлзүйн цорын ганц шинж байж болдог ба адууны халдвар гол төлөв ил 
шинж тэмдэггүй явагддаг. B. melitensis-ээр халдварласан тэмээний сүүгээр үүсгэгч 
гадагшлах бөгөөд тэмээнд бруцеллёзын эмнэлзүйн шинж тэмдэгүүд илрэх явдал тун 
ховор тул зарим орнуудад үүнээс шалтгаалж нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой асуудал 
үүсдэг. 

Өвчний илрэлийн зэрэг нь өмнөх вакцинжуулалт, малын нас, хүйс, тоо, нягтрал гэх 
мэт олон хүчин зүйлсээс хамаардаг байна. Вакцинжуулаагүй мал хээл хаях нь илүү 
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байх ба биеэс нь гадагшлах үүсгэгчийн тоо ч илүү олон байдаг. Хээлтэй үед биеийн 
эд, шингэн, мөн дэлэн, биеийн тодорхой хэсэгт салаалан урсдаг тунгалагийн зангилаа 
зэрэгт нянгууд илэрдэг.

Халдвар авсан малаас эсвэл бохирдсон тэжээлийн зүйлээс малын амаар дамжин биед 
нь нян орсноос шалтгаалж ихэвчлэн үүсдэг. Гэхдээ амьсгалын замаар, мөн шалбарсан 
арьс, салст бүрхэвчийн гадаргуугаар дамжин халдвар авах эрсдэл ч бас байдаг. Гахай, 
нохойн үржлийн үед халдвар дамжих ба харин хонь, ямааны хээлтүүлгийн үед халдвар 
дамжих нь бага байдаг. Гахай, нохойн цусанд нян орж тархан тэр чигтээ хадгалагдах 
нь  түгээмэл байдаг. Цусанд нь нян орж тархах явдал бусад мал амьтдын халдварын 
үед гардаг боловч ихэнхидээ түр зуурын, богино хугацаанд үргэлжилдэг. 

МАЛ АМЬТНЫ ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЛААРХ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД 

•	 Бруцеллёз	 олон	 төрөл,	 зүйлийн	 мал	 амьтад	 ялангуяа	 үхэр,	 хонь,	
ямаа, гахайд халдварлана.

•	 Бруцеллын	олон	хэвшлийн	нянгууд	олон	төрөл	зүйлийн	мал	амьтдад	
өөр өөрийн гэсэн онцлогтой халдвар үүсгэнэ.

•	 Мал	амьтдад	бруцеллёз	гол	төлөв	хээл	хаях	байдлаар	илэрдэг.

•	 Оношийг	 заавал	 лабораторийн	 шинжилгээгээр	 баталгаажуулах	 нь	
зүйтэй.

Бруцеллын төрлийн нянгаар өвчилдөг мал амьтад

Эзэн амьтад B. abortus B. melitensis B. suis B. canis B. ovis

Үхэр + + +(ховор) - -

Одос үхэр + + - - -

Бизон + - - - -

Хонь +( ховор) + +(боломжтой) - +

Ямаа +( ховор) + - - -

Гахай +( ховор) +(ховор) + - -

Нохой + + +( ховор) + -

Тэмээ +( ховор) + - - -

Цаа буга - -
+(4-р 
биохэвшил)

- -

Марал буга + - - - -

Адуу + +( ховор) +( ховор) - -

Мэрэгчид +( ховор) +( ховор)
+(5-р 
биохэвшил)

- -
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3. Эпидемиологи 

3.1 Хүний бруцеллёзын эпидемиологи 

3.1.1   Халдварын эх уурхай

Бруцеллёз зооноз өвчин учраас халдварын гол эх уурхай нь халдвартай мал амьтад 
юм. Голлох төрөл зүйлийн амьтад буюу хүнсний зориулалтаар ашигладаг ихэнхи мал 
амьтад, тухайлбал үхэр, хонь, ямаа, гахай үүнд орно. Бизон, одос үхэр, тэмээ, нохой, 
адуу, цаа буга, сарлаг гэх мэт бусад мал амьтад арай бага нөлөөтэй боловч зарим 
газарт орон нутгийн хэмжээний халдварын нэг гол эх уурхай болдог. Сүүлийн үед 
бруцеллёз далайн гахай, сэлүүр хөлтнүүд зэрэг далайн амьтдад ч бас халдварладаг 
болохыг тогтоосон бөгөөд халдвартай эдүүдэд нь хүрч ойртдог мэргэжлийн хүмүүсийн 
хувьд шинээр гарч буй нэг эрсдэл гэж болох юм.

Өвчний эрсдэл, хүнд хөнгөн байдал нь хүн, амьтны биед орсон бруцеллын нянгийн 
хэвшлээр тодорхойлогддог ба мөн халдварын эх уурхай болж буй эзэн амьтдын төрөл 
зүйл үүнд нөлөөлнө. 

Хүний бруцеллёзын гол үүсгэгч гэж мэдээллэгддэг, өвчний тохиолдлын үед олонтой 
ялган авсан хэвшил бол В. melitensis юм. Энэ хэвшил нь хамгийн өндөр хоруу чанартай 
бөгөөд хүнд хэлбэрээр тусч, цочмог явцтай өвчлүүлдэг. Нэлээд хэдэн оронд энэ өвчин 
нутагшмал байдалтай гарах ба хүний бруцеллёзын нэлээд хувийг эзэлдэг. Уг үүсгэгч 
нь хонь, ямаанд ихэвчлэн халдварладаг боловч нохой, үхэр, тэмээ гэх мэт бусад төрөл 
зүйлийн мал амьтад ч халдварлах нь бий. Зарим оронд, тухайлбал Ойрхи Дорнодод 
үхэр В. melitensis-ээр халдварлах явдал томоохон асуудал болдог. Уламжлал болсон 
ойлголтуудаас ялгаатай нэг зүйл бол үхэрт халдварласны дараа хүнд дамжихдаа В. 
melitensis-ийн хоруу чанар нь хэвээр үлддэг байна. Нэг үнээнээс гарах халдвартай сүү 
их хэмжээтэй байдаг, мөн нэг удаагийн хээл хаялт эсвэл халдвартай төл гаргаснаар 
хүрээлэн буй орчиндоо асар их бохирдол үүсгэдэг учраас үхэр халдварлах явдал нь 
онц ноцтой асуудлыг үүсгэдэг байна. 

B. abortus нь халдварын хамгийн өргөн тархсан үүсгэгч боловч хүнийг өвчлүүлэх 
нь ховор байдаг. Хүнд халдварлахдаа голдуу далд хэлбэртэй байх ба өвчин туссан 
нөхцөлд B. melitensis, B. suis үүсгэгчдийнхээс хүндрэл багатай өвчилдөг. Үхэр B. abor-
tus-ийн халдвар тараах хамгийн гол эх уурхай гэж үздэг хэдий ч бизон, одос үхэр, 
тэмээ, нохой, сарлаг зарим газар нутагт гол эх уурхай болно.

B. suis нь B. melitensis, B. abortus хоёрыг бодвол нэлээд хязгаарлагдмал хүрээнд 
илэрдэг. B. melitensis-ийн үүсгэдэг шиг хүнд хэлбэрийн халдварыг хүнд үүсгэх нэг эх 
уурхай болох учраас тодорхой орон нутгийн хэмжээнд бэрхшээл учруулдаг. Үүсгэгчийн 
эх уурхай, хоруу чанар нь биологийн хэвшлээсээ хамаарч харилцан адилгүй байна        
/лабораторийн шинжилгээгээр тодорхойлсон дэд хэвшил/.
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Биологийн 1, 2, 3-р хэвшлүүд нь гахайд халдварлахаас гадна, биологийн 2-р хэвшил 
нь туулайд ч бас тохиолддог. Ийм хувилбар нь хүний биед хоруу чанар султай байдаг 
боловч биологийн 1, 3-р хэвшлүүд нь хоруу чанар өндөртэй, хүнд хэлбэрийн өвчлөл 
үүсгэх боломжтой байна. Биологийн 4-р хэвшил нь Аляска, Канад, Оросын хойд 
нутгууд дахь зэрлэг болон тэжээвэр цаа буганд халдварлана. Биологийн 5-р хэвшил 
байгалийн нөхцөлд хүнд халдварласан тохиолдлын талаар мэдээлсэн зүйл байхгүй 
байна. 

Олонхи улс орнуудад B. canis нохойд халдвар үүсгэх нь түгээмэл байдаг. Хүн өвчлүүлэх 
нь төдийлэн элбэг бус. Өвчилсөн тохиолдлууд нь ихэвчлэн хөнгөн хэлбэрээр гарчээ.

Олон төрөл зүйлийн зэрлэг амьтад бруцеллын халдвар авах боловч хүн өвчлүүлэх эх 
уурхай болох нь маш ховор ажээ.

3.1.2   Бруцеллёз хүнд дамжин тархах

Бруцеллёз дамжин тархаж болох замууд нь: хүнээс хүнд дамжих, бохирдсон орчноос 
халдварлах, ихэвчлэн ажил, мэргэжлийн улмаас халдвартай мал амьтдад шууд хүрч 
халдвар авах, хүнсний зүйлээр дамжуулж халдварлах зэрэг болно .

3.1.2.1  Хүнээс хүнд халдвар дамжих 

Ингэж халдварлах нь маш ховор байдаг. Маш цөөн тохиолдолд л хувь хүмүүс ойр 
дотно байх эсвэл бэлгийн харилцаанд орсноос шалтгаалж халдвар дамждагийг шууд 
бус нотолгоогоор тогтоосон тухай мэдээлэл байдаг.

Цусаа өгөх, биеийн эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах үед халдвар дамжих илүү боломжтой 
байна. Ялангуяа чөмөг шилжүүлэн суулгах нь илүү эрсдэл дагуулдаг ажээ. Цус, эд 
эрхтний донорууд бруцеллёзын шинжилгээ хийлгэж, эерэг урвал үзүүлсэн, сүүлийн 
үед халдвар авсан бол цус, эд эрхтнээ өгөхгүй байх нь зүйтэй. Бруцеллёзтой хүмүүстэй 
хамт байхад халдвар авах магадлал тун бага хэдий ч анхаарал болгоомжтой байх 
ёстой. Өвчтнөөс авсан дээжтэй харьцдаг лабораторийн ажилтнууд илүү их эрсдэлтэй 
байдаг. 

3.1.2.2  Бохирдсон орчноос халдвар авах 

Баримтаар нотлоход төвөгтэй боловч одоо мэдэгдэж байгааг бодвол илүү их 
тохиолддог байж болох магадлалтай. Халдвартай мал амьтдыг хүн амьдардаг газар 
нутгаар дайруулан гаргах эсвэл байр байшингийн ойролцоо байлгах, ялангуяа хээл 
хаясан үед гудамж талбай, хашаа, зах зээлийн газрууд их хэмжээгээр бохирдож 
болох талтай. Улмаар нянгаар бохирдсон тоос шороо, хуурай өтөг бууцаар дамжин 
амьсгалын замын бруцеллёз халдварлаж болох юм. Бохирдсон зүйлийг арьс, нүдний 
салст бүрхэвчиндээ хүргэж бохирдуулах замаар хавьтлийн халдвар авах ч боломжтой.
Худаг гэх мэт уст цэгүүд ч бас хээл хаяад удаагүй байгаа мал амьтад эсвэл халдвар 
тархсан газар нутгаас урсан ирэх борооны ус зэргээс бохирдож болно.

Бруцеллын төрлийн нянгууд тоос шороо, өтөг бууц, ус, шивх, зулбасан ураг, хөрс, 
мах, сүү цагаан идээ зэрэгт удаан хугацааны турш хадгалагдах боломжтой. Нян 
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амьдрах чадвараа хадгалж үлдэх хугацаа нь субстратийн шинж чанар, үүсгэгчийн тоо, 
температур, рН, нарны гэрэл, бусад бичил биетүүд байх зэрэг олон хүчин зүйлсээс 
хамаардаг. Гуравдугаар хүснэгтэд заримыг нь жишээлэн үзүүлэв. 

3.1.2.3  Мэргэжлээс шалтгаалан үүсэх халдвар

Зарим ажил мэргэжил бруцеллёзын халдвар авах өндөр эрсдэл дагуулдаг. Хөдөө аж 
ахуйн амьтад, ялангуяа үхэр, хонь, ямаа, гахайн фермд ажиллагсад эрсдэлтэй бүлэгт 
орох ба фермерүүд, фермийн ажилчид, үхэр, хонь, ямаа, гахайн аж ахуйн туслах ба 
малчид, хонь хяргагчид, малын эмч нар, хээлтүүлгийн техникчид зэрэг мэргэжлийн 
хүмүүс халдвартай мал амьтдад шууд хүрэх, их хэмжээгээр бохирдсон орчинд 
ажилладгаараа эрсдэлтэй. Амьсгалын замаар, нүдний салст бүрхэвчээр, хүнсний 
зүйлээр дамжиж ходоод гэдсэнд орох, арьсанд хүрэх, ялангуяа эсгэсэн, шалбарсан 
шархаар орох, амьд вакцин малд тарих үед анхаарал болгоомж алдсанаас биедээ 
хүргэх зэргээс шалтгаалж халдвар авах боломжтой. Мал амьтдыг орон байрныхаа ойр 
орчим байлгадаг нөхцөлд фермер, мал амьтан үржүүлэгчдийн гэр бүлийн хүмүүс ч 
бас гэр ахуйн нөхцөлд халдварт өртөх мэргэжлийн хүмүүстэй нэгэн адил эрсдэлтэй 
байж болно. Зарим газар нутагт мал амьтдыг өөрсдийн орон байрныхаа хашаанд 
малладаг бөгөөд ялангуяа өвлийн хүйтэнд бүр гэртээ оруулах нь ч бий. Мал амьтад 
хээл хаяад удаагүй байгаа тохиолдолд өрхийн бүх хүмүүс халдвар авах эрсдэлтэй. 
Аргал хомоолыг түлшинд хэрэглэх нь гэр ахуйн нөхцөлд халдвар авах нөхцлийг 
бүрдүүлж болно. Бруцеллёз нь аливаа өрх гэр бүл эсвэл овог, отгийг хамран гарах нь 
ихэвчлэн халдвартай хүнс хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор гол төлөв мал амьтдын дунд 
гарсан дэгдэлтийг дагалдан гардагийг анхаарах ёстой.

Хүүхдүүд дөнгөж гарсан эсвэл өвдөж дордсон мал амьтдыг тэжээн асрах дуртай байдаг 
учраас эрсдэлтэй байж болох юм. Тухайн нутаг усны хэмжээнд хөгшчүүд нь дархлаа 
тогтсон эсвэл өвчин нь архагшсан байж болох учраас зарим газар цочмог илрэн гарах 
шинж тэмдэг үзүүлдэг цорын ганц бүлэг нь хүүхдүүд байж болох талтай. Мал аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн боловсруулахад оролцдог хүмүүс бруцеллёзын халдварт өртөх өндөр 
эрсдэлтэй байж болно.Үүнд мал төхөөрөгч, махны худалдагч, мах савлагч,үнээний 
хээлийн ийлдэс бэлтгэгч, арьс, шир, ноос боловсруулагч, дахин боловсруулалт хийдэг 
ажилчин, саальчин зэрэг хүмүүс орно. Шууд хавьтал ба орчны бохирдол нь амьсгал ба 
ходоод гэдэсний замаар болон арьс, салст бүрхэвчээр халдварлах эрсдэл учруулах 
боломжтой. 

Фермийн барилга байгууламж, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн боловсруулах цех, 
үйлдвэрийн байранд засвар үйлчилгээ хийдэг ажилчид нь ажил мэргэжлийн хувьд 
халдварт өртөх магадлалыг үл ойшоох тал байдаг хэдий ч тэдний хувьд орчны 
бохирдлоос учрах эрсдэл нэлээд өндөр гэж хэлж болох юм. 

Бруцеллын нян өсгөвөрлөх ажилд оролцдог лабораторийн ажилтнууд онцгой 
эрсдэлтэй байдаг. Бруцеллёз нутагшмал хэлбэртэй байхаа нэгэнт больсон зарим улс 
орнуудад байж болох энэхүү аюулыг үл ойшоох эсвэл чухалчлан үзэхгүй орхих нь 
бий. Гадны орноос халдвар авсныг нь таамаглаагүй өвчтнүүдэд оношлогоо шинжилгээ 
хийх тохиолдолд ялгасан нянг зөв дүйн тодорхойлж чадаагүй байтал лабораторийн 
халдвар дэгдэх нь бруцеллёз гэж сэжиглэх үндэслэл болох нь бий. Түргэвчилсэн 
сорилын аргыг хэрэглэх болсон нь бруцеллын омгуудыг Moraxella –ийн төрөл зүйл 
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гэж буруу дүйн тодорхойлоход хүргэсэн бөгөөд лабораторийн ажилтнуудын хувьд 
маш ноцтой асуудал үүсгэдэг байна. Өсгөвөртэй ажиллах үед ялангуяа хурилдуурдах 
гэх мэт аргуудыг хэрэглэх үед агуулж буй шил сав хагарахад үүссэн аэрозоль нь 
амьсгалын замд орж асар их аюул учруулдаг. 

B. abortus 19, B. melitensis Rev-1 зэрэг омгуудын хүнд үзүүлэх хоруу чанарыг нь бүрэн 
арилгаж чадаагүй учраас амьд вакцин бэлтгэх, хэрэглэх нь ч бас аюултай. Вакцины B. 
abortus RB 51 зэрлэг омгийг эмгэг төрүүлэх чанар багатай гэж үздэг ч малд тарихдаа 
эндэж гар хуруундаа хүргэснээс үүсч болох аюул дагуулсан хэвээр байгаа бөгөөд 
энэ омог рифампицинд тэсвэржсэн нь учрах эрсдэлийг улам ихэсгэж байгаа юм. 
Оношлогооны эсрэгтөрөгч бэлтгэх зорилгоор хоруу чанартай омгууд хэрэглэхээс аль 
болох зайлсхийх ёстой. 

3.1.2.4  Хүнсээр дамжин халдварлах 

Хүнс нь суурин газрын хүн амын дотор бруцеллёз тархах гол эх булаг болдог. Шинэ 
сүү, халууны боловсруулалт хийгээгүй сүүгээр бэлтгэсэн цагаан идээ нь хүн амын 
ихэнхи хэсэгт халдвар дамжуулах гол эх булаг юм. Их хэмжээгээр ууж хэрэглэдэг, 
өвчний үүсгэгч их байх талтай учраас B. melitensis-ээр бохирдсон үхэр, хонь, ямаа, 
тэмээний сүү онцгой аюултай. Мөн ийм сүүнээс бэлтгэсэн цөцгийн тос, цөцгий, 
мөхөөлдөс ч бас өндөр эрсдэл дагуулна. Хонь, ямааны түүхий сүүг химозин (реннин) 
ашиглан ээдүүлж хийсэн зөөлөн бяслаг Газрын дундад тэнгис, Ойрхи дорнодын 
орнуудад халдварын нэг томоохон эх булаг болдог. Бяслаг хийх ажиллагааны үед 
үнэн хэрэгтээ ийм төрлийн бүтээгдэхүүний дотор олон сараар хадгалагдаж болох 
бруцеллын нянгуудын тунг өтгөрүүлж болох талтай. Учир нь ийм бяслагийг хүнсэнд 
хэрэглэхээс өмнө дор хаяж 6 сар сэрүүн газар хадгалах хэрэгтэй байдаг. Харин сүүн 
болон пропион хүчлийн нянгуудаар исгэж бэлтгэсэн хатуу бяслагны хувьд эрсдэл 
нэлээд багатай юм. Үүний нэгэн адилаар тараг, айраг аюул багатайд тооцогдоно. 
Орчны рН нь 4-өөс доош болоход бруцеллын нянгууд нэлээд хурдан, харин рН 3.5-аас 
доош ороход маш хурдан үхэж устана. Эрүүл ахуйн сайн дадлуудыг дагаж мөрдөөгүй 
нөхцөлд халдварласан сүү, өөр бусад түүхий эд тээвэрлэх, боловсруулахад ашиглаж 
байсан тоног төхөөрөмжүүд халдварт өртөөгүй цэвэр бүтээгдэхүүнийг бохирдуулах 
боломжтой.

Махан бүтээгдэхүүнийг тэр бүр түүхийгээр нь хэрэглэдэггүй учраас махан 
бүтээгдэхүүний хувьд халдвар тараах эрсдэл арай бага байдаг. Гэсэн хэдий ч махны 
худалдагчид, мал нядалгааны газрын ажилчдын хувьд эрсдэл байгаа эсэхийг тогтоох 
аргагүй юм. Булчингийн эдэд бруцеллын нянгууд бага хэмжээгээр байдаг ч элэг, бөөр, 
дэлүү, дэлэн, төмсгөнд илүү их хэмжээгээр агуулагдах нь бий. Зарим орнуудад эдгээр 
эрхтнүүдээс бэлтгэсэн хоол хүнсийг түүхий, шүүрхийгээр нь идэх явдал байдаг. Цусыг 
авсан даруйд дангаар нь эсвэл түүхий сүүтэй хольж уух явдал ч бас байдаг бөгөөд энэ 
нь онцгой эрсдэл дагуулдаг.

Олонхи орнуудад “эрүүл хүнс” хэрэглэх явдал хүн амын дунд “моод” болоод байна. 
Ийм төрлийн хүнсэнд голдуу пастержүүлэлт хийгээгүй сүү, түүгээр хийсэн цагаан 
идээ орох бөгөөд энэ нь нэлээд өндөр эрсдэл дагуулах талтай. Ийм “эрүүл” хүнс 
аюултай байж болохыг хүлээн зөвшөөрөхгүй эсэргүүцэх нь нэлээд их тохиолддог. 
Хүнсний ногоо түүхий байх үедээ халдвартай мал амьтдаас бохирдох боломжтой 
бөгөөд эрсдэл дагуулдаг. Бруцеллёз нутагшмал нутаг дэвсгэрт жуулчид “уламжлалт” 
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аргаар хийсэн хүнсний зүйлс хэрэглэх нь онцгой эрсдэлтэй байж болох юм. 

Өвчний улмаас эсвэл антацид, устөрөгчийн антагонистууд хэрэглэснээс шалтгаалж 
ходоодны хүчил үүсэхгүй болсон хүмүүс халдвартай хоол хүнс хэрэглэх үед бруцеллёз 
авах эрсдэл илүү ихтэй байх нь бий. 

Тодорхой өвчний улмаас эсвэл дархлаа дарангуйлагч эм бэлдмэлүүд хэрэглэснээс 
дархлаа нь суларсан хүмүүс хүнд хэлбэрийн бруцеллёзоор өвчлөх өндөр эрсдэлтэй 
байх боломжтой боловч үүнийг нарийвчлан тооцоход төвөгтэй байдаг. 

3.1.3   Улиралчлалын нөлөөлөл

Сэрүүн, хүйтэн уур амьсгалтай улс орнуудад бруцеллёзын өвчлөл нь ихэвчлэн хавар, 
зуны улиралд тохиолддог. Энэ нь хөдөө аж ахуйн мал амьтдын хээл хаялт, төллөлт 
дээд цэгтээ хүрдэг оргил үетэй давхцдаг бөгөөд тийм учраас мал амьтадтай ойр 
байж, сүүг нь хэрэглэдэг хүмүүс хамгийн ихээр өртдөг. Хонь, ямааны бруцеллёзын 
үед улиралын нөлөө нь үхрийн бруцеллёзынхоос илүү тодорхой илэрдэг бөгөөд энэ нь 
үнээний саамших үе илүү удаан үргэлжилдэгтэй холбоотой байж болох юм.

Мал амьтны үржүүлэг хээлтүүлэг бүтэн жилийн турш үргэлжилдэг халуун, дулаан 
газар нутгуудад бруцеллёзын гаралтад улиралын байдал нөлөө үзүүлдэггүй байна. 

3.1.4   Нас, хүйсийн хамаарал

Үйлдвэржсэн болон бусад орнуудад хүнсний эрүүл ахуйг хангаж хүнсээр дамжих 
бруцеллёзоос сэргийлж чаддаг ч бусад улс орнуудын хувьд уг өвчин гол төлөв ажил 
мэргэжлийн холбоотой гарч, өвчлөгсдийн ихэнхи нь 20-45 насны эрэгтэйчүүд байдаг 
ажээ. Ийм нөхцөл байдалд өвчин ихэвчлэн B. abortus эсвэл B. suis-аар сэдээгддэг 
байна. B. melitensis илүү тархсан улс орнууд, газар нутагт ялангуяа хонь, ямааны сүүн 
бүтээгдэхүүнийг борлуулж, нийлүүлэхэд мөрддөг үйл ажиллагаа эрсдэлтэй байдаг 
бөгөөд ихэнхи тохиолдолд эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд өвчилдөг байна.

Нүүдлийн аж ахуй эрхлэгчдийн хувьд насанд хүрсэн хүмүүс гол төлөв залуу насандаа 
халдвар авч, цочмог өвчлөлийн шинж тэмдэг мэдэгдэхгүй байдаг хэдий ч өвчин 
архагшнаас шалтгаалж урхаг тогтсон байх нь олонтой тохиолддог. Ийм нөхцөлд 
хүүхдүүд цочмог явцтайгаар өвчлөх явдал өндөр хувийг эзэлж, бруцеллёз нь хүүхдийн 
өвчлөлийн нэг ноцтой асуудал болдог. 

3.1.5   Аялал жуулчлалтай холбоотой бруцеллёз

Бруцеллёз нутагшмал газар нутгуудад жуулчилж, ажил хэргийн асуудлаар зорчдог 
хүмүүс ихэвчлэн ариутгаагүй сүү, цагаан идээ хэрэглэх замаар бруцеллёзын халдвар 
авч болдог. Мөн түүнчлэн явуулын хүмүүс нь өөрсдийн улс орондоо халдварлагдсан 
бяслаг, бусад цагаан идээ гаднаас оруулж ирэн гэр бүлийнхэн, ойр орчмын хүмүүстээ 
халдвар дамжуулах боломжтой байдаг. Умард Америк, Умард Европын орнуудад 
гардаг цочмог бруцеллёзын ихэнхи тохиолдлууд нь гадаадаас импортлогдсон байдаг. 
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3.1.6 Био-терроризм

Зарим улс орон B. melitensis, B. suis үүсгэгчдийг биологийн зэвсэг болгон туршсан 
байна. Халдварлуулах бага тунтайгаас гадна аэрозол хэлбэрт харьцангуй тогтвортой 
байдаг нь дээрх зорилгоор ашиглахад тохиромжтой байх нөхцлийг бүрдүүлж өгдөг.
Хүн ам эсвэл мал сүрэгт халдан довтлох зорилгоор бруцелын нянгуудыг ашиглах 
боломжтой юм. Энэхүү өвчин нутагшмал бус нутаг дэвсгэр, улс орнуудад ийм зэвсэг 
асар их хор хохирол учруулах магадлалтай. Дэлхийн бөмбөрцгийн ихэнхи оронд 
байгалийн эх булгаас уг үүсгэгчийг гарган авч болно. Хүн, мал эмнэлгийн эрх бүхий 
байгууллагууд халдварын байж болох ийм эх уурхайн талаар бүрэн мэддэг байх ёстой. 

3-р хүснэгт.  Янз бүрийн орчинд B. abortus, B. melitensis нянгуудын тэсвэрт чанар

Орчин Температур ба орчин Хадгалагдах хугацаа

B. abortus

Хатуу гадаргуу <31 °C, нарны гэрэл 4-5 цаг

Гоожуурын ус -4 °C 114 хоног

Нуурын ус 37 °C, pH 7.5 <1 хоног

Нуурын ус 8 °C, pH 6.5 >57 хоног

Хуурай шороо ~20 °C <4

Нойтон шороо <10 °C 66 хоног

Өтөг бууц зун 1 хоног

Өтөг бууц өвөл 53 хоног

Фермийн шивх, хаягдал орчны-температур сав 7 долоо хоног

Фермийн шивх, хаягдал 12 °C сав >8 сар

B. melitensis

Шөл pH>5.5 >4 долоо хоног

Шөл pH 5 <3 долоо хоног

Шөл pH 4 1 хоног

Шөл pH <4 <1 хоног

Зөөлөн бяслаг 37 °C 48-72 цаг

Тараг 37 °C 48-72 цаг

Сүү 37 °C 7-24 цаг
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ХҮНИЙ БРУЦЕЛЛЁЗЫН ЭПИДЕМИОЛОГИЙН ТУХАЙ
ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД 

•	 Өвчилсөн	үхэр,	хонь,	ямаа,	гахай	зэрэг	мал	амьтад	халдварын	гол	эх	
уурхай болдог.

•	 Ажил	 мэргэжлийн	 улмаас	 халдвартай	 мал	 амьтад,	 тэдгээрийн	
гаралтай бүтээгдэхүүнтэй хавьтал болсноос хүнд халдвар дамждаг.

•	 Түүхий	мах,	сүүн	бүтээгдэхүүн	/элэг,	цус,		сүү,	буцалгаагүй	ус/	зэрэг		
хүнсний бүтээгдэхүүнээр халдвар тархах  аюултай.

•	 Бруцеллёзыг	аялал	жуулчлалтай	холбоотой	өвчин	гэж	хэлж	болно.	

•	 Цус	юүлэх,	эд,	эрхтэн	шилжүүлэн	суулгах	нь	халдвар	тарааж	болох	
нэг эх сурвалж юм.

•	 Хүнээс	хүнд	халдвар	дамжих	нь	маш	ховор	тохиолдоно.

3.2 Малын бруцеллёзын эпидемиологи 
Халдвар авсан эзэн амьтдын төрөл зүйлээс шалтгаалж бруцеллёз мал амьтны сүрэгт 
тархах  зүй тогтол  харилцан адилгүй байдаг.  Үхэрт B. abortus-ийн халдвар зонхилдог. 
Гэхдээ үхэрт B. melitensis бас халдварлахаас гадна B. suis-ийн халдвар ховор боловч  
тохиолдох ба халдвар дамжих хэлбэр нь B. abortus-ийнхтэй төстэй байдаг. B. meli-
tensis, B. suis-ийн ихэнхи омгууд хоруу чанар өндөртэй, малын биеэс гадагш ялгарах 
нянгийн тоо их байдаг учраас дээрх нянгийн халдварууд хүнд илүү их аюултай. 

Тэжээвэр үхэр, бусад үхрийн овгийн амьтдад ихэвчлэн хээл хаясны дараах хавьтлаар 
бруцеллын нян  нэг малаас нөгөөд дамждаг. Бэлчээр, малын хашаа байр бохирдож 
болох бөгөөд үүсгэгч малын биед орох хамгийн түгээмэл арга зам нь тэжээл, устай 
хамт залгигдах явдал боловч амьсгалын зам, нүдний салст бүрхэвчээр нэвтэрч орох, 
арьсны бохирдол, халдварлагдсан саалтуураас дэлэнд орох зэрэг нь байж болох 
бусад эрсдлүүд юм. Нялх тугал тэжээх зорилгоор хураасан гал уургийг ашиглах нь 
ч бас халдвар дамжуулах зам болдог. Бэлгийн замаар халдвар дамжих явдал үхрийн 
бруцеллёз дамжин тархахад  маш бага үүрэгтэй. Гэсэн ч зохиомол хээлтүүлгээр уг 
өвчин дамжих боломжтой бөгөөд халдваргүй гэдэг нь батлагдсан хээлтүүлэгч малаас 
л зөвхөн үр авах ёстой. 

Хонь, ямаанд халдвар үүсгэгч бараг цорын ганц зүйл нян бол B. melitensis юм. B. ovis 
хонинд ч бас халдварлах боломжтой боловч хүний өвчлөлд маш бага ач холбогдолтой. 
Хонь, ямаанд B. melitensis-ийн халдвар дамжих хэлбэр нь үхрийнхтэй төстэй явагддаг ч 
бэлгийн замаар дамжих нь илүү их үүрэг гүйцэтгэдэг тал бий. Өөр өөр эздэд хамаарах 
мал амьтдыг хооронд нь нийлүүлэх, халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдаагүй 
сүргээс гаралтай мал амьтад худалдан авах зэрэг нь халдвар дамжихад таатай 
нөхцөл болж өгнө. Үржлийн хээлтүүлэгчдийг дундаа хэрэглэх нь фермерүүдийн дунд 
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халдвар дамжуулах нөхцлийг улам нэмэгдүүлдэг.  Малын зах, үзэсгэлэн дээр малаа 
нийлүүлэх, зуны улиралд малаа отроор бэлчээх нь бас нэг гол нөлөөлөгч хүчин зүйл 
юм.  Хүйтэн уур амьсгалтай нөхцөлд малаа хашаа саравчинд нь нэг дор олноор нь 
бөөн байлгах хандлагатай байх бөгөөд энэ нь халдвар дамжихад таатай нөхцөл болно. 

Хээл хаяад удаагүй байгаа гахайд шууд хүрэх, бохирдсон тэжээлийн зүйл идэж 
уух, бохирдсон орчинд байх зэргээс шалтгаалж гахайн бруцеллёз дамжина. Гэхдээ 
бэлгийн замаар халдвар дамжих явдал их байдаг. Үржлийн бодонг дундаа ашиглах 
эсвэл халдвартай гахай гаднаас худалдаж авах замаар бруцеллёз фермд нэвтрэн 
орох боломжтой. 

Бүх төрөл, зүйлийн мал амьтдад хөврөл шилжүүлэн суулгахдаа заавар зөвлөмжийн 
дагуу хийж гүйцэтгэсэн нөхцөлд аюулгүй байдаг.

Нохой үржүүлгийн газрын нэг гол асуудал бол B. canis нян байдаг. Зулбаад удаагүй 
байгаа нохой, зулбадас, ялгадасаар бохирдсон хүнс, орчны эд зүйлсэд хүрснээр 
халдвар дамжина. Халдвар тархахад бэлгийн замаар дамжих асуудал ч бас чухал 
үүрэгтэй бөгөөд эрэгчин нохой үртэйгээ хамт уг өвчний үүсгэгчийг их хэмжээгээр 
гадагш ялгаруулах боломжтой. 

Шээсээр ч бас гадагшилж болох бөгөөд  энэ нь хүн амын хувьд илүү аюултай байх 
талтай. Нохойд нь B. canis илэрдэг зарим улсуудад энэхүү үүсгэгчээр үүссэн хүний ил 
шинж бүхий өвчлөл хааяа гардаг гэж үздэг. 

Хээл хаясан хивэгч мал гахайн зулбасан ураг, ихэсийг идсэнээр B. abortus, B. meli-
tensis, B. suis нянгууд нохойд халдвар авах боломжтой гэдгийг бас санаж явах ёстой. 
Улмаар ийм ноход нянгуудыг гадагшлуулж, хүн, малд ноцтой аюул учруулж чадна. 

B. suis-ийн биологийн 4-р хэвшил нь зэрлэг ба тэжээвэр цаа буганд бруцеллёз үүсгэдэг. 
Эпидемиологи  нь үхрийн бруцеллёзынхтой төстэй. Хүнд халдвар нь дамжихдаа ердийн 
хавьтлаар  явагдаж болдог. Гэсэн ч цаа бугын  чөмгийг түүхий эсвэл шүүрхийгээр нь 
идэх явдал хүнд халдвар үүсгэх нэг эх булаг гэж бас үздэг. 

Бэлгийн бойжилт  гүйцсэн үхэр, хонь, ямаа, гахай бруцеллёзоор хамгийн их өвчлөмтгий 
байдаг. Өсвөр төл мал нэлээд тэсвэртэй байдаг хэдий ч халдвар далд хэлбэрээр 
явагдаж, өсөж томорсных нь дараа аюул учруулах магадлалтай байдаг. 

Ялангуяа хонины хувьд өвчлөмтгий байдалд нь үүлдэр бас нөлөөлөх талтай. Сүүний 
чиглэлийн үүлдрүүд B. melitensis нянд хамгийн их мэдрэмтгий гэж үздэг. Өвчлөмтгий 
байдлын үүлдрээс шалтгаалах  ялгааг үхэр дээр нарийвчлан сайн судалж чадаагүй 
байгаа хэдий ч удамшил зүйн хувьд мал тус бүрийн мэдрэмтгий байдал харилцан 
адилгүй байдгийг тогтоосон юм. Төрөлхийн тэсвэрт чанартай холбоотой моноцит эсийн 
уургийн /NTAMP/ генийн олон хэлбэршилт үхэр, гахай бруцеллёзод илүү их мэдрэмтгий 
байхад нөлөөлдгийг харуулжээ. Гэсэн ч менежментийн арга ажиллагаа нь халдварын 
эрсдлийг тодорхойлоход илүү чухал байдаг. Хөдөө аж ахуйн бүх төрөл зүйлийн мал 
амьтдад далд  буюу тодорхой шинж тэмдэггүй халдвар явагдах боломжтой. Тэдгээр нь 
гол төлөв умай дотуур эсвэл төллөсний дараах эхний хоногуудад авсан халдваруудтай 
холбоотой гардаг. Ингэсэн мал амьтдад халдвар насан туршид нь хадгалагдаж, эхний 
удаа зулбах эсвэл төллөсний дараах үе хүртэл ийлдэс судлалын шинжилгээгээр сөрөг 
урвал үзүүлсэн хэвээр байх нь бий. Халдвар авсан бүх үнээний 5% орчмынх нь үр төлд 
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далд халдвар тохиолддог гэж тооцсон байдаг. Бусад төрөл зүйлийн мал амьтдад уг 
асуудлын хүрээ ямар байдаг нь тодорхойгүй байгаа боловч хонинд далд байдлаар 
халдвар явагддагийг нотолсон байдаг. 

Олдмол дархлаа нь мэдрэмтгий байдалд нэлээд хүчтэй нөлөөлдөг. Үхрийг B. abor-
tus-ийн 19 эсвэл RB 51 омгоор, хонь, ямааг B. melitensis Rev 1 –ээр вакцинжуулахад 
нэг төрөл зүйлийн мал амьтдын мэдрэмтгий  чанарыг мянга дахин, бүр түүнээс ч 
олон дахин бууруулах боломжтой юм. Гэсэн ч үхэрт Rev 1 вакцин хэрэглэсэн талаарх 
мэдээлэл маш бага байна. Найдвартай, олон улсын хэмжээнд баталгаажсан эх 
сурвалжаас вакциныг гарган авах ёстой. Энэхүү вакцинаар үүсгэсэн дархлааг давж 
чаддаг B. melitensis омгууд байх боломжтой. Гэхдээ энэ нь вакцины чанарын өөрчлөлт, 
хамгаалах идэвхид нөлөөлсөн байж болох тохиолдолтой харьцуулахад маш ховор 
тохиолдох үзэгдэл. Орчин үед  Rev 1 вакцин B. melitensis-ийн эсрэг ашиглаж болох 
хамгийн сайн вакцин бөгөөд олон оронд хэрэглэж маш сайн үр дүн өгсөн байна. 
Хивэгч малын дотор B. melitensis-ийн халдвар хараа хяналтын гадна байгаа нөхцөлд 
уг вакциныг хэрэглэх нь зүйтэй гэж үздэг. 

МАЛЫН БРУЦЕЛЛЁЗЫН ЭПИДЕМИОЛОГИЙН ТУХАЙ ҮНДСЭН 
ОЙЛГОЛТУУД 

•	 Үхрийн	бруцеллёз	 үндсэндээ	B. abortus-аар сэдээгддэг  боловч B. 
melitensis, B. suis нянгууд ч бас үхэрт халдварлах боломжтой байдаг. 

•	 Хонь	 ямааны	 бруцеллёзын	 үүсгэгч	 нь	B. melitensis, харин гахайны 
бруцеллёзыг B. suis үүсгэнэ.

•	 Халдвар	 шууд	 хавьтлын	 болон	 хээл	 хаясны	 дараа	 бруцеллаар	
бохирлогдсон орчны эд зүйлээр дамжина. 

•	 Бэлгийн	зам	эсвэл	зохиомол	хээлтүүлгийн	арга	ч	бас	халдвар	тараах	
боломжтой. 

•	 Ийлдэс	судлалын	шинжилгээгээр	сөрөг	урвал	үзүүлдэг,	далд	халдвар	
үүсэх боломжтой.
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4. Оношлогоо

Бруцеллын нянгуудыг өсгөвөрлөж, дүйн тодорхойлох аргууд нь бруцеллёзын гол 
шийдвэрлэх оношлогоо гэж үздэг бөгөөд эпидемиологийн үүднээс болон мал сүргийг 
вакцинжуулах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянан үнэлэхэд чухал хэрэгцээтэй байж 
болох талтай. Лабораторийн нөхцөлд бруцеллтай ажилладаг мэргэжлийн хүмүүсийн 
хувьд уг нян нь өөрөө эрсдэл дагуулдаг. Бруцеллтай ажиллахдаа тухайн улс орны  
эрхзүйн шаардлагуудад анхаарах ёстой бөгөөд лабораторийн аюулгүй байдлын 
талаар хамгийн наад захын тодорхой стандартуудыг дагаж мөрдөх нь зайлшгүй чухал. 
Эдгээрийн талаар энэ  номын 6-р хэсэгт тусгайлан өгүүлсэн байгаа. Оношлогооны 
аргуудтай холбоотой олон улсын стандартуудын талаарх мэдээллийг  ДМАЭМБ-аас 
нийтлүүлсэн “Хуурай газрын мал амьтдад зориулсан оношлогооны аргууд, вакцины 
гарын авлага” (Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, OIE, 2004)-
aас ч бас үзэж болно. 

4.1 Хүний өвчлөлийн оношлогоо 
Хүний бруцеллёзын эмнэлзүйн илрэлүүд маш өргөн хүрээтэй байх учраас уг өвчний 
оношлогоог дан ганц эмнэлзүйн үндсэн дээр хийж болохгүй бөгөөд  нян болон ийлдэс 
судлалын шинжилгээнүүдээр баталгаажуулах зайлшгүй шаардлагатай. Гэхдээ 
бруцеллёз нутагшмал  газар нутагт амьдарч байгаа эсвэл бруцеллёз нутагшмал  
байдалтай гардаг улс оронд аялж ирээд удаагүй байгаа хүмүүст халуурах шинж 
илэрсэн нөхцөлд тэдэнд үзлэг хийсэн ямар ч эмч уг өвчтөн бруцеллаар халдварласан 
байх боломжтой гэдгийг хатуу санах ёстой. Ийм шалтгаанаар эмнэлзүйн хувьд өвчний 
түүхийг үнэн зөв хөтлөх нь оношийг урьдчилан тогтооход зайлшгүй чухал байдаг бөгөөд 
зарим нэг нэлээд лавшруулан тодотгосон асуултуудад хариулт авахыг чухалчлан 
үзэх ёстой. Түүнээс гадна хурдавчилан илрүүлэх шинжилгээ хийх шаардлагатай. 
Роз Бенгалын хавтант сорилыг мэдрэмтгий, хурдавчилан илрүүлэх шинжилгээний 
арга болгон ашиглах боломжтой хэдий ч гарсан дүнг нь нян судлал болон ийлдэс 
судлалын бусад аргуудаар баталгаажуулах ёстой. Өвчний түүх, эмнэлзүйн шинжүүд 
байгаа эсэхийг тогтоосон үед илрүүлэх шинжилгээгээр сөрөг болохыг нь батлахын 
тулд гарсан дүнг нэмэлт шинжилгээ хийж шалгах нь зүйтэй. Эдгээр арга хэмжээг нягт 
нямбай дагаж мөрдөх нь оношлогоог саатуулж удаашруулахгүй байхад туслах болно. 

4.1.1  Нян судлалын  оношлогоо

Бруцеллын халдвар байгааг харуулах эцсийн нотолгоо бол өвчтөнөөс нян илрүүлэх 
явдал юм. Хэдийгээр бруцеллыг чөмөг, тархи, нугасны шингэн, шарх, идээ бээр гэх 
мэтээс ялган авч болох ч  нян судлалын өсгөвөрт хамгийн өргөн ашигладаг материал 
бол цус юм. Өсгөвөрлөхийн өмнө цагаан эсийн фракцийг бөөгнөрүүлэн задлах нь нян 
ялган авах хувь хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэж үздэг. 
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 Хэрэглэхээр зөвлөмж болгосон  цусны өсгөврийн систем бол нэг саванд хийсэн хатуу, 
шингэн хоёр орчныг ашигладаг Кастанэдагийн давхар фазтай арга юм. Ингэснээр 
дахин дамжмал өсгөвөр гарган авах хэрэгцээг хязгаарлаж, лабораторийн нөхцөлд 
халдвар авах эрсдлийг бууруулдаг. Бруцелл ялгахад зохих хатуу орчин болон  ийлдэс, 
декстрозтай шөл хэрэглэхийг голдуу зөвлөмж болгодог  боловч цуснаас бруцелл 
өсгөвөрлөхөд сайн чанарын пептонд суурилсан орчингуудыг бас хэрэглэж болно. 
Үжилгүй байлгах нөхцөлд авсан хүний цусны дээжүүдээс бруцелл өсгөвөрлөхөд  
селектив  орчин заавал шаардлагагүй. Нүүрсхүчлийн хийгээр 5%-ийн баяжуулсан 
агаарт инкубацлах ёстой. Хагас автоматжуулсан шинэхэн аргууд /BACTEC 9204, Ba-
cAlert/ нь нян илрүүлэх хугацааг ихээхэн  богиносгож, бруцеллын нянг 3 хоногийн дотор 
илрүүлэх боломжтой болгосон.  Гэхдээ энэ шинэ аргууд  болон уламжлалт аргуудыг 
хооронд нь харьцуулсан  мэдээлэл одоогоор хомс  байна. Өмнө нь хэрэглэж байсан 
автоматжисан аргууд /BACTEC NR 730/  цуснаас бруцелл ялгах уламжлалт аргуудаар 
эерэг гарсан зарим  дээжийг илрүүлж чадахгүй байсныг анхаарах ёстой. 

Уламжлалт Кастанэдагийн цусан өсгөвөрөөр  инкубацлаад дөрөв хоноогүй байхад 
эерэг гарах нь ховорхон байдаг.  Цусан өсгөврүүдийн ихэнхи хэсэг нь  долоогоос 
21 дэх хоногийн хооронд эерэг гарч, дөнгөж 2% нь л 27 дахь хоногийн дараа эерэг 
байдаг байна. Ийм шалтгааны улмаас цусан өсгөврүүдийг бруцеллын нянгаар сөрөг 
гарсанд тооцож хасахаас өмнө дор хаяж 45 хоног инкубаци хийх ёстой. Кастанэдагийн 
лонхнуудад шөл-цустай холимогийг хатуу орчин дээгүүр үе үе сэгсэрч холих 
нь  дамжмал өсгөвөр хийх хэрэгцээг аль болох багасгах ёстой. Гэсэн ч нэг долоо 
хоногийн дараа ямар нэг ургалт илрээгүй бол шингэнээс хатуу орчин дээр дамжуулах 
өсгөвөрлөлт хийж, түрхэц бэлтгэн, Циль-Нильсений сайжруулсан Стампын аргаар 
будаж микроскопоор шинжлэх шаардлагатай. Ингэснээр арьсанд буй Грам эерэг 
кокк, савханцрууд, цустай хамт тэжээлт орчинд орсон  бусад бохирдлоос ялган дүйх  
боломжтой болно. 

Газрын дундад тэнгисийн орнуудад бруцеллёзоор өвчилсөн хүмүүсээс үл мэдэгдэх 
шалтгаанаар B. abortus-ийг ялган авах нь маш ховор байдаг. Жишээлбэл Испанид 
хийсэн нэг удаагийн судалгаагаар хүнээс ялгаж авсан 2107 өсгөврийн 98% орчим 
хувь нь B. melitensis байжээ. Халуунтай өвчтнүүдийн дунд цусан өсгөврөөр эерэг 
гарсан хэсгийн эзлэх хувь 86.5% байх боломжтой. Халуун багатай өвчтнүүдэд дээрх 
хувь 75% хүрч, огт халуунгүй хүмүүст 28.5% болж буурсан байна. Өвчин нь дахиж, 
үгдэрсэн хүмүүсийн хувьд ч бас үүний нэг адил байв. Гэхдээ өргөн хүрээтэй явуулсан 
хоёр удаагийн судалгаагаар ямар ч халуунгүй өвчтнүүдээс ялгаж авсан B. melitensis 
эхнийхэд нь 31.8% нөгөөд нь 41.9%-ийг эзлэж байсан байна. 

Бруцелл өсгөвөрлөж зүйлийг нь урьдчилсан байдлаар ялган дүйхдээ колонуудын 
хэлбэр, Грам, Стампын аргуудаар будсан түрхэцүүдийн харагдах байдал, оксидазын 
сорилын дүн, мөн түүнчлэн бруцеллын өвөрмөц эсрэгбием ашигласан ба бичил  
наалдуулах урвалын дүн зэрэгт үндэслэн хийдэг. Нөгөө талаар зүйлийн өвөрмөц 
нэмэлт дарааллын IS 711, IS 650 эсвэл 16 S-23S рРНХ-ийн хэсгүүд, BCPS31, omp 2a 
генүүдийн праймерүүд ашиглах ПГУ гэх мэт баталгаатай молекул биологийн ялган 
дүйх аргыг боломжтой бол хэрэглэх нь зүйтэй. Эпидемиологийн  маш үнэ цэнэтэй 
мэдээлэл өгч чадах учраас бруцеллынх гэж үзэж буй өсгөврийг зүйлийн болон 
биологийн хэвшлийн түвшинд нь нарийвчилсан ялган дүйлт хийлгэхээр лавлагаа 
лабораторид явуулах ёстой.
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Саяхан зарим судлаачид бруцеллын нянгуудыг цусанд шууд илрүүлэх ПГУ-д суурилсан 
аргуудыг боловсруулсан байна. Гэхдээ энэ аргаар уламжлалт цусан өсгөврийн аргыг 
орлуулж болох эсэхийг шийдэхийн өмнө илүү сайн туршилт судалгаа хийх хэрэгтэй 
байна. Иймэрхүү аргуудыг лабораторид байнга хэрэглэдэг болгохын өмнө тэдгээрийн 
мэдрэмтгий ба өвөрмөц чанар, хэмжилтийн үнэн зөв байдал зэргээр нь баталгаажуулах 
ёстой. Ийм аргуудыг практикт нэвтрүүлэхийн өмнө нянгийн ДНХ, олшруулсан 
репликонууд лабораторийн орчны эд зүйлсээр дамжин дээжүүдийг бохирдуулахаас 
сэргийлэхэд чиглэсэн хамгаалалтын үр дүнтэй аргуудыг боловсруулах нь зайлшгүй 
чухал юм. 

4.1.2   Ийлдэс судлалын  оношлогоо 

4.1.2.1  Оношлогооны ач холбогдолтой эсрэгтөрөгчид, иммуноглобулинууд

Хүний бруцеллёзыг оношлоход хэрэгтэй бруцеллын голлох эсрэгтөрөгчид нь эсийн гадна 
мембраны гөлгөр /S/ липополисахарид /ЛПС/, эс доторх /цитозоль/ уургууд байдаг. S-фаз 
дахь Грам сөрөг бусад нянгуудынхтай нэгэн адил тохиолдолд гадна орчинтой холбогддог 
S-ЛПС агуулсан гадна мембран нь бруцеллын гадаргуу болдог. ЛПС нь дархлааны 
зонхилогч эсрэгтөрөгч хэдий ч бас Yersinia enterocolitica O:9, Escherichia coli O:157, 
Francisella tularensis, Salmonella urbana O:30, Vibrio cholera болон өөр бусад Грам сөрөг 
нянгуудтай солбицох урвалд ордог эпитопуудыг тээгч молекул юм.

Ийлдэс /хуруу шил/ наалдуулах урвал /SAT-ИНУ/, мөн үүний нэг хувилбар болох халуун/
фенолоор үхүүлсэн бүтэн S-эсүүдийг /гөлгөр колони үүсгэгч/ ашигладаг бичил таньцын 
хавтант урвалаар S-ЛПС-ийн  эсрэгбиемийг илрүүлдэг.  S-ЛПС агуулсан ханд ашиглаж 
болохоор тохируулсан нөхцөлд бусад аргууд, жишээлбэл фермент холбоост эсрэг  урвал 
/ЭЛИЗА-ФХУ/ зэргийг ашиглан S-ЛПС-ийн  эсрэг урвалд орж буй эсрэгбиемүүдийг ч 
бас илрүүлэх боломжтой. Энэ нь дархлааны зонхилогч эсрэгтөрөгч учраас уургуудын 
эсрэгбиемүүдийг S-ЛПС байхгүй цитозоль уургийн бэлдмэлүүд ашиглан илрүүлдэг. 
Цитозолийн уургийг ашиглахад нэг чухал зүйл бол дээр дурьдсан нянгуудтай ийлдэс 
судлалын хувьд мэдэгдэхүйцээр солбицох урвалд орох чанарыг огт тогтоож чадаагүй 
байгаа явдал юм /Гэсэн хэдий ч удамшил зүйн хувьд бруцеллтай маш ойр холбоотой 
Ochrobacterium гэх мэт нянгуудтай солбицох урвалд орох чанартай байж болно/.  Тийм 
учраас тухайн халдварыг S-ЛПС-ийн түвшинд солбицох урвалд орж буй нянгуудын үүсгэдэг 
халдвараас ялгахад эдгээр уургуудыг ашиглаж болдог.

Бруцеллын эсрэг хүний дархлааны хариу урвал нь эхлээд IgM (М иммуноглобулин) 
нийлэгжүүлж, нэлээд хэсэг хугацааны дараа IgG (Ж иммуноглобулин) ялгаруулах байдлаар 
тодорхойлогддог. Халдвар болон эмчилгээний дараа иммуноглобулины төрлүүдийн 
харьцааг тодорхойлоход S-ЛПС хэрэглэн ФХУ  тавих аргыг ашиглах боломжтой байдаг. 
ФХУ-аар  тодорхойлсон IgM ба ийлдэсний наалдуулалтын таньц хоёр нь хоорондоо нэлээд   
сайн шүтэлцээтэй болохыг тогтоосон байна. Нэгэн судалгаагаар IgM  эсрэгбиемийн таньц 
эмчилгээний дараа IgG  эсрэгбиемүүдийг бодвол илүү хурдан буурдаг нь харагджээ. 
Гэхдээ цочмог бруцеллёзтой өвчтнүүдэд эмчилгээ хийснээс хойш нэг жил өнгөрөхөд 
25-50%-д нь IgM  эсрэгбиемүүд илэрсээр  байдаг. Эдгээрийн дотор 85% нь эмнэлзүйн 
шинж арилснаас хойш 18 сарын дараа IgG  таньц өндөр байсан ба өвчин нь дахисан 
өвчтнүүдэд IgM  биш, харин IgG  дагалдан ихэсч байв. IgA (А иммуноглобулин) таньц 
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IgG-ыхаас бараг ялгаагүй нэг түвшинд байжээ. Түүний эсрэгээр ИНУ, 2-меркаптоэтанол 
/2-МЕ/ эсвэл дитиотретолтой /ДТТ/ наалдуулах урвал ашигласан өөр нэг судалгаанд 
бруцеллёзын эмчилгээ нь үр дүнтэй болсон өвчтнүүдэд 2-МЕ-д тэсвэртэй /IgG / болон 
мэдрэмтгий /IgM / аглютининууд нь маш түргэн буурч байв. Гэсэн ч ИНУ-аар тодорхойлсон 
2-МЕ-д мэдрэмтгий /IgM, IgA/ агглютининууд бага хэмжээтэйгээр удаан хугацааны турш 
хадгалагдаж байжээ.  Ангижруулах урвалжууд нь IgA ч мөн задлаж чадах учраас зөвхөн 
IgM-д л хамаатуулан ойлгож болохгүй болно.  Тийм учраас ангижруулагч бодис ашиглан 
өвөрмөц иммунглобулины төрлийг ялгах шинжилгээний  дүнг маш анхааралтай сайн 
унших хэрэгтэй болдог. ФХУ-ыг иммунглобулины өвөрмөц изотипүүдийг  илрүүлэхэд илүү 
ашиглах нь зүйтэй. 2-МЕ ба ЭЛИЗА-IgG аргуудын илэрхий ялгаатай дүнгүүд нь зарим 
талаараа изотипийн ялгаатай  холбоотой, нөгөө талаараа наалдуулах урвалд ордоггүй 
IgG  эсрэгбиемүүдийн бага хэсгийг дээрх 2 урвалын хоёр дахиар нь илрүүлж болдогтой  
холбоотой байдаг. Бруцеллын эсрэгбиемийн таньц ба халдварын эмнэлзүйн шинж байдал 
хоёр  хоорондоо шүтэлцээтэй байх нь чухал учраас тухайн нэг урвалаар тодорхойлж буй 
эсрэгбиемийн төрлийг мэдэж байх ёстой. 

Онолын хувьд цочмог бруцеллёзоор өвчлөхөд хамгийн эхэнд илэрдэг, голлох 
иммуноглобулин нь IgM  байдаг. Эмчилгээ хийлгээгүй өвчтнүүдэд өвөрмөц IgM нь IgG-аар 
солигддог. Өвчний эхлэл нь удаан, далд явагдаж буй өвчтөнд IgM илрэхгүй байж болох 
бөгөөд өвчлөөд нэлээд удсан хойно эсвэл дахин өвчилсөн хүмүүст ил тод мэдэгддэг. 
Эмчилгээ үр дүнтэй болсны дараа аглютининуудын таньц /IgM, IgG, IgA/ буурах ёстой 
бөгөөд хэрэв тэгэхгүй бол өвчин дахисан эсвэл архаг голомтот өвчлөл байгаа эсэхийг 
тодруулах шинжилгээ хийх шаардлагатай. Дахин өвчлөх үед IgG ба IgA таньц нэмэгддэг. 

4.1.2.2  Гөлгөр/S/ЛПС-ийн эсрэгбиемүүдийг илрүүлэх ийлдэс судлалын 
шинжилгээний аргууд

Роз бенгалийн урвал /РБУ/ нь  одоогоор зөвлөмж болгож буй түргэн илрүүлэх 
шинжилгээний арга  боловч гарсан дүнг нь  бусад аргуудаар баталгаажуулах, ялангуяа 
малын бруцеллёз ихээр гардаг газар нутгуудад нян судлалын өсгөвөрлөх аргаар заавал 
баталгаажуулах ёстой. РБУ-ын мэдрэмтгий чанар 99-ээс дээш хувь байдаг хэдий ч Y.en-
terocolitica 0:9 эсвэл өөр бусад солбицох урвалд ордог нянгийн халдвартай өвчтөн, мөн  
түүнчлэн S-бруцеллын хавьталтай ч өвчлөөгүй хүмүүсээс авсан ийлдсийг шинжлэхэд 
хуурамч эерэг урвал үзүүлж болдог. 

Ийлдэс наалдуулах урвал бол стандартчилсан эсрэгтөрөгчийн бэлдмэлийг нь ашиглан 
хийж байгаа үед хүний бруцеллёзыг оношлох маш сайн арга бөгөөд олон улсын 
нэгжээр /ОУН/ илэрхийлэгддэг таньц халдварын эмнэлзүйн илрэлийн шатуудтай маш 
сайн шүтэлцэж чаддаг. Энэ урвалаас улам илүү мэдээлэл олж авах үүднээс зэрэгцээ 
наалдуулах урвалыг 2-МЕ-ыг эцсийн төвшрүүлэг нь 0.05 М, ДТТ-г эцсийн төвшрүүлэг нь 
0.005 М байхаар буюу IgМ /мөн IgA/ наалдуулах идэвхийг алдагдуулахаар найруулсан, 
шингэлсэн фосфатын буфер ашиглан явуулна. 

Идэвхтэй халдвар авсныг харуулах ИНУ-ын таньцыг тодорхойлоход гардаг бэрхшээлийг  
одоо хүртэл шийдвэрлэж чадаагүй л байна. Ерөнхийдөө өвчтөн бүхэн өөрийн гэсэн 
хариу урвал үзүүлэх бөгөөд тухайн нэг тохиолдод тэр нь ямар шинж төлөвтэй байхыг 
урьдчилан мэдэх,  эсвэл яагаад зарим өвчтөнд агглютинины таньц өндөр болж байхад 
заримд нь  маш бага байдгийг ч мөн одоогоор тайлбарлаж чадахгүй байна. Жишээлбэл, 
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бруцеллёзтой 238 өвчтөн дээр хийсэн нэг судалгаанд 1/80 /100 ОУН/ таньцыг оношлоход 
хангалттай гэж үзвэл өвчтнүүдийн 29.3% нь сөрөг гэж үзэхээр байсан ба уг судалгаагаар 
ийлдэсний 3.4% нь 1/10 харьцаатай /12 ОУН/ ба түүнээс ч бага таньцтай байсныг 
тогтоожээ. Өвчний илрэл, шинж тэмдгүүд мэдэгдэж лавшрахын хэрээр таньц 160 /200 
ОУН/ ба түүнээс дээш болох  нь оношлогооны хувьд илэрхий ач холбогдолтой гэж 
зөвлөдөг. Зарим судлаачид ил шинж тэмдэггүй ихэнхи хүмүүсийнх ийм түвшинд байдаг 
учраас малын бруцеллёз их гардаг нутгуудад онош тавих таньц дээрхээс илүү өндөр 
байх ёстой гэж үздэг. Ийм нөхцөл байдалд ИНУ-ын ач холбогдол нэлээд хязгаарлагдмал 
байдаг. Ийлдсэнд эсрэгбием үүсэх нь халдвар авсны  маш тод илэрхийлэл хэдий ч 
ийлдэсний дээжийг халдварын бүүр эхний шатанд авах нь маш ховор учраас ийм байдал 
практикт бараг тохиолддоггүй.

IgG  тодорхойлох ФХУ  ба Күүмбсийн урвалын дүнгүүд нь хоорондоо маш сайн 
шүтэлцээтэй байдаг тухай мэдээлсэн нь бий. Гэхдээ Күүмбсийн урвал /мөн IgG-ФХУ/ нь 
бусад наалдуулах урвалуудыг бодвол илүү удаан хугацаанд эерэг хэвээр хадгалагддаг. 
Онош тавихаас өмнө бруцеллын халдвар аваад удсан нөхцөлд Күүмбсийн урвалын 
таньц маш өндөр байх нь нэлээд элбэг. Үүнийг дараах байдлаар нэгтгэн дүгнэж болох 
юм. Үүнд: цочмог бруцеллёзын үед Күүмбсийн урвалын таньц ИНУ-ынхаас голдуу 4-16 
дахин өндөр байдаг бол эмчилгээ хийгээгүй удаан явсан өвчтнүүдэд таньц нь 16-256 
дахин их байдаг байна. 

Хэдийгээр өнгөрсөн хугацаанд тархан туяарах урвал, радио иммунологийн аргыг ч 
бас хэрэглэж ирсэн ч иммуноглобулины ижил төрлүүдийн тархалтыг судлах хамгийн 
зохистой арга бол шууд бус ФХУ  юм. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд ФХУ  нь IgG  
эсрэгбиемүүдийг тодорхойлоход чухал хэрэгтэй бөгөөд Күүмбсийн урвалыг S-ЛПС, 
IgG-ны эсрэг коньюгат бүхий шууд бус ФХУ-аар солих боломжтой юм. Гэхдээ S-ЛПС 
ашигласан ФХУ  маш их найдвар төрүүлж буй арга хэдий ч стандартчилах, зах зээлд 
гардаг урвалжуудын харилцан адилгүй чанар, урвалын дүнг унших арга, ялангуяа оптик 
нягтын утгаар уншихад тулгуурласан аргууд гэх мэт хэд хэдэн асуудлаас шалтгаалж 
лабораториуд хоорондын харьцууламжид бэрхшээл үүсгэж, стандарт харьцуулах 
материалууд боловсруулах замаар шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. 

Техникийн нарийн төвөгтэй байдал /ИНУ, ФХУ-уудыг бодвол илүү их/, стандартчилахад нь 
тулгардаг асуудлууд зэргийн улмаас жижиг лабораториудад хавсрага холбох урвалыг /
ХХУ/ байнга хэрэглэх арга гэж үздэггүй. Гэхдээ уг урвал нь маш хэрэгцээтэй арга бөгөөд 
туршлагаас үзэхэд дараах байдал ажиглагддаг. Үүнд:

i/ ХХУ ба ИНУ-аар нийт тохиолдлын 91.7%-д эерэг дүн гардаг, ii/ өвчлөөд 4-5 дахь сар 
өнгөрсний дараа ХХУ-ын таньц ИНУ-ынхаас илүү өндөр байдаг, iii/ ИНУ-аар мэдэгдэхүйц 
таньцтай ч ХХУ-аар сөрөг гарах явдал өвчтнүүдийн 4.6% орчимд л тохиолдох ба ихэвчлэн 
өвчний эхний үед  ийм байдаг, iv/ ХХУ-аар өндөр таньцтай ч ИНУ-аар сөрөг гарах байдал 
нийт тохиолдлын 3.7 орчим хувьд тохиолддог ба ихэвчлэн өвчин нь архагшсан эсвэл 
дахисан өвчтнүүдэд тохиолдоно.

4.1.2.3  Цитозоль уургуудын эсрэгбиемүүдийг илрүүлэх ийлдэс судлалын 
шинжилгээ

Бруцеллын цитозоль уургийн эсрэгтөрөгчдийн эсрэгбиемүүдийг сөрөг 
иммуноэлектрофорезийн арга /СИЕФ/, ФХУ, Вестерн блотын аргуудаар судалсан 
байна. СИЕФ-ийн аргаар судлахад 2-МЕ-д тэсвэртэй эсрэгбием, Күүмбсийн урвалын 
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өндөр таньц бүхий өвчтнүүдийн ийлдэс ч бас тунадасжилтийн илүү олон шугам, 
уургийн эсрэгбиемүүдийг өндөр таньцтайгаар үүсгэдэг. Тэдгээр өвчтнүүдийн хувьд 
үзүүлэх хариу урвал нь илүү удаан үргэлжилдэг нь тодорхой бөгөөд үүнийг эмчилгээ 
хийгээгүй нөхцөлд өвчлөл үргэлжлэхийн хирээр тунадасжилтийн шугамын тоо 
нэмэгдэж байна гэсэн утгаар тайлбарладаг. ФХУ  ашиглан хийсэн судалгаагаар 
S-ЛПС-ийн эсрэгбиемүүд S-бруцеллын халдвар авсан хүмүүст илэрч болох ч өвчин 
эмнэлзүйн шинжтэйгээр явагддаггүй бол тухайн сонгосон уургуудын эсрэгбиемүүд 
идэвхтэй халдвар байгаа эсэхийг нотолдог болохыг харуулсан байна. Өвчлөл нь далд 
байдлаар удаан үргэлжилж буй эсвэл үгдэрч дахисан олон өвчтний хувьд уургийн 
эсрэгбиемүүдийн таньц өндөр хэвээр байсныг тогтоосон бол өвчлөөд эдгэрсэн 
өвчтөнүүдэд уургийн эсрэгбиемүүд илрэхээ больсон байна. Вестерн блотын аргыг 
хэрэглэхэд чанарын хувьд ойролцоо дүн гарсан байна. Эдгээр аргуудын дутагдалтай 
талууд нь тоон утгаар бус, илүү субьектив байдлаар дүнг гаргадаг, баталгаажилтад 
шаардлагатай материал хомс, жишиг урвалжууд олддоггүй зэрэг болно.

4.1.3 Бруцеллын гаралтай менингит, менингоэнцефалитийн оношлогоо

Ийм тохиолдлуудад бруцеллыг дан ганц тархи нугасны шингэнээс л өсгөвөрлөх 
ёстой.  Гэхдээ ихэнхи тохиолдолд ердийн өсгөвөрлөлтөөр сөрөг урвал өгдөг болохыг 
санаж ийлдэс судлалын шинжилгээг заавал тархи-нугасны шингэнд хийнэ. Төв 
мэдрэлийн тогтолцоонд нөлөөлдөггүй бруцеллёзтой өвчтний тархи-нугасны шингэнд 
эсрэгбием үүсдэггүй байна. Үүний эсрэг мэдрэлд нөлөөлөх бруцеллёзоор өвчилсөн 
өвчтнүүдэд S-ЛПС, цитозоль уургийн эсрэгбиемүүд бага таньцтай илрэдэг. S-ЛПС-ийн 
эсрэгбиемийг Роз бенгалын урвал, цитозоль уургийн эсрэгбиемийг СИЕФ-оор хялбар 
илрүүлэх боломжтой. Тархи-нугасны шингэн гол төлөв тунгалаг байх ба түүнд өвөрмөц 
IgG лимфоцитийн плеоцитоз илрүүлэх нь оношийн ач холбогдолтой. 

4.1.4 Арьсны сорилууд

Арьсанд бруцеллын өвөрмөц эсрэгтөрөгч тарихад удаан хадгалагддаг хэт мэдрэмтгий 
байдал үүсэх нь халдварт өртөж байсныг харуулах нотолгоо боловч яг тэр үед 
халдвар байгаа эсэхийг тодорхойлж чадахгүй. Хэдийгээр зарим орнуудад өмнө нь 
хэрэглэж байсан ч одоо арьсны сорилыг оношлогоонд ашигладаггүй. Тодорхойлоогүй, 
стандартчилаагүй эсрэгтөрөгчийн бэлдмэлүүдийг ашиглах нь дараа дараачийн 
хийгдэх ийлдэс судлалын шинжилгээний дүнг будилуулах, эсрэгбием нийлэгжихийг 
сэдээх эрсдэлтэй . 

4.1.5 Дүгнэлт

Хүний бруцеллёзыг ийлдэс судлалын аргаар үнэн зөв оношлох ажлыг S фаз, бүтэн 
эсүүд ашигладаг урвалын тусламжтайгаар хийх боломжтой. Үүнд зориулагдсан 
аргуудад Роз бенгалын урвал, ИНУ-г дангаар нь эсвэл түүний 2-МЕ болон ДТТ 
ашигласан хувилбарууд, Күүмбсийн антиглобулин, ХХУ, ФХУ  зэрэг урвалууд орно. 
ИНУ, Күүмбсийн антиглобулин гэх мэт сорилуудыг хослуулан хэрэглэж дүнг нь 
оношлох үеийн өвчний үе шатыг тогтооход  ашиглаж болно. Өвөрмөц IgМ эсвэл IgG 
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илрүүлэх, S-ЛПС ашигласан ФХУ-аар нэгэнт тогтсон аргуудыг халж солих боломжтой 
хэдий ч цааш стандартчилах, баталгаажуулах шаардлагатай байгаа болно.  Бусад 
аргуудыг хэрэглэж болох боловч өвөрмөц чанар багатай, хангалттай сайн үнэлгээ 
хийгээгүй байна. 

ХҮНИЙ ӨВЧЛӨЛИЙН ОНОШЛОГООНЫ ТАЛААРХ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД 

•	 Цочмог	бруцеллёзын	үед	цус,	 бусад	эдээс	бруцелл	 ялган	авах	нь	шийдвэрлэх	
үүрэгтэй. 

•	 Өсгөвөр,	ялангуяа	удаан	явцтай	өвчний	үед	голдуу	сөрөг	гардаг.

•	 Ийлдэс	судлалын	шинжилгээ	нь	хамгийн	түгээмэл	хэрэглэдэг,	үр	дүнтэй	арга	юм.

•	 Роз	бенгалын	урвал,	хуруу	шилэнд		наалдуулах	урвал,	ФХУ	нь	ийлдэс	судлалын	
зөвлөмж болгодог аргууд болно.

•	 IgМ	ба	IgG	эсрэгбиемийг		ялган	оношлодог		аргууд	нь		идэвхитэй	халдвар		байгаа	
эсвэл өмнө нь халдвар авч байсан тохиолдлуудыг ялган оношлох бололцоо 
олгодог. 

•	 Ийлдэс	судлалын	шинжилгээ	хуурамч	сөрөг	урвал	үзүүлэх	боломжтой.

•	 Арьсны	сорилын	аргаар	идэвхтэй	халдварыг	бус,	харин	өмнө	нь	халдварт	өртөж	
байсныг илрүүлнэ. 

4.2 Мал амьтадын өвчлөлийн оношлогоо
 

Мал амьтдын өвчлөлийг оношлох, түүнтэй тэмцэх арга хэмжээг сүргийн түвшинд 
хэрэгжүүлэх ёстой. Халдвартай зарим мал амьтдад далд үе нь маш удаан үргэлжлэх 
талтай бөгөөд халдварын дараах нэлээд урт хугацаанд тухайн мал амьтан ийлдэс судлалын 
шинжилгээгээр  сөрөг урвал үзүүлсээр байх нь бий. Нэг ба цөөн  хэдэн мал амьтдад 
халдварыг илрүүлэн  тогтоох нь тухайн сүрэгт халдвар байгаагийн хангалттай нотолгоо 
бөгөөд ийлдэс судлалын шинжилгээгээр сөрөг урвалтай бусад мал амьтдад өвчин далд 
хэлбэрээр тархах  эрсдэл дагуулдаг. 

Оношлогооны аргуудыг хоёр төрөлд хуваах ба эхнийх нь үүсгэгч байгаа эсэхийг тогтоох 
бол нөгөө нь түүний эсрэгтөрөгчид дархлааны хариу урвал байгааг илрүүлэхэд чиглэдэг. 
Бруцеллын нян ялгах нь халдвар авсан болохыг харуулах эцсийн шийдвэрлэх нотолгоо 
боловч халдварласан бүх амьтдын хувьд өсгөвөрлөлтөөр эерэг дүнтэй гардаггүй ба үүнд 
ашиглах ёстой арга, хэрэгслүүд бэлэн байх боломж байдаггүй. Эсрэгбием илрүүлэх эсвэл 
хэт мэдрэмтгий байдлын урвалаар зөвхөн урьдчилсан онош тавих нь практикт оношлогооны 
хамгийн ашиглах боломжтой, зардал хэмнэсэн аргууд юм. Ийлдэс судлалын шинжилгээгээр 
хуурамч эерэг урвал үзүүлэх явдал нь вакцинжуулалт гэх мэт олон янзын хүчин зүйлээс 
шалтгаалж тохиолдож болох бөгөөд дүнг унших үед үүнийг санаж байх ёстой.  Үүний нэгэн 
адил арьсны хэт мэдрэмтгий байдал нь зөвхөн өмнө нь үүсгэгч нян байсныг харуулахаас 
биш идэвхтэй халдвар байгааг харуулж чадахгүй бөгөөд вакцинжуулалтаас ч бас хамаарч 
болно. 
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Вакцинжуулалт бол өвчинтэй тэмцэхэд чиглэсэн  стратегийн хувьд асар чухал, үр 
дүнтэй арга хэмжээ боловч түүнийг хэрэглэснээр хэт мэдрэмтгий байдал эсвэл ийлдэс 
судлалын шинжилгээгээр илрэхүйц хэмжээний эсрэгбиемүүд үүсэхийг нь идэвхжүүлэх 
замаар оношлогоог будилуулах дутагдалтай тал бий. Вакциндсан малын багахан хэсэгт 
эсрэгбиемийн таньц нэлээд хугацааны турш хадгалагдах бөгөөд вакцинжуулсан  малын нас 
ахих  тутам дээрх хэсгийн хэмжээ дагаж нэмэгддэг. Ийм асуудлыг багасгах үүднээс  үхэрт 
вакцин тарихдаа гол төлөв зургаан сараас доош настай байх үед нь хэрэглэдэг хэдий ч бага 
тунгаар, ялангуяа нүдний салст бүрхэвчээр хэрэглэх замаар бие гүйцсэн малд хэрэглэж 
болдог. Орчин үед вакциндсан мал амьтдыг халдвартайгаас ялган таньж чадах нийтэд 
дэлгэрсэн шинжилгээний арга байхгүй байна. Гэхдээ үүнд ашиглаж болох зарим аргуудыг 
боловсруулан турших ажил хийгдэж байгаа юм. 

Вакцинжуулах арга хэмжээг хатуу хяналтын дор явуулах, түүнийг малын яг тохирсон насанд 
хэрэглэх, хангалттай сайн чанарын вакцин хэрэглэх, вакциндсан малыг зохих ёсоор нь 
ялган тэмдэглэдэг байх зэрэг нь  чухал ач холбогдолтой. Хэрэв вакцинжуулалтыг дагалдах 
ийм арга хэмжээний мэдээлэл байхгүй  бол ийлдэс судлалын шинжилгээгээр  оношийг 
баталгаажуулах боломжгүй болоход  хүрдэг. Бруцеллёзын халдварлалт маш бага түвшинд 
хүрсэн, мөн вакцинжуулалтын, зардал ба үр ашгийн судалгаагаар тухайн вакцинжуулах 
хөтөлбөрийн эдийн засгийн зардал нь ашгаасаа давж байвал уг вакцинжуулалтын 
хөтөлбөрийг түр зогсоож болно. 

4.2.1   Нян судлалын аргууд

Бруцеллын нянгуудын цэвэр өсгөвөр ялган  авч,  дүйн тодорхойлох нь бруцеллёзын эцсийн 
онош болж чадах бөгөөд эпидемиологийн үүднээс болон вакцинжуулах хөтөлбөрийн үр дүнг 
үнэлэхэд нян судлалын аргууд үнэлж баршгүй ач холбогдолтой. Халдвартай бүх материал 
ноцтой эрсдэл дагуулдагыг санаж,  тийм материалыг цуглуулах, тээвэрлэх, боловсруулалт 
хийх үед дээд зэргийн анхаарал болгоомжтойгоор ажиллах нь зүйтэй.

4.2.1.1  Будах арга

Ихэсийн товч, үтрээний гоождос, хээлийн ходоодны агуулагдахуун зэргээс авсан түрхэцийг 
Циль-Нильсений сайжруулсан арга /Стамп/ эсвэл Костерийн аргаар будаж харж болно. 
Эсийн дотор бөөгнөрсөн том хэсгүүд, бруцеллынхтай төстэй хэлбэр бүхий сулавтар хүчилд 
тэсвэртэй нянгууд байх нь бруцеллёз гэдгийг харуулах урьдчилсан нотолгоо болно. Өнгөц 
харахад Coxella burnetii, Chlamydia гэх мэт бусад халдварт өвчний үүсгэгчидтэй төстэй 
байдаг болохоор эдгээр нянгаас ялган танихад  сайн анхаарах ёстой /6-р зураг/.

4.2.1.1  Өсгөвөрлөлт

Халдвартай мал зулбах эсвэл үнээ тугалласны дараах үед бруцеллуудыг маш хялбар ялган 
авах боломжтой боловч үхсэн малаас ч бас нянг ялган авч болно. 

Бруцеллууд төллөх үед асар их хэмжээгээр гадагшлах бөгөөд үтрээний гоождос, ихэс, 
ургийн ходоодны агуулагдахуун, сүү зэрэг олон янзын материалаас холбогдох сонгомол 
өсгөврийн орчнуудыг ашиглан өсгөвөрлөх боломжтой. Бруцеллын нянг найдвартай сайн 
ялгаж авах хамгийн дээд зэргийн боломжийг бүрдүүлэх үүднээс тухайн материал нь баас, 
орчны зүйлсээр бохирдохоос  аль болох зайлсхийх  хэрэгтэй. Хэрэв бусад материалыг 
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авах боломжгүй эсвэл илт бохирдсон байвал ургийн ходоодны агуулагдахуун голдуу бусад 
бохирдлуудаас ангид байх ба энэ нь бруцеллыг ялган авах нэг найдвартай эх сурвалж болдог.

Зарим нөхцөл байдалд өвчтэй малыг үхсний дараа бруцелл ялган авах оролдлого хийх нь 
зохистой байж болох юм. Үүнд тохирох эд, эрхтнүүдэд дэлэнгийн доорхи, ташааны дотуур, 
залгиурын арын тунгалагийн зангилаанууд, дэлэнгийн эд, төмсөг, хээлтэй умай  зэрэг 
эрхтнүүд орно. 

Сүүний дээжийг бага хурдтайгаар богино хугацаанд хурилдуурдахын өмнө 40С-д тавьж 
хонуулна.  Цөцгий болон түүний тунасан хэсгээс авч хатуу, сонгомол тэжээлт орчны 
гурваас доошгүй хавтангийн гадаргуу дээгүүр тарааж түрхдэг. Хээрийн нөхцөлд ихэсийн 
дээж авахдаа хамгийн бага бохирдсон хэсгийг сонгон авч, ихэсийн товчуудыг огтолж авах 
замаар бэлтгэнэ. Лабораторид эмгэг эд эрхтний сорьцноос хайч эсвэл скальпелиэр огтлож 
авна. Үүний өмнө хайч, скальпелиа спиртэнд дүрж, гадаргууг нь шатааж ариутгана. Дараа 
нь эмгэг эд, эрхтний сорьцыг огтлох ба огтолсон гадаргуугаар нь сонгомол орчин бүхий 
гурван тэжээлт орчны хавтан дээр чирж халдварлуулна.  Бусад зөөлөн эдүүдэд  дээрхийн 
нэг адил байдлаар боловсруулалт хийж  болно. Эсвэл хайч, скальпелиа шатааж ариутгасны 
дараа, эмгэг, эд эрхтний сорьцыг хайч, скальпелиараа татаж  жижиглэнэ. Эдүүдийг гар 
аргаар эсвэл гомогенизаторт бага зэргийн ариутгамал усанд хийж няцлан жижиглэж бас 
болно. Ургийн ходоодны агуулагдахууныг авахдаа ургийн хэвлийг ярсны дараа ходоодыг 
гадна талаас нь халаасан шпателиэр төөнөж, дараа нь Пастерийн соруур эсвэл тариураар 
шингэнийг нь соруулж авна.

Нянгийн колониудыг өсгөврүүдийн шинж чанар, харагдах байдал, Грамын будалт, өвөрмөц 
ийлдэс ашиглан явуулсан наалдуулах урвалын дүнд тулгуурлан бруцелл мөн эсэхийг нь 
урьдчилан тогтоож болно /4 ба 5-р зургууд/. Хэрэв боломжтой бол ПГУ-д тулгуурласан 
молекул биологийн аргыг хэрэглэж болно. Таамаглаж буй колонуудад эцсийн ялган дүйлт 
хийхдээ Бруцеллын лавлагаа төвүүдээс зөвлөмж болгосон аргуудыг л  ашиглах ёстой. 

4.2.2   Ийлдэс судлалын аргууд

Ийлдэсэнд эсвэл сүүнд өвөрмөц эсрэгбием илрүүлэх нь бруцеллёзыг оношлох практикт 
хамгийн сайн тохирсон арга зам хэвээр байна. Халдвар авсан мал амьтдыг илрүүлэх хамгийн 
чанартай, зардал хэмнэсэн арга бол  хангалттай сайн мэдрэмтгий чанартай, түргэвчисэн 
сорилуудыг ашиглан бүх дээжинд хийх шинжилгээ байдаг. Илрүүлэх шинжилгээгээр 
эерэг гарсан дээжүүдийг дараа нь эцсийн онош тавих зорилгоор илүү нарийн, өвөрмөц 
баталгаажуулах сорилууд ашиглаж шинжилнэ /5 ба 6-р зургууд/. 

B. abortus-ын эсрэг ийлдэсний олон улсын 2-р стандартад нийцсэн эсрэгтөрөгчдийг ашиглан 
олон улсын хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн аргуудыг л зөвхөн хэрэглэх шаардлагатай. Чанарын 
хяналтын сорьцуудыг  шинжилгээ хийх  бүрт оруулах ёстой бөгөөд хэрэв чанарын хяналтын 
шалгууруудыг хангаагүй бол шинжилгээг дахин хийх ёстой. 

Ийлдэс судлалын шинжилгээний дүн нь өвчний гаралтын нөхцөл байдал, вакцинжуулсан 
эсэх, бусад нянгийн халдвараас шалтгаалж  хуурамч эерэг урвал үзүүлсэн эсэхээс ихээхэн 
хамаарна.  Лабораторийн аль ч шинжилгээний  адилаар тухайн мал амьтан нэг бүрийн ялгах 
тэмдгийн “хянасан дугаар”, сорьцны  дугаар, шинжилгээний дүнгийн хоорондох тохиролцоог  
бүрэн баталгаажуулж тухайн мал ба шинжилгээний дүнг зөрж будилахгүй нөхцлийг эхнээсээ 
хангах нь чухал байдаг. 
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4.2.2.1 Роз бенгалын урвал /РБУ/

М иммуноглобулин эсрэгбиемүүд эсрэгтөрөгчид холбогдох чадвар маш бага рН-тай нөхцөлд 
илт буурдаг гэсэн зарчимд тулгуурладаг, бруцеллын эсрэгтөрөгчит буфержүүлсэн урвал 
гэгдэх болсон бүлэг шинжилгээний аргуудын нэг юм. Роз бенгалын урвал, мөн түүнчлэн 
хавтант буфержүүлсэн наалдуулах урвалууд, картын урвал гэх мэт бусад аргууд дэлхий 
нийтийн хэмжээнд бруцеллёзыг ийлдэс судлалын аргаар оношлоход гол үүрэг гүйцэтгэдэг 
/7-р зураг/. 

Роз бенгалын урвал нь будагтай эсрэгтөрөгч ба ийлдсийг  хавтан дээр дусаан хольж, үүссэн 
наалдах урвалыг эерэг урвал гэж тооцдог энгийн толбот наалдуулах урвал юм. Энэ урвал 
нь маш сайн илрүүлэх чадвартай  боловч мал нэг бүрийг, ялангуяа вакциндсан малыг 
оношлоход хэт мэдрэмтгий байдаг талтай. Ажиллагааг нь автоматжуулж болох ч, багажийг 
нь тусгайлан захиалах шаардлагатай байдаг. 

4.2.2.2 ФХУ /ELISA/ 

ФХУ хийж гүйцэтгэхэд харьцангуй хялбар, багаж төхөөрөмж бага шаарддаг, цомог 
хэлбэрээр нь зах зээлийн олон эх сурвалжаас олж авах бүрэн боломжтой, мэдрэмтгий 
болон өвөрмөц чанараараа онцгой сайн арга юм. Жижгэвтэр лабораториудад уг аргыг 
ашиглахад ХХУ-ыг бодвол илүү тохиромжтой бөгөөд ФХУ-ыг орчин үед хүн, малын маш 
олон өвчнийг оношлоход ашиглаж байна. Хэдийгээр зарчмын хувьд ФХУ бүх төрлийн 
мал амьтад, мөн хүний ийлдсийг шинжлэхэд ашиглах боломжтой ч тухайн хэрэглэж буй 
цомог, аргачлалаас хамаарч урвалын дүн лабораториудад харилцан адилгүй байх нь бий. 
Стандартчилалын асуудлуудыг  бүрэн дүүрэн шийдвэрлэж хараахан чадаагүй хэвээр байна. 
Илрүүлэх шинжилгээний зорилгоор ихэнхидээ нэг л шингэлэлтээр  энэ урвалыг тавьдаг. 
Гэхдээ ФХУ  нь РБУ-ыг бодвол мэдэрмтгий чанарын хувьд илүү сайн боловч  заримдаа РБУ-
аар эерэг урвал үзүүлсэн халдвартай мал амьтдыг илрүүлж чаддаггүй. Мөн түүнчлэн ФХУ   
нь РБУ болон ХХУ-ыг бодвол өвөрмөц чанараараа  илүү байдаг. 

4.2.2.3  Ийлдэсний наалдуулах урвал /ИНУ/

Ийлдэсний наалдуулах урвалыг бруцеллёзын оношлогоонд маш ихээр ашиглаж ирсэн 
бөгөөд хэдийгээр энэ арга нь хэрэглэхэд энгийн, хямд боловч мэдрэмтгий болон өвөрмөц 
чанарын хувьд хангалтгүй байдаг болохоор өөр бусад хэрэглэж болох аргууд байхгүй 
нөхцөлд л зөвхөн ашиглана гэсэн үг юм. 

4.2.2.4  Хавсрага холбох урвал /ХХУ/

ХХУ арга нь мэдрэмтгий болон өвөрмөц чанар сайтай боловч лабораторийн хангалттай сайн 
нөхцөл, сайн сургаж бэлтгэсэн ажилтнууд шаардлагатай, хийж гүйцэтгэхэд нарийн төвөгтэй 
арга юм. Хэрэв дээрхи нөхцлийг бүрдүүлж, чанарын баталгаанд тогтмол сайн анхаарч 
урвалыг тавьсан тохиолдолд шаардлага маш сайн хангаж чадна.

Халдвартай мал амьтдаас авсан зарим ийлдэс бага шингэлэлтэнд  хуурамч сөрөг урвал 
үзүүлэх боловч өндөр шингэрүүлэлтэнд эерэг урвал үзүүлэх явдал /прозон үзэгдэл/ гардаг 
учраас ийлдэсний сорьц  бүрийг олон шингэлэлтээр шинжлэх нь зүйтэй.  Энэ үзэгдэл 
нь тухайн ийлдэс эсрэгтөрөгчтэй өрсөж холбогддог, гэвч хавсрагад үл холбогдогч ижил 
төрлийн эсрэгбиемийг их хэмжээтэй агуулж байдгаар тайлбарлагдана. Өндөр харьцаагаар 
шингэлсэн үед тэдгээр нь шингэлэгдэж хавсрагатай холбогддог. Хэрэв ийм сорьцыг  нэг 
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л шингэлэлтээр  шинжлээд орхивол өндөр таньцтай эерэг сорьцыг сөрөг хэмээн буруу 
үнэлэхэд хүрнэ. 

Ийлдэсний сорьцонд байгаа бруцеллтэй солибосон урвал үзүүлэгч  нянгууд эсвэл бусад 
хүчин зүйлс байх нь эсрэгтөрөгч байхгүй байсан ч гэсэн хуурамч эерэг урвал үүсгэж болно.  
Ийм “хавсрагын эсрэг” урвал үзүүлэх нь шинжилгээний дүнг будилуулж,  ХХУ-ыг ашиглах  
боломжгүй болгодог. 

4.2.3   Нэмэлт сорилууд 

Ийлдэс судлалын шинжилгээний өөр бусад аргуудыг мөн ашиглаж иржээ. Риванол, 2-МЕ-
ийн урвал гэх мэт зарим аргууд нь ИНУ-ын хувилбарууд бөгөөд хэдийгээр өвөрмөц чанарын 
хувьд арай илүү боловч дутагдалтай талууд ихтэй юм. Орчин үед стандарт аргыг орлуулж 
ийм төрлийн шинжилгээний аргууд ашиглахыг зөвөлдөггүй.

4.2.3.1  Сүүний шинжилгээ

Сүүг  маш амархан, зардал багатайгаар авах боломжтой учраас сүү нь шинжлэхэд 
хамгийн тохиромжтой орчин болж, шинжилгээг олон  давтан хийх  боломж олгодог. Сүүний 
эсрэгбиемийн хэмжээ нь ийлдсэн дэх эсрэгбиемийн түвшинг хангалттай сайн харуулж 
өгдөг. Цусных нь шинжилгээгээр дараа нь ялган таньж болох сүргийн дотор халдвартай мал 
байгаа эсэхийг илрүүлэх зорилгоор холих тогоо эсвэл сүүг нийлүүлж хийдэг  савнаас авсан 
сүүнд илрүүлэх шинжилгээ хийх боломжтой. Илрүүлэх шинжилгээний ийм арга нь асар үр 
дүнтэй байх ба саалийн малд тандалт хийхэд өргөн ашиглагддаг. 

4.2.3.2  Сүүний цагираган урвал 

Сүүний цагираган урвал /СЦУ/ нь энгийн, үр дүн сайтай арга хэдий ч зөвхөн үнээний сүүг 
шинжлэхэд л ашиглах боломжтой. Гематоксилиноор будсан эсрэгтөрөгчөөс нэг дуслыг 
жижиг хуруу шил эсвэл хуванцар саванд хийсэн бага хэмжээний сүүнд хийж хольдог. Хэрэв 
өвөрмөц эсрэгбием сүүнд байх юм бол тэр нь эсрэгтөрөгчтэй холбогдож, цөцгийтэй нь 
хамт дээшилж, хуруу шилэн дэх сүүний дээд талд хөх өнгийн цагираг үүсгэнэ. Энэ урвал 
нь нэлээд мэдрэмтгий боловч олноор нь сүрэглэсэн үед цөөн тооны халдвартай малыг 
илрүүлж чаддаггүй. Энэ урвалыг ялангуяа бруцеллёзоор тайван нутагт ашиглахад өвөрмөц 
бус урвал үзүүлэх нь элбэг байдаг. Сүүнд ФХУ  ашиглах нь СЦУ-ыг бодвол илүү өвөрмөц 
чанартай байна.

4.2.3.3  Сүүний ФХУ 

ФХУ-н энэ хувилбарыг  их хэмжээгээр нь нийлүүлсэн сүүнд шинжилгээ хийхэд ашиглах 
боломжтой бөгөөд ихэнхи нөхцөл байдалд олноор нь сүрэглэсэн үед халдвартай ганц 
нэг малыг илрүүлэх боломж олгодог асар их мэдрэмтгий, өвөрмөц чанартай арга юм. 

4.2.3.4  Туйлшруулсан гэрэлд флюоресценцэх  урвал (ТГФУ: FPIA –fluores-
cent polarization imune assay)

Тусгай урвалжууд, туйлшруулсан гэрэлд урвалын дүн унших тусгай багаж төхөөрмж 
шаарддаг энэхүү арга нь бусад аргуудыг бодвол мэдрэмтгий ба өвөрмөц чанараараа  
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давуу талтай гэж үздэг. Гэхдээ энэ аргыг бусад аргатай харьцуулан үнэлсэн судалгаа 
хомс тул өргөн хэрэглэгддэггүй. 

4.2.3.5  Арьсны сорил

Бруцеллин INRA эсвэл бруцеллерген OCB гэх мэт стандартчилсан эсрэгтөрөгчийн 
бэлдмэл ашигладаг энэхүү аргыг бруцеллёзоор тайван бүс нутгын сүрэгт хяналт 
үнэлгээ явуулахад ашиглаж болно. Уг арга нь мэдрэмтгий, өвөрмөц чанар сайтай 
боловч вакциндсан малд хуурамч эерэг урвал үзүүлж болдог. 

4.3  Үхрээс бусад мал амьтанд бруцеллёзыг 
 оношлоход анхаарах зүйлс

Дээр дурдьсан аргачлалууд нь гол төлөв үхрийн бруцеллёзыг оношлоход зориулсан 
байна. Нян судлалын аргуудыг бусад бүх төрлийн мал амьтдад онош баталгаажуулахад 
ч бас ашиглах боломжтой юм. Харин ийлдэс судлалын аргуудыг бусад төрлийн мал 
амьтдад хэрэглэхдээ зарим нэг өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. 

4.3.1  Хонь, ямаа

B. melitensis-ийн эсрэгбием илрүүлэх шинжилгээг хонь, ямааны ийлдсэнд хийхэд 
Роз Бенгалын урвалыг хэрэглэдэг. Хяналтын ийлдэстэй харьцуулахад дээд зэргийн 
мэдрэмтгий чанартай байхаар тохируулсан эсрэгтөрөгчийн суспенз ашиглах нь зүйтэй 
гэж үздэг. Гэсэн ч үхэрт уг аргыг ашиглахтай харьцуулахад мэдрэмтгий чанар арай 
бага бөгөөд халдварласан зарим малыг илрүүлж чаддаггүй талтай. Уг аргыг хавсрага 
холбох урвалтай хослуулж хэрэглэхэд хамгийн тохиромжтой.

Шингэлэгчээр 5%-ийн хлорт натри ашиглан ИНУ тавих аргыг өргөнөөр ашиглаж байгаа 
боловч мэдрэмтгий ба өвөрмөц чанар багатай байдаг. 

Бичил наалдуулах урвалын хувилбар нь мэдрэмтгий ба өвөрмөц чанарын хувьд илүү 
өндөр байдаг. Илүү нарийн төвөгтэй шинжилгээний аргыг ашиглах боломжгүй нөхцөл 
байдалд л зөвхөн энэ аргыг ашиглах нь зүйтэй гэж үздэг. Эсрэгтөрөгч нь B. abortus-ийн 
эсрэг ийлдсийн олон улсын 2-р стандартыг 1:650 шингэлэлтэнд 50%-ийн наалдуулалт 
өгөхөөр стандартчилагдсан байдаг.

Наалдуулах урвалууд нь өвөрмөц бус аглютининууд болон солбицон урвалд орох 
эсрэгбиемүүдэд илүү их мэдрэмтгий байдаг ба халдварын цочмог шатанд илүү их 
мэдрэмтгий байх хандлагатай, вакцинжуулалтын дараа хүчтэй эерэг урвал өгдөг. 
Өөр ямар нэг сонгох хувилбаргүй нөхцөлд л эдгээр наалдуулах урвалын аргын 
хувилбаруудыг  хэрэглэх ёстой. Наалдуулах урвалыг бодвол ХХУ илт давуутай 
боловч мэдрэмтгий болон өвөрмөц чанарын хувьд хязгаарлагдмал байх бөгөөд 
баталгаажуулах шинжилгээ гэхээс илүүтэй хавсрага шинжилгээ гэж үзэх нь зүйтэй. 
Хэрэв нарийн багаж төхөөрөмж ашиглан шууд хийх аргууд байх юм бол илрүүлэх 
шинжилгээнд ашиглах боломжтой. Ийлдсийг 620С-т 30 минут тавьж идэвхгүйжүүлнэ. 
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Вакцин хэрэглэсэн нөхцөлд  ХХУ-аар ийлдсэнд эсрэгбием   илэрдэг боловч тухайн 
тохиолдолд уг эсрэгбиемийн таньц халдвараас шалтгаалж үүссэн эсрэгбиемийнхийг 
бодвол илүү хурдан таньц нь буурдаг. Мэдрэмтгий ба өвөрмөц чанарын хувьд ФХУ  
нь бусад аргуудаас илүү сайн гэж мэдээлдэг боловч энэ талаар хийсэн харьцуулсан 
судалгаа  маш бага байна. СЦУ нь хонь, ямааны сүүнд ашиглахад тохиромжгүй, 
харин ФХУ-ыг  ашиглаж  болно. Мөн түүнчлэн ХХУ-ыг шар сүүний дээжинд ашиглах 
боломжтой хэдий ч техник ажиллагаа ихтэй учир хэрэглэхээ нэгэнт больсон. Хонь, 
ямааны бруцеллёзыг мал нэг бүрээр нь илрүүлэн оношлох найдвартайд тооцож 
болох ийлдэс судлалын аргууд одоогоор байхгүй болохыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. 
Оношлох, тэмцэх арга хэмжээг сүргийн түвшинд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Бруцеллын эсрэгтөрөгчид удаан хугацааны хэт мэдрэмтгий болсныг шалгах арьсны 
сорил бол сүргийн хэмжээнд шинжилгээ хийхэд хэрэгцээтэй арга юм.  Гэхдээ 
вакцинжуулалт үүнд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Гөлгөр ЛПС-гүй бруцеллын уургуудын 
холимог агуулсан эсрэгтөрөгчийн цэвэршүүлсэн бэлдмэлийг ийлдэс судлалын 
шинжилгээний найвартай байдлыг хангахын тулд ашиглана.  Ялангуяа вакцинжуулалт 
хийдэггүй бол бруцеллёзоор тайван гэсэн статуст хяналт үнэлгээ хийх зорилгоор энэ 
аргыг ашиглах боломжтой. 

4.3.2   Гахай

Ийлдэс судлалын аргууд нь үхэр, хонь, ямааны бруцеллёзын оношлогоонд 
ашигладагтай харьцуулбал бруцеллёзтой гахай илрүүлэхэд тохиромж муутай байдаг. 
Шинжилгээг сүргийн хэмжээнд хийх нь зүйтэй. Escherichia coli 0157, Salmonella, Yer-
sina enteroclitica 09 болон бусад нянгуудаар үүссэн тохиолдлын халдварын үед илрэх 
өвөрмөц бус агглютининууд, солбицох урвалд ордог эсрэгбиемүүд элбэг байдаг.  Их 
хэмжээний ийлдсэнд илрүүлэх шинжилгээ хийхэд Роз Бенгалын урвалыг ашиглаж 
болно.  Харин ИНУ ашиглах нь тохиромжгүй гэж үздэг. ХХУ хэрэглэхэд Роз бенгалын 
урвалтай ойролцоо дүн үзүүлдэг.  Орчин үед хэрэглэдэг ийлдэс судлалын бүх аргуудтай 
харьцуулахад ФХУ мэдрэмтгий ба өвөрмөц чанарын хувьд хамгийн сайнд тооцогддог. 

Тодорхой эсрэгтөрөгчийн бэлдмэл ашигладаг арьсны сорил нь гахай нэг бүрийг болон 
сүргийн хэмжээнд халдвар оношлоход хамгийн найдвартай арга болдог. Халдвар 
илэрсэн үед халдвар авсан өөр бусад олон гахай илрэхгүй үлдэх магадлалтай тул 
сүргээр нь нядалгаанд оруулах асуудлыг авч үзнэ. 

4.3.3   Тэмээ, одос үхэр, цаа буга, сарлаг

Үхэрт хэрэглэдэг ийлдэс судлалын аргуудыг тэмээ, одос үхэр, цаа буга, сарлагт 
хэрэглэж болно. ХХУ-аар шинжлэх тэмээний ийлдсийг 60-620С-т 30 минут байлгаж 
идэвхгүйжүүлэх ёстой. Риванолийн аргыг одос үхрийн ийлдэс шинжлэхэд ашиглах нь 
зүйтэй гэж үздэг. Эдгээр төрөл зүйлийн мал амьтдад ФХУ  хэрэглэх асуудал төдийлэн 
сайн судлагдаагүй байгаа боловч хангалттай сайн стандартчилсан нөхцөлд уг аргыг 
хэрэглэх бүрэн боломжтой юм. 
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4.3.4   Нохой

Нохойн B. abortus, B. melitensis, B. suis-ийн халдваруудыг илрүүлэх шинжилгээнд  
төдийлэн их туршиж судлаагүй байгаа ФХУ-аас  бусад үхэрт хэрэглэдэг бүх аргуудаар 
оношлох боломжтой. B. canis –ийн халдварын хувьд хамгийн найдвартай арга бол 
үүсгэгчийг ялган авах явдал юм.  Цусанд нян орж тархан удаан хугацаанд хадгалагдах 
нь нийтлэг байдаг учраас цусан өсгөвөр хийх арга илүү чухал хэрэгтэй байдаг. 

Ийлдэс судлалын шинжилгээний аргуудыг төдийлэн тохиромжтой бус гэж үздэг. Гөлгөр 
бруцеллын төрлийн нянгуудын гадаргуугын эсрэгтөрөгчид  солбицох урвалд ордоггүй 
учраас эдгээр аргуудад B. canis эсвэл B. ovis омгуудаас бэлтгэсэн эсрэгтөрөгчид 
ашиглах нь зүйтэй. ФХУ  нь хамгийн хэрэгтэй арга байж болох хэдий ч өргөн хүрээтэй 
нэвтэрч чадаагүй байна.

МАЛ АМЬТДЫН ӨВЧЛӨЛИЙГ ОНОШЛОХ ТУХАЙ 
ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД

• Зулбасан хээлийн эд, сүү, үхсэн мал задлах үед авсан эдийн сорьцнуудаас  
бруцелл өсгөвөрлөх нь шийдвэрлэх эцсийн оношлогоо болдог.

•	 Ийлдэс	судлалын	арга	бол	практикт	хамгийн	их	хэрэглэх	боломжтой	арга	
юм. 

•	 Үхэр:	Роз	бенгалын	урвалыг	илрүүлэх	шинжилгээнд	ашиглах,	ФХУ,		эсвэл	
ХХУ-ыг мал нэг бүрийн халдварыг баталгаажуулах шинжилгээнд ашиглах 
нь зүйтэй гэж үздэг. Сүүний цагираган урвал, ФХУ-аар сүүнд бруцеллын 
эсрэгбием илрүүлэх шинжилгээ  нь тандах судалгаа хийхэд өргөн 
хэрэглэгддэг. 

•	 Хонь,	ямаа,	гахай:	мал	нэг	бүрийн	халдварыг	баталгаажуулах	шинжилгээнд	
тохирох найдвартай ийлдэс судлалын арга байхгүй байна. Ийлдэс 
судлалын шинжилгээг сүргийн хэмжээнд л ашиглах ёстой. Үүний нэгэн 
адил арьсны сорил нь сүргийн түвшинд, ялангуяа вакцинжуулах арга 
хэмжээ хэрэглэдэггүй нөхцөлд илрүүлэх шинжилгээ хийхэд тохиромжтой 
байдаг.

•	 “Барзгар”	эсрэгтөрөгчийг	В. canis илрүүлэх ийлдэс судлалын шинжилгээнд 
ашиглах нь зүйтэй. 
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5. Хүний бруцеллёзын эмчилгээ

Хүний бруцеллёзын бүх хэлбэрүүдийг эмчлэхэд зайлшгүй чухал шаардлагатай 
зарчим  бол сайн үйлчилгээтэй мэдрэг антибиотикийг хангалттай хугацааны туршид 
хэрэглэх явдал юм. Үүнийг өвчтний биеийн байдалд тохирсон  ерөнхий эмчилгээтэй 
хамтруулан  хийх хэрэгтэй бөгөөд өвчин нь хүндэрсэн  бол эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлэх 
шаардлагатай.  Антибиотик эмчилгээг аль болох эрт эхлэх  шаардлагатай төдийгүй, 
биеийн байдал нь удаан боловч сайжирч байгаа өвчтнүүдэд  ч үргэлжлүүлэн хэрэглэнэ. 
Өвчин нь янз бүрийн хэлбэрээр хүндэрсэн хүмүүст зарим тохиолдолд мэс засал хийх 
гэх мэт нэмэлт эмчилгээ хийх шаардлагатай байдаг. 

Хүндрэл хараахан үүсээгүй, цочмог бруцеллёзын үед зохих антибиотик эмчилгээг 
зөв хийвэл төгс  эдгэрдэг. Өвчтөнд болон түүний гэр бүлийнхэнд хүний бруцеллёз 
эмнэлзүйн хувьд ч, нянгаас цэвэршихийн  хувьд ч төгс  эдгэрэх боломжтой гэдгийг 
сайтар тайлбарлан ойлгуулах хэрэгтэй. 

Олон янзын антибиотикууд in vitro  нөхцөлд бруцеллын төрлийн нянгуудын эсрэг 
үйлчилгээтэй байдаг хэдий ч мэдрэмтгий чанарын  шинжилгээний дүн нь эмнэлзүйн 
шинж тэмдгүүд арилахтай тэр бүр тохироод байдаггүй. Иймээс пенициллин, 
цефалоспоринууд гэх мэт бета-лактам антибиотикууд, эритромицин зэрэг макролид 
антибиотикуудыг бруцеллёзын эмчилгээнд хэрэглэхэд өвчин үгдэрч дахих нь санаанд 
багтамгүй өндөр хувьтай  байдаг. Ацитромицин, кларитромицин гэх мэтийн сүүлийн 
үед гарсан макролидүүд in vitro  нөхцөлд эритромициныг бодвол илүү идэвхтэй байдаг 
ч бруцеллёзтой өвчтнүүдийг эмчлэх одоогийн дэглэмд ашиглаж буй  эмнүүдээс 
илүү гарах зүйлгүй байгаа бөгөөд эмчилгээнд гүйцэтгэх үүргийг нь тодорхойлох 
шаардлагатай хэвээр байна.

5.1 Насанд хүрэгчид болон наймаас дээш настай хүүхдийн
 хүндрэл үүсээгүй бруцеллёзыг  эмчлэх арга

5.1.1  Тетрациклинүүд

Зургаагаас доошгүй долоо хоногийн турш тетрациклин хэрэглэх арга /6 цаг тутамд 
500 мг-аар уух/ нь хүний бруцеллёзын стандарт эмчилгээ болсоор удаж байгаа билээ. 
Доксициклин /тетрациклины удаан үйлчилдэг аналог/ өдөрт нэг, хоёр удаа л өгдөг, 
тетрациклинтай харьцуулахад ходоод гэдсэнд үзүүлэх гаж нөлөө багатай учраас 
орчин үед илүү их хэрэглэдэг. Доксициклиныг 12 цаг тутамд 100 мг тунгаар, зургаан 
долоо хоногийн турш хэрэглэдэг.
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5.1.2  Аминогликозидүүд

Тетрациклин, доксициклины аль нэгийг дангаар нь хэрэглэхэд өвчний дахилт 10-
20% байдаг учраас ихэнхи эмчилгээний эхний хоёроос гурван долоо хоногийн турш 
тетрациклинтэй хослуулж аминогликозид хэрэглэх нь зүйтэй гэж үздэг. 

Хоёроос гурван долоо хоногийн турш  стрептомициныг /хоногт 1 г-аар булчинд 
тарих/ тетрациклин, доксициклинтэй хослуулах бруцеллёзын эмчилгээнд хэрэглэх 
нь  аминогликозид хамсран хэрэглэх жишиг  болсоор удаж байна. Уг хоёр эм нэг 
нэгнийхээ үйлчилгээг харилцан нэмэгдүүлдэг эсэхийг уламжлалт in vitro  аргаар 
тодорхойлоход төвөгтэй байдаг  ч нян үхүүлэх судалгаагаар  уг хоёр эмийг дангаар нь 
хэрэглэхээс илүүтэй хослуулж хэрэглэхэд бруцеллын төрлийн нянгуудыг илүү хурдан 
үхүүлдэг нь батлагдсан  байна.

Стрептомициныг бодвол гентамицин in vitro нөхцөлд бруцеллын төрлийн нянг илүү 
хүчтэй дарангуйлах үйлчилгээтэй  байдаг бөгөөд өдөрт нэг удаа хэрэглэхэд гаж нөлөө 
багатай болно. Хэдийгээр гентамициныг доксициклинтэй хослуулан 7-10 хоногоор, 
нийтдээ зургаан удаа  биеийн жингийн 1 кг тутамд 5 мг тунгаар бодож судсаар эсвэл 
булчинд тарьж туршсан нэг судалгаагаар үр дүн сайтай байсан хэдий ч энэ арга нь 
доксициклиныг стрептомицинтэй хослуулан хэрэглэхээс илүү дээр болохыг баттай  
нотлож чадахгүй  байна.

Доксициклиныг стрептомицинтэй хослуулан хэрэглэх аргыг доксициклиныг 
гентамицинтэй хослуулан хэрэглэсэн дүнтэй харьцуулсан шууд судалгааны ажил 
одоогоор хийгдээгүй байгаа юм. Стрептомицины оронд гентамицин ашиглан судалж 
үр дүн нь гартал ийм эмчилгээнд ашиглах зохистой тун, үргэлжлэх хугацаа нь 
тодорхойгүй хэвээр байх нь.

5.2 Эмчилгээний альтернатив хувилбар 
Рифампицин нь in vitro нөхцөлд бруцеллын төрлийн нянгийн эсрэг үйлчилдэг, тосонд  
сайн уусдаг, эукариот эсүүдэд хуримтлагддаг антибиотик юм. Бруцеллёз эмчлэхэд 
бүх эмийг уулгаж хэрэглэх шаардлагатай нөхцөлд  доксициклин /хоногт 200 мг/ болон 
рифампицин /хоногт 600-900 мг/ хоёрыг зургаан долоо хоногийн турш хослуулан 
уулгаж хэрэглэх аргыг ДЭМБ-ын Экспертийн хорооноос 1986 онд зөвлөмж болгожээ. 
Энэ арга нь хүндрэл үүсээгүй бруцеллёзтой өвчтөнд доксициллин ба стрептомициныг 
хослуулан хэрэглэсэнтэй ойролцоо үйлчилгээ үзүүлж байгааг тогтоожээ. Нугаламын 
үрэвсэл гэх мэт хүндрэл бүхий өвчтнүүдэд энэ аргыг хэрэглэхдээ маш болгоомжтой 
байх нь зүйтэй гэж үздэг. Эмчилгээний олон янзын аргуудад дүн шинжилгээ хийснээр 
доксициллин болон стрептомициныг хослуулах арга нь ерөнхийдөө бруцеллёзын 
эмчилгээнд хамгийн үр дүнтэй  гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Зарим судалгаагаар 
рифампицин нь  доксициллин сийвэнгээс ялгарахыг  ихэсгэдэг  байж болохыг 
харуулж, тэгснээрээ  доксициллин+рифамицин хослолын эмчилгээний үр дүн нь 
доксициллин+стрептомицин хослолоос дутмаг байдгийн  нэг тайлбар байж болох юм 
гэж үзсэн  байдаг.
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5.3 Эмчилгээний хоёрдох альтернатив хувилбар
Флуорохинолонууд. Флуорохинолон антибиотикуудын бруцеллын төрлийн нянгийн 
эсрэг үйлдэл нь in vitro сорилоор энэ бүлгийн эх химийн уламжлал болох налидиксын 
хүчлээс илүү өндөр идэвхтэй байдаг. Түүнээс гадна энэ бүлгийн анитибиотикийг 
уулгаж хэрэглэхэд ходоод гэдсэнд сайн шимэгддэгээс гадна фагоцит эсрүү сайн 
нэвтэрч, өндөр төвшрүүлэгтэй хуримтлагддаг онцлогтой.  Хинолонуудын нян устгаж 
чадах хамгийн бага төвшрүүлэг нь хамгийн багаар саатуулж чадах төвшрүүлгээсээ 
бараг дөрөв дахин их байдаг тухай мэдээлэл байдаг  ч эсийн доторх рН-тай ойролцоо 
орчинд нян устгах идэвхи султай байдгийг тогтоосон байна. Мөн түүнчлэн туршилтын 
амьтад, бруцеллын нянгийн халдвар авсан хүмүүст хинолонуудаар дагнасан эмчилгээ 
хийхэд өвчний дахилтын хувь хүлээн зөвшөөрөхийн аргагүй өндөр байсан байна. 
Тийм учраас хинолонуудыг заавал доксициклин, рифампицин гэх мэт бусад эмүүдтэй 
хослуулан хэрэглэх ёстой.   

Триметоприн/сульфаметоксазол /ТМП/СМЗ, ко-тримоксазол/. Бруцеллын төрлийн 
нянгуудын эсрэг in vitro нөхцөлд  ТМП/СМЗ-ийг 1:5  харьцаагаар /80 мг ТМП/400 мг СМЗ/ 
хэрэглэхэд уг эмүүдийг дангаар нь өгснийг бодвол илүү сайн үйлчилдэг. Хэдийгээр 
ТМП/СМЗ ашиглан хийсэн эхний судалгаагаар уг эмүүд үр дүн сайтай болохыг 
мэдээлсэн боловч цаашдын, хяналттай, харьцуулсан туршилт судалгаагаар уг эмийг 
хэрэглэснээр өвчний дахилт хүлээн зөвшөөрөхийн аргагүй өндөр хувьтай гарсан 
байна. Ийм учраас ТМП/СМЗ-ийг заавал доксициклин, рифампицин, стрептомицин 
гэх мэт бусад эмүүдтэй хослуулж хэрэглэх нь зүйтэй.

5.4  Бруцеллёзын эрхтэн дагнасан илрэлүүдийг
 эмчлэх аргууд

5.4.1  Спондилит 

Бруцеллёзын  яс-үе хамарсан илрэлүүд нийт тохиолдлын 40% хүртэл  тохиолдох нь 
элбэг байдаг. Ууц, ташааны үений үрэвсэл гэх мэт зарим хэлбэрийн үед тусгайлсан 
эмчилгээ шаардлагагүй гэж үздэг. Харин нугалам орчмын болон нугасны хатуу 
хальсны буглаа гэх мэт хүндрэлүүдтэйгээр спондилит, остеомиелитын үед найман 
долоо хоног, түүнээс ч урт хугацааны турш доксициклин хэрэглэх гэх мэтээр удаан 
хугацааны эмчилгээ шаардагдаж болдог. Идээр гадагшлуулах мэс заслын цорго  
тавих шаардлага бага гардаг. 

5.4.2  Нейробруцеллёз

Бруцеллёзын  төв мэдрэлийн тогтолцооны илрэлийг эмчлэхэд хэрэглэдэг эмүүд нь  
тархи нугасны саадыг давж орох  хэрэгтэй тул  онцгой асуудал тулгардаг. Тетрациклин, 
аминогликозидууд цус/тархины саадыг  нэвтрэн гарч чаддаггүй учраас рифампицин, 
ко-тримоксазол гэх мэт дээрх саадыг  нэвтэрч чаддаг эмүүд дээр доксициллин, 
стрептомицины стандарт хослолыг нэмж өгөх нь зүйтэй. Нейробруцеллёзын 
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эмчилгээний үргэлжлэх хамгийн зохистой хугацааг тогтоогоогүй байгаа хэдий ч 
хамгийн багадаа зургаагаас найм хүртэл долоо хоног, боломжтой бол эмнэлзүйн 
шинж тэмдгээс хамаарч илүү урт хугацаанд эмчлэхийг зөвлөмж болгодог.

5.4.3   Бруцеллын гаралтай эндокардит

Бруцеллёзоор өвчилж нас барах явдал нийт тохиолдлын нэгээс доош хувийг эзэлдэг 
хэдий ч үхэлд хүргэх нь хамгийн их байдаг нэг хүндрэл бол халдварт эндокардит 
юм. Зүрхний томорсон хавхлагт нян устгаж чадах хэмжээний эмийн бодисыг оруулах 
шаардлагатай учраас бруцеллын эндокардитыг эмчлэх нь нэн төвөгтэй  асуудал юм. 
Мөн онош тавих ажил удааширснаас шалтгаалж хавхлагийн гэмтэл улам лавшран 
гүнзгийрэхэд хүрэх нь элбэг байдаг. Ийм шалтгаанаар нянгийн эсрэг химийн 
эмчилгээ, гэмтсэн хавхлагийг мэс ажилбараар солих аргуудыг голдуу хэрэглэдэг. 
Доксициллиныг аминогликозидуудтай хослуулан хэрэглэснээр нянгуудыг маш хурдан 
устгаж чадах бөгөөд эсийн мембраныг нэвтрэн гарах чадвартай учраас рифампицин, 
ко-тримоксазолийн аль нэгийг нэмж ашиглана. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 
урт байхаар /наанадаж найман долоо хоног/ заасан байдаг бөгөөд зүрхний хавхлаг 
солих шаардлагатай үед мэс заслын дараах эмчилгээг нэлээд хэдэн долоо хоногоор 
үргэлжлүүлнэ.

5.5 Жирэмсэн үеийн бруцеллёзын  эмчилгээ
Цаг алдалгүй оношилсон бол бруцеллёзтой жирэмсэн эмэгтэйд нянгийн эсрэг 
эмчилгээ хийснээр ургийг нь авран хамгаалах боломжтой юм. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд, 
хөхүүл эхчүүдийн хувьд тохирох  эм сонгон авхад бэрхшээл  тулгардаг.  Дийлэнхи 
антибиотикууд  ямар нэг хэмжээгээр ихэсийг нэвтрэн гардаг тул ургийг эмийн сөрөг 
нөлөөнөөс хамгаалах асуудал гарч ирдэг.  Тетрациклинууд нь ургийн шүдийг үл 
арилах будагтай болгодог гаж нөлөөтэй, жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд элэгний өөхжилт 
үхжил, нойр булчирхайн үрэвсэл үүсгэх хандлагатай  зэргээс шалтгаалж жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдэд энэ антибиотикийг хэрэглэдэггүй.  Флуорохинолонууд, рифампицин, 
ко-тримоксазол зэрэг  эм ургийн хөгжилд үзүүлэх сөрөг нөлөө байдаг эсэх нь бараг 
тодорхойгүй байна. Стрептомицинээр эмчлэхэд жирэмсэн эмэгтэйн ургийг хордуулах 
үйлчилгээтэй тухай мэдээлсэн байдаг боловч гентамициныг хэрэглэхэд хордуулдаг 
талаар  мэдээлэл байдаггүй. Үүнээс үзэхэд бруцеллёзтой жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд 
хийх хамгийн зохистой эмчилгээг төгс  боловсруулж чадаагүй л байна. Хэрэглэж 
болох бас нэг эмчилгээний арга бол эмнэлзүйн шинж тэмдгүүдээс хамаарч дор хаяж 
45 хоног рифампицинээр эмчлэх явдал юм.

5.6 Наймаас доош насны хүүхдийн бруцеллёзын эмчилгээ 
Нярай болон наймаас доош насны хүүхэд бруцеллёзоор өвчилсөн үед хэрэглэж 
болох хамгийн зохистой эмчилгээний аргыг бүрэн боловсруулж гаргаагүй л байна.   
Хүүхдийн сүүн шүдэнд үл арилах өнгөр тогтоох боломжтой, ясны өсөлт хөгжлийг 
саатуулдаг учраас тетрациклин хэрэглэхийг хориглодог.  Бусад тетрациклинуудыг 
бодвол доксициклин кальцитай холбогдох чанар багатай бөгөөд эрсдэл учруулах нь 
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бага байж болох боловч судалгаагаар яг ийм болохыг нь нарийвчлан сайн тогтоож 
чадаагүй байна. Тийм болохоор аминогликозидууд, ко-тримоксазол, рифампицин нь 
голлон хэрэглэхээр зөвлөмж болгодог эмүүд юм. Ко-тримоксазол, рифампициныг 
үйлдвэрлэгчид нь бага насны хүүхдэд хэрэглэхээр заагаагүй бөгөөд эмийг дангаар 
нь хэрэглэхэд өвчний дахилт нэлээд өндөр хувьтай байдаг. ТМП/СМЗ-ийг (хоногт 8/40 
мг/кг-аар 2 удаа уулгах ) 3 долоо хоног хэрэглэж дээр нь стрептомицин (хоногт 30 мг/
кг тунгаар нэг удаа булчинд тарих ) гурван долоо хоногийн турш эсвэл гентамицин /5 
мг/кг-аар нэг удаа судсаар эсвэл булчинд тарих/ 7-10 хоногийн турш хэрэглэхэд үр 
дүн сайн байсан талаар мэдээлсэн байдаг. Хэрэглэж болох өөр нэг хувилбарт ТМП/
СМЗ болон нэмж рифампицин /хоногт 15 мг/кг-аар уулгах / тус бүрийг зургаан долоо 
хоног хэрэглэх эсвэл рифампицин буюу бусад  аминогликозидийг нэмж өгөх аргууд 
орно. Эдгээрийг туршиж олон асуудлыг тодруулах хүртэл яг тохирсон эмчилгээний 
арга гаргах боломжгүй юм. 

5.7 Халдвар авмагц хийх  эмчилгээ 
Үхэр /B. abortus-ын 19 ба RB 51 омог/, хонь, ямаа /B. melitensis Rev 1 омог/ 
дархлаажуулахад амьд бруцеллын вакцинуудыг илүү их хэрэглэдгээс үүдэн малын 
эмч нар тохиолдлоор тарилгыг биедээ хүргэх, гар хуруугаа зүүгээр хатгах асуудал 
нэлээд их гардаг.  Вакцинтай тариурын зүү хүрснээс үүсэх гэмтэл голдуу хатгагдсан 
шарх байдаг боловч бага хэмжээтэй ч гэсэн вакцин биед ордог нь халдвар үүсгэх  
эрсдэл дагуулах бөгөөд шарх үүссэн хэсгийг цэвэрлэн халдваргүйжүүлж, татрангийн 
токсоид вакциныг /заасан үед/ тарьж, зургаан долоо хоног доксициллин эмчилгээ 
хийхийг  зөвлөдөг. B. abortus RB 51 омог нь рифампицинд тэсвэртэй гэдгийг анхаарах 
ёстой. Нөгөө талаар амьд бруцеллын вакцин цацагдаж нүдэнд орох нь /нүдний 
салст бүрхэвчээр/ бруцеллёзын халдвар төвөггүй дамжих нэг зам болдог.  Иймээс 
нүдний салст бүрхэвчид вакцин эндэгдлээр хүрсэн үед нүдээ усаар булхах гэх мэт 
арга хэрэглэхийн зэрэгцээ бүтэн зургаан долоо хоногийн турш бруцеллёзын эсрэг 
хэрэглэдэг 1-2  эмийг дангаар нь буюу хослуулан хэрэглэх нь зүйтэй гэж үздэг. Түүнээс 
гадна халдвар авсан тохиолдолд дагалдагч шинж тэмдгүүд илрэхэд суурь үзүүлэлт 
болгон ашиглахын тулд ийлдсэнд бруцеллын эсрэгбием илрүүлэх шинжилгээг 
эндэгдэл гарсны дараа аль болох түргэн хийх хэрэгтэй.

5.8 Вакцин, дархлал сэдээх эмчилгээ 
Хүний бруцеллёзыг эмчлэхэд бруцеллын вакцин, эсрэгтөрөгчийн бэлдмэлүүд ашиглах 
эсвэл левамизол гэх мэт дархлалын тогтолцооны модулятор эмүүдийг хэрэглэхийн 
аль нь ч үр дүнтэй болохыг харуулах нотолгоо байхгүй байна. Хэсэг газарт үүссэн 
хүндрэлийг эмчлэхэд үрэвслийн эсрэг эмүүдийг хэрэглэж байгаа үедээ анхаарал 
болгоомжтой ажиллах ёстой. Боломжтой нөхцөлд мэргэжлийн хүмүүсийн зөвлөгөө 
авах нь чухал. 
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ХҮНИЙ БРУЦЕЛЛЁЗЫГ ЭМЧЛЭХ ТУХАЙ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД 

• Хүний бруцеллёзын бүх хэлбэрийг эмчлэх дэглэмийн  зайлшгүй чухал 
бүрэлдэхүүн хэсэг бол сайн үйлчилгээтэй антибиотикуудыг хангалттай урт 
хугацааны турш хэрэглэх явдал юм.

•	 Насанд	 хүрэгчид	 болон	 найм	 ба	 түүнээс	 дээш	 насны	 хүүхдэд	 ямар	 нэг	
хүндрэлгүй өвчилсөн үед хийх эмчилгээ: доксициллиныг 100 мг-аар өдөрт 
хоёр удаа зургаан долоо хоногийн турш, дээр нь хоёроос гурван долоо 
хоногийн турш  стрептомициныг өдөрт 1 г-аар  хэрэглэх явдал юм.

 ЭСВЭЛ

•	 Зургаан	долоо	хоногийн	турш	100	мг	доксициллиныг	өдөрт	хоёр	удаа,	дээр	нь	
өдөрт 600-900 мг рифампициныг зургаан долоо хоногийн турш хэрэглэнэ.
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1-р зураг

Дөрөв орчим сарын  
хээлтэй хонь, ямаа 
бруцеллёзоос 
шалтгаалан зулбах нь 
элбэг.  Олон оронд

Brucella melitensis 
ихээхэн хохирол 
учруулдаг. 

2-р зураг

B. melitensis-ээр 
халдварласан бухны 

төмсөгний хэтний 
үрэвсэл /хэтний 

төгсгөл/

3-р зураг

Хээл хаясан хонины 
үтрээний арчдасыг 
Стампын аргаар /
Гименецын сайжруулсан 
арга/ будсан байдал. 
Chlamydophila abortus,  
Brucella melitensis хоёрын 
ялгаа

4-р зураг 

Өсгөвөрлөх: Лабораторийн 
нөхцөлд бруцелл хялбар дамжин 

тархах эрсдэлтэй. Тиймээс нян 
судлалын шинжилгээг заавал 

био-аюулгүй  боксонд хийж 
гүйцэтгэх шаардлагатай. 
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Complement fxation test is
probably the most widely
used serological test for
the diagnosis of brucellosis
in animals.

Indirect ELISA.
Alternative screening

(or confirmatory) test.

Rose Bengal plate test.
The most widely used
screening test.

A technician
taking organs for

bacteriological
culture.

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 88-р зураг 

Нян өсгөвөрлөхөд 
зориулан эдийн 

дээж авч буй 
лаборант.

5-р зураг

Хавсрага  холбох урвал бол 
малын бруцеллёзыг оношлоход 
хамгийн их ашигладаг ийлдэс 
судлалын арга  болно.

6-р зураг 

Шууд бус ФХУ (ELISA) 
Илрүүлэлтэд /баталгаажуулалт/ 

орлуулан ашиглах арга.

7-р зураг 

Роз Бенгалын хавтант 
урвал. Илрүүлэлтэд 
хамгийн өргөн 
хэрэглэдэг арга.
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6. Хүний бруцеллёзоос урьдчилан    
 сэргийлэх

Хүний бруцеллёзын цорын ганц эх уурхай нь халдвартай мал амьтад, тэдгээрийн 
гаралтай бүтээгдэхүүнд шууд эсвэл шууд бусаар хүрэлцэх явдал учраас урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ нь ийм хэлбэрийн хавьтлаас ангид байлгахад чиглэгдэх ёстой. 
Үүнийг хийх маш тодорхой арга зам бол мал амьтдыг уг өвчнөөс нь бүрэн ангижруулах 
явдал бөгөөд ингэх нь хөгжиж буй ихэнхи орнуудын санхүү болон хүний нөөцөөс нь 
хэтэрсэн дарамт болдог. Хонь, ямааны B. melitensis-ийн халдварыг устгахад тулгардаг 
техник, нийгмийн чанартай саад бэрхшээлүүд өндөр хөгжилтэй зарим улс орнуудад 
ч бас чамгүй алдагдал хохирол учруулдаг  байна. Өөр боломжтой арга зам бараг 
байдаггүй хэдий ч өвчний хор уршгийг багасгахад хувийн эрүүл ахуй, аюулгүй 
ажиллагааны журмуудыг нэвтрүүлэх, хүрээлэн буй орчноо хамгаалах, хүнсний эрүүл 
ахуйг сахих замаар халдвар тархах эрсдлийг бууруулах нь ихээхэн үүрэгтэй. Хүнд 
зориулсан аюулгүй, үйлчилгээ сайтай, зах зээлд олдоцтой вакцин байдаггүй нь хүний 
өвчлөлөөс  сэргийлэх арга замыг мухардмал байдалд оруулаад байна. 

Аж  үйлдвэржсэн орнууд, мөн түүнчлэн суурин нөхцөлд мал аж ахуй эрхэлдэг улс  
орнуудад  халдварын гол эх уурхайд дараах зүйлс ордог. Үүнд:
1) ажил мэргэжлийн холбоотой хавьтал;
2) бохирдсон хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх;

Нүүдлийн буюу байнгын шилжилт хөдөлгөөн хийдэг аж ахуйнууд эсвэл уламжлалт 
жижиг аж ахуйнуудын хувьд халдварын эх уурхай  нь маш тодорхойгүй байх бөгөөд хүн 
амын бүх давхаргууд мал амьтад, бохирдсон хүнсний зүйлсэд шууд хавьтах замаар 
халдвар авах бүрэн боломжтой байдаг. 

Хэдийгээр эрүүл ахуйн маш хялбар энгийн шаардлагуудыг сахиж мөрдөх нь нүүдлийн 
нөхцөлд, ялангуяа цөлийн эсвэл цөлөрхөг нутгуудад амьдарч буй хүмүүсийн хувьд  
бэрхшээлтэй асуудал байж болох ч зарим гол арга хэмжээг дагаж мөрдөж чадвал 
бруцеллёзоор өвчлөх эрсдлийг мэдэгдэхүйц багасгах боломж бий. 

6.1 Мэргэжлийн эрүүл ахуй
Ажил мэргэжлээс шалтгаалан халдвар авах эрсдэл хамгийн ихтэй хэсэгт халдвартай 
мал амьтад, тэдгээрийн бүтээгдэхүүнд шууд хүрч ажилладаг  хүмүүс багтана. Үүнд 
фермерүүд, малын эзэд, хоньчин, ямаачин, нядалгааны газрын ажилчид, махны 
худалдаачид, саальчид, зохиомол хээлтүүлгийн техникчид, малын эмч нар, мөн 
түүнчлэн малын гэдэс дотор, арьс, шир, үс ноос бэлтгэх боловсруулахад оролцдог 
хүмүүс орно. Дээрх зорилгоор ашигладаг барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж 
зэрэгт засвар үйлчилгээ хийхэд оролцдог хүмүүс ч бас өндөр эрсдэлтэй байж болох 
юм. Бохирдсон сорьцууд, мөн бруцеллын өсгөвөртэй ажилладаг хүмүүс, жишээлбэл, 
оношлох шинжилгээ хийх эсвэл вакцин үйлдвэрлэх явцад  оролцдог лабораторийн 
ажилтнууд эрсдэлтэй мэргэжлийн бас нэг онцгой бүлэг болно. Амьд вакцин 
үйлдвэрлэх, хэрэглэх явдал ч бас багагүй эрсдэл дагуулдаг.
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6.2 Хувийн эрүүл ахуй
Бруцеллёзоор өвчилсөн эсвэл сэжигтэй мал амьтдад ойр байх гэх мэт өндөр эрсдэлт 
ажлуудыг гүйцэтгэдэг бүх хүмүүс бүрэн хамгаалалтын хувцас өмсөх ёстой. Ийм 
хувцсанд ажлын үргэлж өмд цамц эсвэл халад, хаймран эсвэл нийлэг эдэн хормогч, 
бээлий, гутал, нүд хамгаалах хэрэгслүүд /нүүрний хаалт, нүдний шил, амны хаалт/ гэх 
мэт орно. Зулбаж буй мал амьтадтай эсвэл төллөж буй мал амьтадтай ажиллах үед 
халдвар авах эрсдэл ихсэх  боловч хонь мал хяргах, угаалга хийх, эмнэлзүйн үзлэг 
хийх, вакцин тарих, эмчилгээ хийх зэрэг өөр бусад нөхцөл байдалд халдвартай мал 
амьтдад ойртох, мөн түүнчлэн бохирдсон барилга байгууламжид халдваргүйжүүлэлт, 
цэвэрлэгээ хийх нь ч бас ихээхэн эрсдэл  дагуулдаг. 

Ажлын хувцсыг тухайн ажлын байранд нь хангалттай хэмжээгээр бэлэн байлгах ёстой.  
Тэдгээрийг хэрэглэснийхээ дараа халуун боловсруулалт хийх /усанд чанах, ууранд 
жигнэх/, формальдегидээр утах эсвэл зохих төвшрүүлэг бүхий халдваргүйжүүлэгч 
уусмалд /иодофор, фенолын саван, хлорамин эсвэл хипохлорит/ угаах зэрэг 
аргуудаар халдваргүйжүүлнэ. Халдвар тухайн аж ахуйгаас гадагшаа гарах, гэр орон 
ахуйн нөхцөлд цааш дамжуулахгүй байлгахын тулд гутал, хөлийн бусад өмсгөлийг 
халдваргүйжүүлэхэд онцгой анхаарах нь зүйтэй.

Аливаа ажиллагаанд оролцсон бүх хүмүүс угаалтуур эсвэл шүршүүр хэрэглэх  бүрэн 
боломжтой байх ёстой.  Наад зах нь гараа 1%-ийн хлорамины уусмалаар /эсвэл 
бусад зөвшөөрөгдсөн халдваргүйжүүлэгчээр /булхаж, савандан угааж, эцэст нь арьс 
зөөллөгч тос түрхэнэ. Эсгэсэн, зулгарсан гэх мэт аливаа өнгөц гэмтлүүд байвал 
заавал үжлийн эсрэг эмүүд, жишээлбэл, иодын ханд түрхэж, боох эсвэл өөрөө 
наалдагч боолт тавих хэрэгтэй. 

Нүдний салстаар дамжин халдварлах асар өндөр эрсдэлтэй учраас нүдээ хамгаалах 
явдал онцгой чухал асуудал юм. Хэрэв нүдэндээ ямар нэг халдвартай материал 
оруулах юм бол ажлын байрнаасаа гарч цэвэрхэн, халдваргүй нөхцөлд угааж 
цэвэрлэх замаар нүднээсээ гадагшлуулна. Гоожиж буй усаар нүдээ сайтар булхан 
угааж, хлорамфеникол эсвэл тетрациклинтэй нүдний дусаалга эсвэл тос хэрэглэнэ. 

Амьсгалын замаар халдвар орох эрсдэл ч  халдвар агуулсан орчны хувьд их  
байдаг.  Зохих шаардлага хангасан амны хаалт хэрэглэх замаар мал амьтад хээл 
хаях, төллөх эсвэл тэдгээрийг нядлах, төхөөрөх үед гоожсон,  шүүрэл, эд эрхтэн 
хатсанаар нян агаарт дэгдэх, тоос, шороотой холилдож амьсгалын замд нэвтрэн 
орох явдлаас хамгаалах хэрэгтэй. Нянг нэвтрүүлэхгүй барьж чадах шүүлтүүрүүдийг 
тогтмол сольж, тоног төхөөрөмжийг нь химийн бодис эсвэл халуун усаар угаах замаар 
халдваргүйжүүлэх ёстой.

Ажиллагсдыг эмнэлгийн хяналтанд  байлгаж ийлдэс судлалын шинжилгээнд үе 
үе хамруулах нь зүйтэй. Шинэ ажилтнууд ажилд орохынхоо өмнө цусны сорьц 
өгч  шинжлүүлсэн байх шаардлагатай. Өвчний эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрсэн 
ямар ч хүнийг яаралтай эмчлүүлэх хэрэгтэй. Арван наймаас доош настай хүүхэд 
болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг өндөр эрсдэлтэй ажил мэргэжлийн чиглэлээр 
ажиллуулахгүй байх ёстой. 
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6.3  Фермийн ариун цэвэр
Мал амьтад халдвар авсан байж болох эсвэл бруцеллёзтой малын гоождос, 
зулбадас, гарсан төл, хаг хальс гэх мэт зүйлс орчны эд зүйлсэд хүрч бохирдуулсан 
байх магадлалтай үед фермийн ажилчид, ялангуяа малтай шууд харьцаж ажилладаг 
хүмүүс бүрэн хамгаалалтын хувцас өмссөн байх хэрэгтэй. Ялангуяа бруцеллын нянгийн 
гадагшлалт дээд цэгтээ хүрч болох мал амьтад зулбах эсвэл төллөж буй үед үүнийг илүү 
чухалчлах ёстой. 

Малын зулбадас, хээлийн ихэс, бохирдсон хэвтрийн материал зэргийг дотор нь хийсэн 
зүйл гоожиж асгарахааргүй хайрцаг саванд бөөгнүүлж хийгээд, болж өгвөл шатаах 
аргаар устгана. Урсгал уснаас зайтай газарт гүн ухсан нүхэнд дөнгөж буцалгасан хлорын 
шохой хийн дарж устгах арга бол хэрэглэхийг нь зөвшөөрч болох бас нэг хувилбар юм. 
Мал хээл хаясан эсвэл  төллөсөн газар орчныг зөвшөөрөгдсөн халдваргүйжүүлэгч 
бодисууд /хипохлорит, иодофор, фенолт халдваргүйжүүлэгч бодис зэргийг зааврын 
дагуу бэлтгэх/ ашиглан төвөөс гадагш чиглэлээр угаах хэрэгтэй.

Бохирдсон материалтай ажиллахад ашигласан фермийн тоног хэрэгслийг дараа нь 
зохих халдваргүйжүүлэгч бодисуудад /иодофор, фенолт эсвэл шингэлсэн каустик сод/ 
дүрж халдваргүйжүүлэх ёстой.

Малын байрны өтөг бууцыг өдөр бүр цэвэрлэж, байгалийн жамаар ялзарч задралд 
оруулах /үүнд ойролцоогоор бүтэн жил шаардагдаж болох юм/ эсвэл шатаах, мөн 
устгахын өмнө халдваргүйжүүлэгч бодист хийх хүртэл тусгай хашаатай газарт хадгална. 
Шивх нь удаан хугацааны туршид, ялангуяа бага температурт халдвартай хэвээр байх 
боломжтой. Кальцит цианамид эсвэл ксилен хийх замаар бруцеллын нянгуудыг илүү 
хурдан устгах боломжтой боловч тухайн материалыг наад зах нь зургаан сарын турш 
хөдөлгөхгүй хадгалах хэрэгтэй. 

Халдвар гарсан аж ахуйд орж, гарж буй машин тэргийг халдваргүйжүүлэгч бодис дотор 
нь хийсэн намхан хүрээтэй тэвш эсвэл зөвшөөрөгдсөн халдваргүйжүүлэгч бодисоор 
норгосон сүрэл, хөөсөнцөр дээгүүр явуулдаг байх нь зүйтэй. Бруцеллын халдвартай мал 
амьтад байлгаж буй аж ахуйд цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийсний дараа дор хаяж 
дөрвөн долоо хоног өнгөртөл малын шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй байх хэрэгтэй. 

Халдваргүйжүүлэлт хийгээгүй барилга байгууламжинд засвар үйлчилгээний ажилчдыг      
/жишээлбэл барилгачид, сантехникчид, цахилгаанчид/ оруулахгүй байх нь зүйд нийцнэ. 

Хортон шавьж, мэрэгчид хялбар нэвтрэн орохоос хамгаалсан нөхцлийг барилга 
байгууламжид бүрдүүлсэн байх ёстой. Мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг эрчимтэй хийж, 
ялааны тор, гэрэлт занга, шавьж устгах бэлдмэл зэргийг ашиглан шавьж үүрлэх нөхцлийг 
хязгаарлах арга хэмжээ авна. 

6.4 Нүүдлийн буюу  хөдөлгөөнт нөхцөлд бруцеллёзоос   
 урьдчилан сэргийлэх 

Өндөр хөгжилтэй зарим орнуудад ч гэсэн хонь, ямаа өсгөн үржүүлэх ажил ихэвчлэн 
хагас нүүдлийн аж ахуйн нөхцөлд явагддаг.  Фермүүдэд зориулсан эрүүл ахуйн 
арга хэмжээнүүдийг шууд дээрх нөхцөлд хуулбарлан хэрэглэдэггүй. Мал аж ахуй нь 
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цөлийн эсвэл цөлөрхөг нутгуудад бүхэлдээ нүүдлийн шинжтэй үед нөхцөл байдал бүр 
илүү төвөгтэй байдаг. Эдгээр нөхцөл байдалд халдвараас сэргийлэхэд шаардлагатай 
хүрээнд эрүүл ахуйн журам горимуудыг дагаж мөрдөх боломж маш муу байдаг. 
Гэхдээ, өвчний мөн чанар, дамжих арга хэлбэрийнх нь талаар хүн амын дунд сургалт 
явуулах замаар өвчний нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн ажлуудыг хийх боломжтой. 
Нүүдлийн аж ахуйн нөхцөлд насанд хүрэгчдийн ихэнхи хэсэг нь хэдийнээ бруцеллёз 
авч  дархлаа тогтсон байж болох юм гэж үздэг. Тийм учраас уг өвчин хүүхдэд 
хамгийн их тусдаг бөгөөд хүүхдийг нялх төл, зулбаад эсвэл төллөөд удаагүй байгаа 
мал амьтдад ойртуулахгүй байлгах замаар уг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ёстой. 
Хэдийгээр үндэсний ёс заншил, уламжлалыг өөрчлөх нь төвөгтэй боловч түүхий сүү, 
цус, мах, гэдэс дотор идэж хэрэглэх явдлаас зайлсхийдэг байх нь зүйтэй.

Ийм ёс заншил, уламжлалтай хүмүүсийн хувьд хэрэглэж болох цорын ганц арга 
хэмжээ нь голдуу вакцин хэрэглэх явдал байдаг.  Гэхдээ шаардлага бүрэн хангасан 
вакцин одоогоор гараагүй л байна.

6.5  Мах боловсруулах ба  дахин боловсруулах үйлдвэрүүд  
 дэх эрүүл ахуйн арга хэмжээ 

Мал нядлах үед B. melitensis, B. abortus-ийн халдвартай хонь, ямаа, үхэр, B. suis-ийн 
халдвартай гахай илүү их аюултай байдаг. Өвчилсөн малын цусанд нян орж тархах 
шатанд нян эдүүдэд орж өргөн хүрээтэй тархдаг. Хөх, дэлэн, умай, төмсөг зэрэг 
эрхтнүүд илүү хүнд хэлбэрийн халдвар авах боломжтой байдаг. Зулбаад эсвэл төллөөд 
удаагүй байгаа мал амьтад гадна орчныг их хэмжээгээр бохирдуулах боломжийг ч бас 
бүрдүүлдэг. 

B. melitensis-ийн халдвартай үхэр ялангуяа хээлтэй эсвэл саалинд ашиглаж байгаа 
үед умайн амсар болон дэлэнгийн сүв орчмоор их хэмжээний нян гадагшлах явдал 
байж болох бөгөөд нядалгааны газрын ажилчдад асар их эрсдэл учруулдаг. Тухайн 
мал сүүтэй байх юм бол нядлахын өмнө заавал ширгээх, хэрэв түүнийг ширгээх 
боломжгүй бол гулуузыг бүхлээр нь шатаах хэрэгтэй гэж үздэг.

Хэрэв мал амьтад бруцеллын халдвар авсан болох нь тодорхой байгаа бол ажиллах 
хүмүүсийг нь тусгайлан сургаж бэлтгэсэн, тийм эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллахад 
тохируулан тоноглож, дээрх зорилгоор тусгайлан байгуулсан нядалгааны газарт 
нядлах ёстой. Мал төхөөрөх ажилчид ус нэвтэрдэггүй цамц өмд, хормогч, гутал 
амны хаалт, нүдний шил, нүүрний хаалт зэрэг бүрэн хамгаалах хувцас өмсөж зүүнэ. 
Хаймран бээлий өмсч, санамсаргүй гар хуруугаа эсгэхгүй үүднээс гархин хамгаалалт  
ашигладаг байх хэрэгтэй. Ажлын байранд юм идэж, уух, тамхи татахыг хориглоно. 
Хамгаалалтын хувцас, тоног хэрэгсэл зэргийг халдваргүйжүүлэх хэрэгсэл, байр, 
ажилчдад зориулсан угаалтуур, шүршүүрийг хангалттай хэмжээгээр бий болгосон 
байна.

Хэрэв тусгайлан зориулагдсан нядалгааны газар байхгүй бол заавал ажлын өдрийн 
сүүлээр, эрүүл малыг нядлаж дууссаны дараа халдвартай мал амьтдыг төхөөрөх 
нь зүйтэй. Дэлэн, үржлийн эрхтнүүд гэх мэт их хэмжээний халдвартай байж болох 
эдүүдийг заавал устгана.
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Үйлдвэрийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж зэргийг бүрэн, цэвэрлэж, 
халдваргүйжүүлэх ажлуудыг ажлын өдөр дуусмагц заавал хийдэг байх ёстой. Мал 
амьтны махны цөвдөл, устгах гологдол зэргийг гялгар уут гэх мэт дотор нь шингэн, 
нойтон зүйл хийхэд гоожиж асгардаггүй савуудад хийж бөөгнүүлнэ. Ийм төрлийн 
материалуудыг заавал шатааж устгах нь зүйтэй гэж үздэг. 

Барилга байгууламжид нэвтрэх эрхийг ажиллагсдын дунд хязгаарлалттай байлгана. 
Арван наймаас доош насны хүүхэд,  жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг ийм газарт оруулж 
хэрхэвч болохгүй. Хэрэв боломжтой бол өмнө нь бруцеллын нянгийн халдвартай 
эсэхийг нь ийлдэс судлалын шинжилгээгээр тогтоосон хүмүүсийг ажилд оруулдаг 
байх ёстой. 

Ажилчдыг эмнэлгийн хяналтад байлгаж, бруцеллёзын шинж тэмдэг илэрвэл 
бол антибиотик эмчилгээ хийнэ. Бүх ажиллагсад, ялангуяа жирэмслэх насны 
эмэгтэйчүүдийг бруцеллын халдвартай холбоотой гарч болох эрсдлийн шинжилгээнд 
хамруулах хэрэгтэй. Дархлааны төлөв байдалд нөлөөлөх нөхцлүүдийн /жишээлбэл, 
жирэмслэлт, дархлаа сулруулах эмүүд, хавдар  гэх мэт/ талаарх мэдээллээр 
ажилчдыг бүрэн хангадаг байх ёстой. Ажиллагсад нь байгууллагынхаа эмнэлэг/эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч газарт өөрсдөө ирж үзүүлэх, эрүүл мэндийн  байдлаа 
хэлдэг байх нөхцлийг бүрдүүлж, эмнэлгийн зохих ёсны зөвлөгөө, зааварчилга авах 
боломжтой байлгана. Аюулгүй, эрүүл ахуйн шаардлага бүрэн хангасан нөхцөлд 
ажиллах, хамгаалах аргуудын талаарх сургалтыг тогтмол зохион байгуулах ёстой 
бөгөөд ялангуяа шинээр ажилд орж буй хүмүүст үүнийг онцгойлон анхаарах нь чухал. 

6.6 Бруцеллёзын лабораторийн аюулгүй ажиллагаа: эмгэг 
төрүүлэгч бруцелл агуулсан байж болох материалтай 
ажиллахад шаардлагатай сэрэмжлүүлэг

Бруцеллёзын нян ДЭМБ-ийн Эрсдлийн 3-р бүлэгт, өөрөөр хэлбэл холбогдох ажилчдад 
өндөр эрсдэл учруулдаг боловч олон нийтэд эрсдэл багатай эмгэг төрүүлэгчид 
хамаарна. Бруцеллёз нь хэрэг дээрээ хамгийн хялбархан үүсдэг лабораторийн 
халдваруудын нэг юм. Хүнд хамгийн их аюултай B. melitensis, B. suis нянгуудын 
хоруу чанарын хувьд төдийгүй бас хүрч харьцаж буй материал дахь нянгийн тооны 
хувьд ч тэр эрсдлийн зэрэг нь харилцан адилгүй байдаг. Ийлдэс судлалын эсвэл нян 
судлалын оношлогооны алинд нь ч зориулсан байсан цусны дээж, биопсийн материалд 
тэдгээртэй ажиллаж буй хүмүүст илэрхий эрсдэл учруулахуйц хэмжээнд бруцеллын 
нянгуудыг агуулсан байх нь тун ховор боловч биологийн аюулгүй байдлын 2-р түвшинд 
тавих шаардлагын хүрээнд ажиллах нь зүйн хэрэг. Хүний бусад эмгэг төрүүлэгчдийг 
агуулж болох дээжүүдийн зэрэгцээ ерөнхий оношлогооны  хэсгүүдийн хувьд 
эдгээрийг авч үзэх нь ердийн зүйл юм /8-р зураг/. Гэхдээ бруцеллыг өсгөвөрлөсний 
дараа нянгууд аюул дагуулахуйц их хэмжээнд хүрч, хатуу чанд сэрэмжтэй ажиллах 
шаардлага гардаг. Яг энэ үед биологийн аюулгүй байдлын 3-р түвшний байгууламж, 
тоноглол, ажиллагаа, горимуудыг хэрэглэх шаардлагатай болдог.  Мал амьтдын 
төллөх үед гардаг эхэс, бүрхүүл, шингэн гэх мэттэй ажиллах үед үүнийг бас нэг адил 
хэрэглэдэг. Бүлэгнэсэн цусны сорьц  маш бага эрсдэл учруулдаг бол  сүүний сорьц  
сулавтар эрсдэлтэй байдаг. Хээлийн бүрхүүл, ургийн эдүүд, шингэн зэрэг нь нэг грамм 
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тутамдаа 109 –аас дээш бруцеллын эсүүд агуулж болох бөгөөд лабораторийн нөхцөлд 
ургуулсан өсгөврүүдтэй ажиллахад ч бас үүнтэй ойролцоо тооны нянтай тулгарч болох 
эрсдэлтэй. Дор дурьдсан сэрэмжлүүлгийг ийм төрлийн аюултай  материалуудтай 
ажиллахдаа баримталдаг.

Тухайн асуудлыг илүү сайн шийдвэрлэхийн тулд ДЭМБ-ын лабораторийн биологийн 
аюулгүй байдлын гарын авлагыг /3 дахь хэвлэл/ судлах хэрэгтэй бөгөөд энэхүү номонд 
лабораторийн биологийн аюулгүй байдлын талаарх ихээхэн үнэ цэнэтэй мэдээлэл, 
холбогдох ном зүй зэргийг багтаасан байдаг.

6.6.1  Эмгэг төрүүлэгч бруцеллтай ажилладаг лабораторийн 
барилга, байгууламжинд тавигдах шаардлагууд

Ургийн бүрхүүл, эдүүд, шингэн гэх мэт үүсгэгч өндөр таньцтай  агуулагдаж болох 
материалуудтай ажиллах үед биологийн аюулгүй байдлын 3-р түвшинд авч үзэх нь 
зүйтэй. Нэг үүд бүхий тусгаарлагдсан өрөө шаардлагатай бөгөөд зөвшөөрөлгүй 
хүмүүс нэвтрэн орохыг хориглосон биологийн аюулын санамжийг хаалган дээр нь 
хөдөлгөөнгүй байрлуулна. Уг өрөө хоорондоо тодорхой зай бүхий давхар хаалгатай 
байх нь хамгийн зохистой. Уг өрөөн доторх даралт хүрээлэн буй орчныхыг бодвол 
арай бага байхаар агааржуулалтыг тохируулна. Өрөөнд гаднаас орох агаарын урсгал, 
цонхноос хол зайтайгаар доторх агаар нь шууд гарахаар байлгах ёстой бөгөөд ийм 
боломжгүй бол шүүлтүүр ашиглаж эсвэл халууны үйлчилгээгээр ариутгадаг байх нь 
зүйтэй. Хана нь бат бөх, ус чийг шингээдэггүй, бүх цонх нь халдваргүйжүүлэлт, уталт 
сайн хийж болохуйцаар битүүмжлэгдсэн байх ёстой бөгөөд мэрэгч, шавьж нэвтрэн 
орохоос хамгаалагдсан байна. Өрөөнд зохих журмын дагуу суулгаж, шалгасан 
биологийн аюулгүй байдлын 2 ба  3 дугаар ангилалд хамаарах бокстой байна. Боксноос 
гарсан агаар өрөөний агаартай нийлдэггүй, мөн боксыг дахин ажиллуулах үед өмнө 
нь хуралдсан агаарыг зайлуулдаг байхаар зохицуулна. Өрөөнд угаалтуур, автоклав, 
өсгөвөрлөлтийн бүх шаардлагыг хангахуйц багтаамж бүхий инкубатортай байна. Гар 
угаалтуурыг хаалганы ойролцоо газарт байрлуулсан байх ёстой.

6.6.2  Биологийн аюулгүй ажиллагаа  хангасан бокс

Биологийн аюулгүй байдал хангасан боксуудыг сонгон авах, ашиглах талаар 
хэрэгцээтэй, чухал мэдээллийг ДЭМБ-ын лабораторийн биологийн аюулгүй байдлын 
гарын авлагын 3 дахь хэвлэлээс үзэж болно.

6.6.3  Ерөнхий сэрэмжлүүлэг

Бруцеллёз бол лабораторийн нөхцөлд хамгийн түгээмэл гардаг халдваруудын нэг 
болох нь нотлогдсон учраас биологийн аюулгүй байдлын зохих аргууд, тоноглол, 
байгууламжуудыг ашиглах ач холбогдлын талаар онцлон нурших шаардлагагүй 
юм. Багаж төхөөрөмж ашиглах /ялангуяа аэрозоль үүсгэх боломжтой багажууд/, 
багаж төхөөрөмж, халдвартай материалуудыг халдваргүйжүүлэх, сорьцтой  харьцах, 
ажиллах, асгаж унагасан материалыг аюулгүй болгох, цэвэрлэх, хог хаягдал зайлуулах 
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зэрэгтэй холбогдох хэвлэмэл заавар, аргачлалууд лаборатори бүхэнд байх ёстой. Ийм 
зааварчилгаануудыг маш тодорхой, товчхон бичсэн, хялбар хийх боломжтой, хатуу 
чанд дагаж мөрддөг байх ёстой. Өмнө дурьдсанаар биологийн аюулгүй байдлын 3-р 
түвшин бол бруцеллын өсгөврүүд, халдвартай хээлийн бүрхүүл, ургийн эдүүд, шингэн 
зэрэгтэй ажиллахад зориулагддаг. 

6.6.4   Зориулалтын лабораторийн үйл ажиллагааны явцад тавигдах  
  шаардлага 

Эсрэгтөрөгч гарган авахад B. abortus-ийн 1119-3, 19 эсвэл 99 гэх мэт сул хоруу 
чанартай омгуудыг ашиглах ёстой бөгөөд тэдгээр омгуудыг өсгөвөрлөхөд нэмэлт 
нүүрсхүчлийн хий шаардлагагүй байдаг бас нэг давуу талтай. 

Хурилдуурдах нь ялангуяа хоруу чанартай нян бүхий хуруу шил хагарсан тохиолдолд 
аюултай аэрозоль үүсгэж болох юм. Хоруу чанартай материалтай ажиллахад хуруу 
шил ашиглаж хэрхэвч болохгүй, харин оронд нь эрэгдэж, завсаргүй таглагддаг 
хуванцар сав ашиглахыг чухалчилдаг. Хэрэв хоруу чанартай материал хурилдуурдах  
бол хурилдуурт  хийх, түүнээс гаргах ажиллагааг биологийн аюулаас хамгаалах 
боксон дотор хийж гүйцэтгэнэ. Хоруу чанартай омгуудтай ажиллахдаа тасралтгүй 
ажиллагаатай (continuos-flow) хурилдуур ашиглаж хэрхэвч болохгүй. Цахилгаан 
гомогенизатор, нухашлагч, соникатор, ойролцоо төрлийн цахилгаан хэрэгслүүдийг 
боксон дотор байрлуулж хэрэглэнэ. 

Их бохирдолттойгоос бусад материалаас хийх шууд өсгөвөрлөлт нь лабораторийн 
амьтад тарих аргыг бодвол нян судлалын аргаар оношлоход илүү чухалчлан үздэг 
арга юм. Хэрэв аюул учруулж болох материалыг тарих шаардлагатай бол тариурын 
бортогонд угсарч, түгждэг зүү хэрэглэх ёстой. Зүү тариурыг угсраатай чигээр нь 
устгалд оруулна. Ажиллаж буй хүмүүс хамгаалалтын хувцас өмсөж, амны хаалт зүүнэ. 

6.6.5   Эрүүл мэндийн тандалт

Хоруу чанартай бруцеллын нянтай ажилладаг бүх хүмүүс эмнэлзүйн болон нян 
судлалын нарийвчилсан тандалт судалгаанд хамрагдах ёстой. Зарим орнуудад 
урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг онцгой эрсдэлтэй хүмүүст хийхээр заасан 
байдаг. Гэхдээ сүүлийн үед хэрэглэж буй вакцинуудын чанар, үйлчилгээ тодорхойгүй 
байхын хамт зарим нь бүр хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй үр дагаварт хүргэдэг талтай.

6.7  Хүнсээр дамжих  бруцеллёзоос  сэргийлэх 
Мал амьтадтай харьцдаггүй хол хөндий байдаг хүн амын голлох хэсгийн хувьд 
бруцеллёз халдварлах  хамгийн боломжтой эх уурхай нь пастержүүлээгүй сүү, 
цагаан идээ хэрэглэх явдал байдаг. Мөн махан бүтээгдэхүүнийг түүхийгээр нь эсвэл 
шүүрхийгээр нь  иддэг уламжлалтай газруудад мах ч гэсэн халдварын бас нэг 
томоохон   эх уурхай  болдог талтай.
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6.7.1  Сүү, цагаан идээ

Халдвартай үхэр, хонь, ямаа, одос үхэр, сарлаг, тэмээ, цаа бугын сүүнд бруцеллын 
нянгууд асар ихээр агуулагдах нь бий. Сүү нь  хүнсэнд хэрэглэдэг  цөцгий, бяслаг 
гэх мэт өөр бусад бүтээгдэхүүний түүхий эд тул халдвар агуулсан сүүнээс бэлтгэсэн 
бусад цагаан идээ бас эрсдэл агуулдаг. 

Түүхий  сүүгээр хийдэг зөөлөн бяслагт бруцеллын нянгууд их хэмжээтэй агуулагдах 
боломжтой. Тиймээс ямар нэг боловсруулалт хийгээгүй сүүнээс цагаан идээ 
бэлтгэхийг  эрс хориглох нь зүйтэй. Хэрэв тухайн газар орны уламжлал, ёс заншлын 
улмаас үүнд саад бэрхшээл учирвал бяслагийг хэрэглээнд оруулахаас өмнө зургаан 
сар хадгалдаг байх ёстой. Пропион, мөн түүнчлэн сүүн хүчлээр эсгэж хийх боломжтой 
хатуу бяслаг нь хүчиллэг болдог учраас аюул осол арай багатай байдаг. Бяслаг 
хийхэд гарсан пастержүүлээгүй шар сүүг хэрэв мал амьтны тэжээлд ашиглах юм бол 
халдвар дамжуулах боломжтой. Хэрэв эдгээрийг ашиглахын өмнө халдваргүйжүүлэлт 
хийгээгүй бол өөр бусад материалууд тээвэрлэх сав суулгыг ч бас бохирдуулж болох 
юм. 

Хэрэв бруцеллын халдвартай малын ходоодноос бэлтгэсэн бол бяслаг хийхэд 
ашигладаг уураг задлагч ходоодны ферментүүд ч бас халдварын нэг эх булаг болдог.

Цөцгийн тос, айраг, хоормог, тараг зэрэг нь хүчил үүсэх үйл явцад орж ингэснээр 
бруцеллын нянгийн агууламж асар ихээр багасдаг. Гэсэн ч нянгуудыг найдвартай 
устгахын тулд хүчиллэг чанар нь 3.5-аас доош рН-тай болсон байх ёстой байдаг. 

Ялангуяа олон газраас цуглуулсан сүүг нийлүүлж зайрмаг хийдэг учраас халдвартай 
сүүгээр хийсэн зайрмаг нэлээд аюул учруулж болох юм. Ийм зорилгоор ашигладаг 
бүх сүү, цөцгийг заавал халуун боловсруулалтад оруулах ёстой.

Буцалгах, мөн өндөр температурт пастержүүлснээр сүүн дэх бруцеллын нянг устгана. 
Бруцеллёз гардаг газар нутгуудад үйлдвэрлэсэн бүх сүүнд пастержүүлэлт хийх 
хэрэгтэй. Хэрэв пастержүүлэлт хийх нөхцөл байхгүй бол сүүг доод тал нь 80-850С-т 
хүртэл халаах хэрэгтэй бөгөөд уг температурт дор хаяж нэлээд хэдэн минут байлгах 
эсвэл буцалгах нь зүйтэй. Цааш үргэлжлүүлэн боловсруулалт хийхгүй ч бай эсвэл өөр 
бусад бүтээгдэхүүн хийхэд ашиглах ч бай хүний хэрэгцээнд зориулсан бүх сүүнд ийм 
аргаар боловсруулалт хийнэ. 

6.7.2   Мах

Булчин мах бруцеллын нянгуудыг бага хэмжээтэй агуулах буюу бараг агуулахгүй 
байх боломжтой бөгөөд махыг хэрэглэхээс өмнө зөв хадгалж чадвал нянгийн тоо 
улам буурдаг. Бөөр, элэг, дэлүү, дэлэн, төмсөг зэрэгт нян илүү олноороо агуулагдах 
боломжтой. Тэдгээрийн алиныг нь ч сайн болгож хэрэглэсэн үед бруцеллёзоор 
өвчлүүлэх ноцтой аюул үүсгэж чадахгүй. Гэхдээ зарим улс орнуудад түүхий эсвэл 
шүүрхий мах иддэг ёс заншилтай байж болдог. Ийм заншил мөн түүнчлэн түүхий 
цусыг дангаар нь эсвэл сүүтэй хольж хэрэглэх явдлыг зогсоох  хэрэгтэй. 

Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нөхцөлд халдвартай мах, гэдэс дотор зэргийг нааш 
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цааш нь зөөх, бөөгнүүлэх, цэвэрлэж бэлтгэх нь ч бас бусад хүнсний бүтээгдэхүүнийг 
бохируудахад ч хүргэж болох талтай. 

Хатаах, давслах, утах зэрэг нь бруцеллын нянг устгах найдвартай арга болж чаддаггүй 
байна. Үүний нэгэн адилаар уг нянгууд хөргөгч эсвэл гүн хөлдөөсөн нөхцөлд сайн 
хадгалагддаг байна. Бүх төрлийн махан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө сайтар 
болгож байх дадлыг чандлан мөрдүүлэх хэрэгтэй.

6.8 Вакцинууд*  
Хүний бруцеллёзоос урьдчилан сэргийлэх найдвартай, өндөр үр дүнтэй вакцин бараг 
байдаггүй. Гэсэн ч хуучин нэрээр ЗХУ, мөн Хятадад бусад арга хэмжээтэй уялдуулан 
вакцинжуулах нь уг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд нэлээд үүрэг гүйцэтгэж байжээ. 
Халдвар ихтэй нутгуудад сулруулсан амьд вакцины 2 омгийг өргөнөөр ашиглаж байв. 

Хуучин нэрээр ЗХУ-д 1952 оноос эхлэн B. abortus-ын 19-ВА омог ашиглаж байв.  Уг 
вакциныг арьсанд нь 1 х 109 эс бүхий тунгаар тарьж хэрэглэдэг байжээ. Хамгаалалт 
нэг хүртэл жилийн хугацаатай тогтдог байсан боловч вакциныг хэрэглэснээс   хойш 
таваас зургаа дахь саруудад үр дүн дээд цэгтээ хүрдэг байна. Ийм учраас малын 
өвчлөл дээд цэгтээ хүрдэг хугацаатай дээрх үе давхцаж байхаар бодож вакциныг 
хэрэглэдэг байв. Арьсанд тарих аргаар хэрэглэхэд насанд хүрсэн эрүүл хүмүүст уг 
вакцин үйчлэхгүй байх нь элбэг байдаг. Арьс улайж, хатуурах байдлаар илэрдэг хэсэг 
газрын урвал нийт дархлаажуулсан хүмүүсийн 76%-д үүсч байсан бол толгой өвдөх, 
ядрах, бага зэрэг халуурах зэрэг шинжүүдээр илэрч буй биеийн ерөнхий урвал нийт 
вакцин тарьсан хүмүүсийн 3-7%-д ажиглагдаж байв. Ерөнхий урвал илрэх явдал өмнө 
нь бруцеллын нянгийн халдвар авахуйц нөхцөлд орж байсан нь нотлогдсон тэдгээр 
хүмүүст илүү байлаа. 

Эпидемиологийн  судалгаагаар уг вакциныг хэрэглэхэд цочмог бруцеллёзын 
мэдээлэгдсэн нийт тохиолдлыг 5-11 дахин бууруулж, өндөр эрсдэлт нутгуудад 
өвчлөлийг ихээхэн  багасгаж байжээ. Гэхдээ вакцин, ялангуяа давтан тунгаар хэрэглэх 
үед хэт мэдрэгжилтийг идэвхжүүлж байсан бөгөөд вакцин хэрэглэхийг хориглох маш 
олон заалттай байжээ.

Хятадад B. abortus-ийн 104М сулруулсан амьд омгийг ашигласаар иржээ. Вакциныг 
7-9 х 109 амьд эс бүхий тунгаар арьсанд тарьж хэрэглэдэг байв. Энэ омог нь B. abor-
tus 19-ВА омгийг  бодвол хоруу чанарын хувьд мэдэгдэхүйц илүү бөгөөд арьсан дор 
тарьж хэрэглэхэд хүчтэй урвал үзүүлдэг. Хэрэглэх заалтын хувьд 19-ВА омгийнхтой 
ойролцоо байдаг. Өмнө нь вакцин тариулж байсан эсвэл байгалийн халдварт өртөх 
замаар мэдрэг болсон хүмүүсийг вакциндахгүй байхад онцлон анхаарах ёстой.

Эдгээр амьд вакцины үйлдвэрлэл болон чанарын хяналтын ажиллагаа нь олон улсын 
стандарт хангасан үйлдвэрүүдээс авах боломж одоогоор байхгүй байна. Тэдгээрийг 
олж авах, хэрэглэх боломж нэлээд хязгаарлагдмал байдалтай байна. Сүүлийн 
жилүүдэд илүү их онцлон анхаарч буй зүйл бол эсийн бүтцэд ордог бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдээр бэлтгэсэн вакцин гарган авах явдал болж байна. Эдгээрээс хоёрыг нь 
нэлээд өргөн хүрээтэй туршин судалж байна.

* ДМАЭМБ-аас 5 дахь удаагаа хэвлэсэн Хуурай газрын мал амьтдын оношлогооны аргууд, вакцины 
талаарх гарын авлагаас бас үзнэ үү.
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Бруцеллёзын үүсгэгч B. melitensis M15-ын липидийг нь хандалсан эсүүдийн фенолд 
үл уусах үлдэгдэл байдалтай пептидогликан фракцаас /PI/ вакцин гаргах ажлыг 
Франц улсад хийж байв. Дараа нь B. abortus-ын 19-р омгоос ч бас ийм вакцин гарган 
авчээ. Мэргэжлийн хувьд илүү өртөмхий бүлгийн хүмүүс, ялангуяа лабораторийн 
ажилтнуудад уг вакциныг туршсан байна. 

Тус бүрт нь 1 мг-аар хоёр удаагийн тунг 2 долоо хоногийн зайтай арьсан дор тарьж 
хэрэглэдэг. Энэ вакцин хоргүй, бүх биеийг хамарсан ерөнхий урвал үүсгэх нь маш 
ховор байдаг. Мөн харшил үүсгэх чанар нь маш сулаас гадна хүчтэй мэдрэгжилт 
үүсгэдэггүй.  Гэхдээ дархлалтай шүтэлцээтэй байдаг бруцеллын эсрэгтөрөгчийн 
хариуд лимфоцит олшрох урвал эрчимжихэд хүргэдэг талаар мэдээлдэг. Хамгаалах 
хариу урвал 2 жил хүртэл хугацаагаар үргэлжилдэг тухай тэмдэглэжээ. Бараг хориод 
жилийн турш 2000-аад хүнд хэрэглэсэн хэдий ч хяналттай эмнэлзүйн туршилтуудаар 
үр дүнтэй болохыг нь харуулсан нотолгоо байхгүй л байна. Яг одоогоор уг вакцин 
үйлдвэрлэлд шилжээгүй байгаа юм. 

Эсийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс гарган авсан өөр нэг вакцин болох “бруцеллын химийн 
вакцин” /BCV/-ийг Орос улсад гарган авсан байдаг. Ингэхдээ B. abortus-ын 19-ВА 
омгийн эсийн хананы бэлдмэлээс 0.1 нормаль цууны хүчлээр уг фракцыг хандлан 
авдаг бөгөөд тэр нь уураг ба полисахарид нэгдлээс тогтдог ажээ. Вакциныг 1 мг 
тунгаар булчинд тарих аргаар хэрэглэдэг бөгөөд ердөө л хэсэг газрын хөнгөн урвал, 
мөн ерөнхий урвал үүсгэдэг байна. Хамгаалалтын дархлал нь амьд 19-ВА омгийг 
хэрэглэхэд үүсдэгтэй харьцуулахад онцын ялгаагүй байдаг. Казахстанд 75000 тун 
вакцин ашиглан хийсэн судалгаагаар BCV-ийг хэрэглэхэд 79.6%, амьд вакциных 
76.6%-ийн үр дүнтэй болох нь харагджээ. Гэхдээ амьд вакцинтай харьцуулахад 
BCV вакцин арьсыг хэт мэдрэмтгий урвалтай болгох чанар нь наанадаж 2-4 дахин 
бага байжээ. Хэт мэдрэмтгий байдлын урвал хүчтэй илрэх эрсдэлгүйгээр бүтэн жил 
өнгөрсний дараа вакциныг давтан хэрэглэж болдог байна.

Хоруу чанар бууруулдаг болох нь тодорхойлогдсон мутацаар сулруулсан амьд 
омгууд, ЛПС-уургийн коньюгат вакцин гэх мэт бусад олон вакцин одоогоор туршилт 
судалгааны шатандаа байна.

6.9 Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлууд
Нийгмийн эрүүл мэндэд холбогдуулан асуудлыг авч үзэхэд бруцеллёзын гол эх булаг 
нь нэг бол хүнстэй холбоотой эсвэл ажил мэргэжлийн болон ахуй амьдралын нөхцөлд 
халдвартай мал амьтадтай ажиллах, хавьтал болох зэргээс хамааралтай байдаг. Зохих 
хяналттай нөхцөлд хийгдэх ёстой байдаг цус сэлбэх эсвэл эрхтэн шилжүүлэн суулгах 
зэргээс бусад тохиолдолд  хүмүүсийн хооронд халдвар дамжих зам нь төдийлэн 
ноцтой асуудал биш юм. Хүрээлэн буй орчны бохирдлоор дамжин агаараар эсвэл 
хавьтлаар халдварлах явдал тухайн халдвартай мал амьтдыг хүн олонтой газраар авч 
явах үе, жишээлбэл зах руу аваачих замд нэлээд ноцтой асуудал үүсч болох юм. Ийм 
асуудлуудад төвлөрүүлэн тодорхой арга хэмжээ авах нь зүйтэй. Үүнийг хэрэгжүүлэх 
гол арга зам бол хүн амын дунд, ялангуяа мал аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлд шууд 
оролцдог  хүмүүсийн дунд сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах явдал юм.
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Бүх арга хэмжээг өвчинтэй тэмцэх сайтар боловсруулсан, үр дүнтэй хэрэгжүүлж 
болохуйц хөтөлбөрүүдийн хүрээнд нэгтгэн зангидах хэрэгтэй. Нийгмийн эрүүл мэнд 
болон мал эмнэлгийн албад,  түүнчлэн бусад холбогдох байгуулагууд хоорондоо нягт 
хамтран ажиллах явдал дээрх зорилтуудыг биелүүлэх үндэс суурь нь болдог. 

6.9.1   Нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрол

Хүнсний аюулгүй байдал бол хүн амын эрүүл мэндийн хамгаалалт оршин тогтдог гол 
тулгууруудын нэг нь билээ. Бруцеллын нянгууд нь зохих ёсоор зөв бэлтгээгүй эсвэл 
хадгалж нөөшлөөгүй амьтны гаралтай хүнсний зүйлсээр гол төлөв дамжин хүнд 
халдварладаг.

Аюулгүй хүнс бэлтгэх, хэрэглэх ажлуудыг гүйцэтгэдэг  систем, технологи, аргачлалуудын 
талаарх шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдлэг хангалттай хуримтлагдсан. Харин  
хүнсийг хэрхэн яаж аюулгүйгээр авч өгөх, бэлтгэн боловсруулах, чанаж болгох, 
нөөшлөн хадгалах  талаарх мэдлэг хүн амын дунд, ялангуяа хөгжиж байгаа орнуудад 
асар их дутагдалтай байдаг. Түүнээс гадна хүнс боловсруулах үйлдвэрийн эзэд хүнсний 
аюулгүй байдлын тодорхой дүрэм журмууд /1-р хавсралт/ төдийлэн сонирхдоггүй 
эсвэл зохих ёсоор ашиглаж чаддаггүй.

Бруцеллёз гэх мэт хүнсээр дамждаг өвчнүүд дэлхийн бөмбөрцгийн ихэнхи хэсгийн 
хүн амын нэлээд хувийг өвчлүүлж, ялангуяа бага насны хүүхдүүд, өндөр настнуудад 
ихээхэн хор уршиг учруулж байна.

Хүн амыг өвчлүүлэхээс гадна хүнсээр дамждаг өвчнүүд эдийн засгийн хувьд асар 
их хохирол учруулдаг.  Тухайлбал орлого, ажиллах хүчин багасч, эмнэлгийн тусламж 
үзүүлэх зардал нэмэгдэж, хангалтгүй боловсруулах, муутгах зэргээс шалтгаалж 
хүнсний хангамж муудах зэрэг нь үүнд хамаатай. Тийм учраас нийгмийн эрүүл 
мэндийн боловсролыг бруцеллёзтой тэмцэх хөтөлбөрүүдийн хүрээнд авах зайлшгүй 
чухал арга хэмжээнд оруулах эсвэл бүр бие даасан тусгай арга хэмжээ болгон 
хэрэгжүүлэх  ёстой. Эрүүл мэндийн боловсрол бол ихээхэн төвөгтэй, маш нарийн 
ажил юм. Хэрэв олон нийтийн сонирхол татсан  онцлог асуудлуудыг хөндөж чадахгүй  
бол энэ нь ямар ч үр ашиггүй байдаг. Ийм асуудлуудад ёс заншил, шашин, уламжлал, 
боловсролын түвшин, нийгмийн байдал, мэргэжил, нас гэх мэт олон зүйл орно. Тийм 
болохоор эрүүл мэндийн боловсролын хөтөлбөрүүдийг нийгмийн шаардлагатай 
давхаргынханд зориулах ёстой. Үүнд тухайн асуудлыг бүрэн ойлгоогүй байж болох 
хүн, малын эмч нар, фермерүүдийг оруулах ёстой. Тэдгээрийг зөвхөн тусгай арга 
хэмжээнд төвлөрүүлэх төдийгүй, хүмүүс өөрсдийн болон нийгмийнхээ эрүүл мэндийг 
хамгаалах, сайжруулах үүрэг хариуцлагыг ч бас илүү чухалчлах ёстой. Гол зорилтууд 
нь хүмүүс өөрсдийн асуудал, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлоход туслах, эдгээр 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд юу хийж, явуулах үйл ажиллагааны талаар ямар 
шийдвэр гаргах ёстой болохыг нь ойлгуулах явдал юм. Нийгэм, хүрээлэн буй орчны 
суурь хүрээний талаар нарийн мэддэг нөхцөлд л энэ зорилтдоо амжилттай хүрэх юм. 

Эрүүл мэндийн боловсрол, аргачлалын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаар 2-р 
хавсралтаас үзэж болно. 
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6.9.2   Ард иргэдийн оролцоо

Орон нутгийн түвшинд ард иргэдийн оролцоо хөтөлбөрүүдийн бүтэц, үйл ажиллагааны  
салшгүй нэг хэсэг болж чадаагүй нөхцөлд  эрүүл мэндийн хөтөлбөр хэрэгжих боломж 
муутай юм. Зөвхөн хууль тогтоомж, журам, мал эмнэлгийн бодлогын арга хэмжээ 
дангаараа хүссэн үр дүнд хүргэж чадахгүй. Сургуулиуд,  байгууллагууд, бүх хүн амын 
дунд хэрэгжүүлэх эрүүл мэндийн боловсролын арга хэмжээгээр дамжуулан нийгэм 
бүхлээрээ хамрагдах хэрэгтэй. 

Нэгдүгээрт, иргэд  итгэл үнэмшил,  ухамсраараа  мал амьтдаа болон өөрсдийгөө малын 
гаралтай хүнсээр эсвэл орчны дамжуулагчид, эд зүйлсээр шууд дамждаг өвчний 
аюулаас хамгаалах үүрэг хариуцлага хүлээдэг байх ёстой. Иргэдийн боловсролын 
хөтөлбөрүүд нь хүмүүс өөрсдийн эрүүл мэндийг сайжруулахын тулд хийж чадах тийм 
асуудлуудад төвлөрсөн байх  ёстой.

Хоёрдугаарт, иргэд  хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад оролцох ёстой.  Иргэд л чухамхүү 
оршин суугаа орон нутгийнхаа нийгмийн бүтэц,  нөхцөл байдал,  нөөц боломж,  
хэрэгцээ шаардлагыг үнэнээр нь мэддэг.

Гуравдугаарт, Иргэдийг  нутаг орныхоо хэмжээнд  эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэхэд өөрсдийн биеэр бүрэн оролцох нөхцлийг хангах ёстой. Тэд нутгийн 
аялгаар ярьж чаддаг, хүмүүст хэрхэн хүртээлтэй байлгах талаар мэддэг, нийгэм хамт 
олондоо хүлээн зөвшөөрөгддөг гэх мэт давуу талуудтай байдаг.

Олон нийтийн оролцоог хөхиүлэн дэмжихэд зориулсан нэг янзын загвар байдаггүй. 
Зооноз өвчинтэй тэмцэх хөтөлбөрүүд орон нутгийн оролцооны хир хэмжээ, тухайн 
нөхцөл байдал бүрт харилцан адилгүй байдаг бөгөөд хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжих 
эсэхэд нийгэм, соёл, улс төр, эдийн засгийн олон хүчин зүйлс хүчтэй нөлөөлдөг.  Хүчин 
чармайлт гаргаж эхлэх, үргэлжлүүлэх эрмэлзлэлтэй үед харилцан адилгүй нөхцөл 
байдалд ашиглах боломжтой зарчмуудыг дангаар нь боловсруулж болох юм. Олон 
нийт, ялангуяа зооноз халдвар нутагшмал  нутгийн иргэд  зооноз өвчнүүд, хүнсээр 
дамждаг өвчнүүдийн эрүүл мэндэд учруулах аюул, эдийн засгийн хор хохирлын 
талаар мэддэг байх ёстой. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг боломжийн хирээр 
бүрэн ашиглах ёстой. Орон нутаг бүхэнд мэдээлэл өгөх бүх боломжит хэрэгслүүдийг 
ашиглах ёстой боловч үр дүнтэй нэг арга бол жижиг бүлгүүдийн дотор хэлэлцүүлэг хийх 
явдал юм. Ийм хэлэлцүүлэг хийхдээ эмнэлгийн ажилтнууд /сургагч нар/ хэлэлцүүлэг 
дуусмагц ажлын комисс байгуулах гэх мэт зарим хэлбэрийн тодорхой арга хэмжээ 
авдаг. Эдгээр комисс нь ялангуяа  хөтөлбөрийн эхний шатанд маш хэрэгцээтэй болох 
нь харагджээ. 

6.9.3  Эмнэлгийн ажилтнууд, сургуулийн багш нарт нийгмийн эрүүл 
мэндийн боловсрол олгох сургалт 

Эрүүл мэндийн сургагч нарыг боломжийн хирээр өөрсдийнх нь ажиллах орон 
нутгаас томилуулах нь зүйтэй.  Зооноз болон хүнсээр дамждаг өвчнүүдтэй тэмцэх 
хөтөлбөрүүдэд шууд эсвэл шууд бусаар хамрагддаг бүх хүнийг хамарсан  нийгмийн 
эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулах хэрэгтэй.  Мөн түүнчлэн ийм сургалт зохион 
байгуулж, орон нутгийн нөхцөлд тохирсон сургалтын аргуудыг сонгох, сургалтын 
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материал бэлтгэх талаар, эцэст нь хөтөлбөрийн янз бүрийн шатуудад зөвлөгөө өгөх 
ёстой мэргэжилтнийг бас бэлтгэх  ёстой.

Нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн сургагч нарын ихэнхи хэсгийг мэргэжлээрээ 
ажиллаж туршлага суусан байдлыг  нь харгалзан сонгон авна. Тийм учраас сургалтын 
үеэр хэвшмэл сургалтын аргуудыг маш бага хэрэглэж,  хичээлд илүү идэвхитэй татан 
оролцуулахад чиглэсэн сургалтын бусад аргуудыг илүү их ашиглах ёстой. Жишээлбэл, 
асуудал шийдвэрлэх, тохиолдлын судалгаа, жижиг бүлгүүдэд хуваан ажиллуулах, 
үүрэг гүйцэтгүүлэх зэрэг аргууд байдаг. Хүүхдүүдэд маш сайн зааж сургах нь зөвхөн 
тэдний хувийн амьдрал ахуйд төдийгүй  тэдний дүү нарт  ч нөлөөлдөг. Хүүхдүүдэд 
эрүүл амьдралын хэв маяг бий болгох, эрүүл мэндийн зөв хэвшил тогтоох хэрэгцээ 
шаардлагыг ихэвчлэн эцэг эх ба багш гэсэн хоёр сувгаар дамжуулан хүргэх хэрэгтэй 
болдог. Зоонозын халдвар нутагшмал  нутаг оронд  сургуулийн насны олон хүүхэд, 
багачууд сургуульд хамрагдаж  чадахгүй байгааг бас харгалзах  ёстой. Тиймээс их 
төлөв өндөр эрсдэлтэй хүн амын бүлэгт хамаарах боловсролоос тасархай  хүмүүст 
нийгмийн эрүүл мэндийн мэдлэг, мэдээлэл хүргэхийн тулд эрүүл мэндийн боловсрол 
олгох үйл ажиллагааг зөвхөн сургуулийн хүрээнд хязгаарлахгүй байлгах нь чухал. 

Үйлдвэр аж ахуйн газрууд бол эрүүл мэндийн сургалт явуулах бас нэг гол чухал орчин 
юм. Хүнсний үйлдвэрийн ажилчид, хүнс бэлтгэх үйлдвэр аж ахуйн менежер, эздэд 
хүнсээр дамждаг өвчнүүдийг үүсгэж болох шалтгаан, тэдгээрээс сэргийлэх арга 
хэрэгслүүдийн талаар зааж сургах ёстой. 

Боловсролын хөтөлбөрүүдэд ашиглах боломжтой стратегийн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг 3-р хавсралтаас үзнэ үү. 

ХҮНИЙ БРУЦЕЛЛЁЗООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 
ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД 

•	 Хүний бруцеллёзоос урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа нь  мэргэжлийн 
болон хүнсний эрүүл ахуйн мэдлэг, мэдээлэлд тулгуурлана. 

•	 Вакцинжуулалт	хийхийг	ерөнхийдөө	зөвлөдөггүй.

•	 Цагаан	идээг	заавал	халуун	аргаар	боловсруулалт	хийсэн	сүүгээр	бэлтгэх	
шаардлагатай. 

•	 Түүхий	 сүү	 болон	 түүхий	 сүүгээр	 хийсэн	 бүтээгдэхүүнийг	 хүнсэндээ	
хэрэглэхээс зайлсхийх ёстой. 

•	 Махыг	сайтар	болгож	хэрэглэх	нь	зүйтэй.

•	 Лабораторид	ажиллагсад	онцгой	анхаарал	болгоомжтой	байх	ёстой.

•	 Эмч,	 эрүүл	 мэндийн	 ажилтнууд	 бруцеллёзын	 халдвар	 авах	 өндөр	
эрсдэлтэй.

•	 Нийгмийн	эрүүл	мэндийн	боловсролоор	иргэдэд	хүнсний	болон	мэргэжлийн	
эрүүл ахуйн зөв мэдлэг олгоход онцлон анхаарах ёстой.
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7. Малын бруцеллёзоос сэргийлэх, 
тэмцэх, устгах арга хэмжээ

Бруцеллёз мал сүрэгт тархахаас  урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үндсэн шалтгаан 
нь нэгэнт халдвар авсан сүрэгт уг өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй  
нэгэн адил эдийн засгийн ач холбогдолтой бөгөөд хүний  эрүүл мэндийг хамгаалах 
асуудал билээ.

Бруцеллёз бол хүн болон амьтныг өвчлүүлэх байдал нь хоорондоо асар их шүтэлцээтэй 
зооноз өвчин юм. Пастержүүлэлт, сургалт сурталчилгааны ажил гэх мэт нийгмийн 
эрүүл мэндийн арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн нь харилцан адилгүй 
байх тул өвчний тархалтын зүй тогтол,  мал маллагааны арга ажиллагааг сайжруулах 
замаар бруцеллёзтой тэмцэх явдал нь мал эмнэлгийн салбарын хүлээх гол үүрэг 
хариуцлага байдаг. Бруцеллёзтой тэмцэх, урьдчилан сэргийлэхэд баримтлах салбар 
дундын хамтарсан стратегийг 7*-р хавсралтаар үзүүлэв. 

7.1 Урьдчилан сэргийлэлт
Уг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь түүнтэй тэмцэх эсвэл устгахтай харьцуулахад 
илүү хэмнэлттэй, бодитой арга хэмжээ гэдэг нь эргэлзээгүй зүйл билээ. Бруцеллёзын 
хувьд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд дараах ажлууд орно. Үүнд:

•	 Сүрэг сэлбэх малыг маш нарийн сонгох:  Худалдаж авсан ч бай, тухайн сүргээс бүрдүүлсэн  
ч бай адилхан бүгдээрээ сэлбэх сүрэг бруцеллёзгүй  байх ёстойг анхаарах. Энэ өвчнөөр 
тайван болох нь тогтоогдсон газарзүйн тодорхой бүс нутаг дахь сүргээс сэлбэлт хийгээгүй 
бол худалдан авахын өмнө заавал бруцеллёз илрүүлэх шинжилгээ хийх.

•	 Сүрэг сэлбэх малыг доод тал нь 30 хоног тусгаарлах, мөн тусгаарлагдсан сүрэг 
сэлбэх малыг үндсэн сүрэгт нийлүүлэхийн өмнө бруцеллёз илрүүлэх ийлдэс судлалын 
шинжилгээ хийх.

•	 Мал сүргийг өвчний статус нь тодорхойгүй эсвэл бруцеллёзтой сүрэгт ойр байлгах буюу 
нийлүүлэхгүй байх.

•	 Хээл хаялт, хугацаанаасаа өмнө төллөсөн, бруцеллёзын  өөр бусад эмнэлзүйн шинжүүд 
илэрсэн мал сүрэгт  онош тогтоох лабораторийн шинжилгээг бололцоогоороо хийх  ёстой.

•	 Үхэрт тодорхой хугацааны зайтай сүүний цагираган урвал тавих /жилд 4-өөс доошгүй 
удаа/, РБУ гэх мэт ийлдэс судлалын илрүүлэх ердийн аргуудаар нядлах малыг шинжлэх 
зэрэг тандах судалгааны ажилд сүргээр нь хамруулах. 

•	 Хээлийн ихэс, амьгүй гарсан ургийг зохих журмын дагуу  зайлуулж устгах /нүхэнд булах, 
шатаах/. Бохирдсон газрыг халдваргүйжүүлэх ажлыг бүрэн гүйцэд хийх. 

•	 Хүн өвчилсөн тохиолдлуудыг  эрүүл мэндийн эрх бүхий байгуулагуудтай хамтран 
судлан тодруулах. Малын бруцеллёз, ялангуяа B. melitensis нянгаар сэдээгдсэн  

*Мал амьтад, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүний олон улсын худалдааны ариун цэврийн стандартын талаарх 
мэдээллийг Хуурай газрын мал амьтдын эрүүл мэндийн кодоос /ДМАЭМБ, 14 дэх хэвлэл/ үзнэ үү.
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өвчлөлийг  хүн өвчилсөн тохиолдлуудыг судлах замаар мөрдөн илрүүлэх  боломжтойг 
анхаарах.

7.2 Тэмцэх арга хэмжээ
Малын өвчинтэй тэмцэх хөтөлбөрийн гол зорилго бол хүн амын эрүүл мэндэд аливаа 
өвчний үзүүлэх нөлөө,  түүний эдийн засгийн хор хохиролыг  бууруулах явдал байдаг. 
Тухайн сүрэгт өвчнийг бүрэн устгах явдал тэмцэх арга хэмжээний зорилт биш бөгөөд 
энэ нь халдвар сүргийн дотор “зөвшөөрөгдөх түвшинд” хэвээр үргэлжилнэ гэсэн үг юм. 
Тэмцэх хөтөлбөрүүд нь тодорхойгүй хугацаагаар үргэжлэх бөгөөд халдвар “зөвшөөрөгдөх 
түвшинд” хүрсний дараа ч үргэлжилж, тэгснээрээ уг өвчин дахин гарахгүй болох нөхцлийг 
бүрдүүлэх зорилготой. Олонхи орнуудад бруцеллёзтой тэмцэх арга хэмжээг Засгийн 
газрын журам/хууль тогтоомжоор дэмждэг. Тусгай  эрх бүхий ямар ч байгууллагууд 
байдаггүй. Тийм учраас халдвар авсан  сүргүүдэд  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ харилцан 
адилгүй байж болно. Гэсэн хэдий ч тодорхой зарчмууд байдаг, тухайлбал: 1/ бруцеллын 
төрлийн нянгийн халдварт өртөх явдлыг бууруулах, 2/ мал амьтны халдвар тэсвэрлэх 
чанарыг нэмэгдүүлэх  гэсэн зарчмуудад тулгуурладаг. Эдгээр арга хэмжээг цааш нь 
шинжилгээ ба тусгаарлалт/нядалгаа, эрүүл ахуй, мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнд 
хяналт тавих, вакцинжуулах зэрэг бүлэглэлүүд  болгон ангилж болох юм.

7.2.1   Шинжилгээ ба тусгаарлалт/нядалгаа

Мал амьтан нэг бүрийн хувьд бруцеллёзынх гэх эмгэгийн онцлог шинжүүд байдаггүй 
бөгөөд ямар ч халдвар авч байгаагүй, вакцин хэрэглээгүй сүрэгт олноороо хээл хаях  нь 
халдвартайг харуулах нэг тод үзүүлэлт болдог. Тийм учраас ийлдэс судлалын /заримдаа 
харшлын/ шинжилгээнүүд халдвартай байж болох малыг ялган илрүүлэх гол арга 
болдог. Нян судлалын шинжилгээний аргууд нь шинжилгээний дүнг баталгаажуулах, мөн 
эпидемиологийн  судалгаа хийхэд чухал хэрэгтэй.

Шинжилгээгээр эерэг гарсан малыг нядлах эсэх тухай шийдвэрийг сүргийн тоо толгойн 
зохицуулалт, эдийн засгийн болон халдварлалтын хүчин зүйлсийг харгалзан гаргадаг. 
Ихэнхи тохиолдолд шинжилгээгээр  эерэг урвалтай малыг нядлах арга хэмжээ нь 
сүргийн доторх халдварлалт маш бага үед /жишээлбэл 2%/ өвчний гаралтыг бууруулах 
зөвхөн нөлөөтэй байдаг. Бусад малыг эерэг урвалтай  сүрэгтэй нь хамт байлгах явдал 
вакцинжуулсан нөхцөлд л арай аюул багатай байдаг боловч зайлшгүй тохиолдолд л авах 
арга хэмжээ гэж үзэх ёстой. Шинжилгээгээр эерэг гарсан малыг тусгаарлах нь ялангуяа 
төллөлтийн үед болон дараа нь авах зайлшгүй чухал арга хэмжээ юм.

Шинжилгээгээр эерэг гарсан малыг шууд нядлах нь зардал ихтэйгээс гадна малын 
эзэнтэй хамтран ажиллах шаардлага гарна. Нөхөн төлбөрийн асуудал байнга тулгарна. 
Түүнээс гадна үхэртэй харьцуулахад оношлогооны аргууд нь найдвар багатай байдаг 
хонь, ямааны бруцеллёзын үед шинжилж, нядлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь тэр 
болгон үр дүнтэй байж чаддаггүй. Мөн түүнчлэн сүргийн бусад малыг вакцинжуулаагүй 
үед, ялангуяа сүрэг томрохын хирээр шинжилж, нядлах арга үр дүн муутай байдаг. 
Бруцеллёзын гаралтыг үргэлжлүүлэн бууруулах, устгах арга хэмжээг баталгаатай 
болгоход сүргийг давтан шинжлэх аргууд чухал хэрэгтэй. 
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7.2.2   Эрүүл ахуй

Бруцеллёзтой тэмцэхэд эрүүл ахуйн арга хэмжээг ашиглахад тавих зорилго бол 
халдвартай мал эсвэл тэдгээрийн гоождос, эд эрхтэн зэрэг халдвартай материалд 
өвчлөмтгий мал амьтад ойртох хүрэх нөхцлийг хязгаарлах явдал юм. Энэ нь өвчинтэй 
тэмцэх нэг сонгодог арга зам болдог. Мал аж ахуйн арга ажиллагаа /жишээлбэл, 
сүрэг бүрдүүлэх/, зах зээлийн хэлбэр маяг, эмнэлзүйн шинж илрэх байдал, тоног 
төхөөрөмж, барилга байгууламжийн төрөл, малын эздийн үнэнч шудрага байдал зэрэг 
хүчин зүйлс ч бас эцсийн үр дүнд нөлөөлдөг. Малын эзэд халдвар дамжих замын 
тухай мэдээлэл муутай байвал  төллөх малыг тусгаарлах гэх мэт заавар зөвлөмж  
хэрэгжихэд төвөгтэй эсвэл боломжгүй байх талтай.

Илэрхий халдвартай эсвэл халдварт өртсөн байж болох магадлалтай мал амьтдад 
антибиотик эмчилгээ хийх аргыг тэр бүр ашигладаггүй бөгөөд ер нь үүнийг бруцеллёзтой 
тэмцэх сайн арга биш гэж үздэг. Цөөн хэдхэн судалгаагаар сүрэгт эмчилгээ хийхэд 
бруцеллёзын гаралт хурдан цөөрч байгаа нь харагдсан боловч ийм арга нь практикт 
тохиромж муутай гэж үздэг.  Ашиг шим ихтэй үржлийн малд эмчилгээний аргуудыг 
хэрэглэж ирсэн хэдий ч гарах үр дүн нь тодорхойгүй байдаг учраас практикт энэ 
хандлагыг  өргөн хүрээтэй ашигладаггүй. 

7.2.3   Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөний хяналт

Үүнийг эрүүл ахуйн нэг арга хэмжээ ч гэж үзэж болох талтай. Энэ арга  бруцеллёзын 
тархалтыг хязгаарлахад чиглэсэн аливаа хөтөлбөрт зайлшгүй чухал байдаг. Мал 
амьтан нэг бүрийг тамгалах, шивээс хийх эсвэл ээмэглэх зэргээр ялган тэмдэглэх 
ёстой. Халдвартай бүс нутгийн малыг зөвшөөрөлгүйгээр өөр газар худалдан борлуулах 
эсвэл шилжүүлэх явдлыг хатуу хориглох нь зүйтэй. Үүний нэгэн адил бруцеллёзоор 
тайван нутгаас гаралтай, өмнө нь уг өвчнөөр тайван сүрэгт байсан, хамгийн сүүлд 
хийсэн оношийн шинжилгээгээр сөрөг урвал үзүүлсэн мал амьтдыг л зөвхөн өвчнөөр 
тайван бүс нутагт импортлоно. 

Эрчимжүүлсэн үйлдвэрлэлийн нөхцөлд малладаг мах, сүүний үхрийг бодвол нүүдлийн 
болон хагас нүүдлийн аж ахуйн нөхцөлд үржүүлдэг тэмээ, хонь, ямаа зэрэг малын 
шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих явдал ихээхэн бэрхшээлтэй байдаг. Нүүдлийн мал 
аж ахуй эрхлэгчид  улсынхаа хил хязгаарыг даван өнгөрч ч болох улиралын чанартай 
нүүдэл суудал хийх нь ердийн үзэгдэл байдаг. 

7.2.4  Вакцинжуулалт

Малын бруцеллёзоос сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх хамгийн найдвартай арга бол вакцин 
хэрэглэх явдал гэдгийг нийтээрээ хүлээн зөвшөөрдөг. Хэдийгээр төгс сайн вакцин 
байхгүй ч гэсэн хонь, ямаанд В. melitensis Rev1-ийн сулруулсан омгууд, бусад малд 
В. abortus-ийн 19-р омгоос бэлтгэсэн вакцин илүү үр дүнтэй болохыг тогтоосон байна. 
Наалдах урвалд ордоггүй B. abortus RB51 омгоос бэлтгэсэн вакциныг  АНУ, Латин 
Америкийн зарим орнуудад хэрэглэж, нэлээд үр дүнд хүрсэн байна. Вакцинжуулалтыг 
хэрэгжүүлэхэд уг вакциныг хаанаас авсан, чанарын үзүүлэлт нь ямар байсан нь  онцгой 
чухал байдаг. Ялангуяа Rev 1 вакцины тун, хэрэглэх арга янз бүр байдаг бөгөөд үүнээс 
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шалтгаалж үр дүн нь харилцан адилгүй ажээ. Тэмцэх бусад арга хэмжээ үр дүнгээ 
өгөхгүй болсон үед л зөвхөн нийт сүргийн хэмжээнд вакцинжуулах аргыг хэрэглэж 
болох юм. Вакцин хэрэглэсэн бол тарьсан мал бүрийг арилахгүйгээр ялган тэмдэглэж, 
вакцинаас шалтгаалж хээл хаяж байгаа эсэхэд тасралтгүй хяналт үнэлгээ явуулах 
хэрэгтэй. Ийлдэс судлалын шинжилгээгээр эерэг урвал үзүүлсэн болон эсрэгтөрөгч 
ялгаруулж буй малыг илрүүлсэн даруй сүргээс тусгаарлана. 

Бэлгийн бойжилт нь гүйцээгүй хээлтэгчийг л 19 ба Rev 1 омгуудаар вакцинжуулах 
ёстой гэсэн ойлголт нэлээд байдаг. Энэ нь оношлогооны дүнг гаргахад будилаан 
үүсгэж болзошгүй вакциндсаны дараах эсрэгбиемийн идэвхжлийг аль болох багасгаж, 
мөн түүнчлэн вакцины  улмаас тохиолдож болох хээл хаялтаас сэргийлэхэд оршдог. 
Гэхдээ хээрийн болон лабораторийн шинжилгээгээр эдгээр вакциныг нүдний салст 
бүрхэвчид дусааж хэрэглэх нь сүргийн түвшинд хийх вакцинжуулалтыг бодитой, үр 
дүнтэй болгож чаддагийг тогтоожээ. Сүрэгт дархлаа маш хурдан тогтож, хэрэглэх 
зардал нь багасдаг байна. Хэрэглэх тун багассанаас эсрэгбиемийн таньц буурч, 
маш хурдан үгүй болдог. Эсрэгбиемийн төрлүүдийг ялгаварлахад чухал хэрэгцээтэй 
оношлогооны хэд хэдэн аргыг боловсруулаад байна. Эдгээрээс ХХУ, ФХУ  одоогоор 
хамгийн их хэрэглэгдэж байна.

Малыг вакцинжуулснаар ихэвчлэн эмнэлзүйн шинж бүхий өвчлөлийг үгүй болгож, 
халдвар авсан малын биеэс ялгарах үүсгэгчийн тоог бууруулж болдог.  Түүнээс 
гадна малын эзэд, малчид өвчинтэй тэмцэх ийм хэлбэрт илүү таатай ханддаг  учраас 
вакцинжуулалтыг тэмцэх арга гэж хүлээн зөвшөөрөх магадлал илүү байдаг. Олон 
оронд вакцинжуулах арга хэмжээ нь малын бруцеллёзтой тэмцэх цорын ганц практик, 
эдийн засгийн арга хэрэгсэл болдог. 

Хязгаарлагдмал нөөц боломжтой ч гэсэн илүү ихээр борлуулах, илүү том хэмжээний 
сүргүүд бий болгоход чиглэсэн дэлхий нийтийн хандлагаас шалтгаалж олон оронд 
бруцеллёзтой тэмцэх ажилд асар их бэрхшээл тулгараад байгаа билээ. Малын 
бруцеллёзоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэхэд ашиглах аргачлалыг үнэлж 
цэгнэх ажлыг хийх ёстой. Үүнд мал сүрэг, хүн амын дунд тандах судалгаа явуулах, 
өвчний дэгдэлтийг судлах ажлууд хамаарна. Тохиолдлыг тодорхойлох, оношлогооны 
аргууд гэх мэт аргачлалуудыг стандартчилах хэрэгтэй бөгөөд шинэ мэдээлэл бий 
болсон үед тэдгээр нь өөрчлөн сайжруулах боломж бүрдүүлэхэд хангалттай уян хатан 
байх ёстой.

7.3 Өвчнийг устгах 
Өвчин устгах гэдэг нь аливаа улс эсвэл бүсээс /өөрөөр хэлбэл аливаа улсын нутаг 
дэвсгэр доторх мал амьтны эрүүл мэндийн тодорхой статус бүхий нэг хэсэг/ эмгэг 
төрүүлэгч үүсгэгчийг устгах явдал юм. Аливаа нутаг дэвсгэр ч, тэр сүргийн хүрээнд ч 
аль нэг  өвчнийг устгахын тулд маш өндөр зохион байгуулалт бүхий хүчин чармайлт 
гаргах шаардлагатай. Устгах арга хэмжээ гэдэг бол тэмцэх арга хэмжээнээс маш 
ялгаатай ойлголт бөгөөд тэмцэх хөтөлбөр нь хир сайн төлөвлөгдөж, хэрэгжсэн эсэхээс 
үл хамаарч тэмцэх хөтөлбөрийн санамсаргүй эсвэл аяндаа бий болох үр дагаврын аль 
нь ч биш юм. Харин ариун цэврийн арга хэмжээ, мөн түүнчлэн тэмцэх хөтөлбөрийн 
хүрээнд хэрэгжүүлснээс бүрэн ялгаатай үйл ажиллагааны зохион байгуулалтад 
тулгуурладаг. 
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Уг өвчнийг устгах хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх зайлшгүй чухал хүчин зүйлс нь 
лабораторийн түвшинд хангалттай дэмжлэг бүхий үр ашигтай тандах судалгаа явуулах, 
шийдвэр гаргагчид, фермерүүд, бусад бүх оролцогч  талуудын зүгээс өвчин устгах 
арга хэмжээний зорилтуудыг ухамсарлан ойлгож, хамтран ажиллах эрмэлзэлтэй байх  
явдал юм. Эрүүл сүргийг халдвараас хамгаалахын тулд урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг халдвар үүсгэгчийг тухайн газар зүйн нутаг дэвсгэр, хүн ам, мал сүргээс 
тусгаарлахад чиглүүлэн хэрэгжүүлэх ёстой. Тухайн орон нутгийн хүн ам, мал сүрэг, 
нутаг дэвсгэрийн тухай хангалттай сайн мэдэх нь зайлшгүй чухал байдаг.

Урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар дээр өгүүлсэн стратегиудыг өвчин устгах арга 
хэмжээнд ашиглаж болох бөгөөд тэдгээр нь хоорондоо харилцан үл зохицдог хэдий 
ч нөгөө талаар 1-р бүдүүвчид үзүүлсний дагуу тэдгээрийг харилцан хамааралтай үе 
шатат ажиллагаа болгон зохион байгуулж  болох юм. 

Урт удаан хугацааны үр дүнгээр нь жишиж үзвэл  өвчин устгах хөтөлбөр нь  тэмцэх 
хөтөлбөрүүдээс  эдийн засгийн хувьд илүү  давуу талтай байдаг. Гэхдээ энэ давуу талыг 
нь тэр болгон практикт хөрвүүлэх боломжгүй юм. Хэрэг дээрээ устгах хөтөлбөрт олдох 
боломжгүй ч байж мэдэх эсвэл хөрөнгө оруулалтаа нөхөхийн тулд аливаа шийдвэр 
гаргагч эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрснөөс  илүү урт хугацаа шаардлагатай байж 
болох нөөц бололцоог тоо хэмжээнийх нь хувьд дайчлан  бүрдүүлэх шаардлагатай 
болох нь бий. Эпидемиологийн  тандалт  судалгаа хийгээгүй бол  Зардал - ашиг, 
зардал - үр дүнгийн шинжилгээ хийх боломжгүй. Тэмцэх, устгахад чиглэсэн хүчин 
чармайлт үр дүнгүй болох нь ихэнхидээ техникийн болон улс төрийн шийдвэр гаргах 
үйл ажиллагааны  аль алинийг  дэмждэг хангалттай хэмжээний эпидемиологийн сайн 
тандах судалгаагүйн улмаас болдог гэдэг нь бараг эргэлзээгүй юм. 

МАЛЫН БРУЦЕЛЛЁЗООС СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ, УСТГАХ АРГА 
ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД

•	 Сүргийн	 оновчтой	 менежмент,	 эрүүл	 ахуйн	 арга	 хэмжээ	 нь	 	 малын	
бруцеллёзоос урьдчилан сэргийлэх  хамгийн сайн арга юм. 

•	 Бруцеллёзоос	 	 урьдчилан	 сэргийлэх,	 түүнтэй	 тэмцэхэд	 вакцинжуулалт	
ихээхэн ач холбогдолтой. 

•	 B. abortus-ийн 19 ба RB51 омгуудаас бэлтгэсэн вакцин нь үхрийн бруцеллёзоос 
урьдчилан сэргийлэхэд тохиромжтой. 

•	 B. melitensis Rev 1 омог нь хонь, ямааны B. melitensis-ийн халдвараас урьдчилан 
сэргийлэхэд тохиромжтой.

•	 Халдварлан	тархах	нөхцөл	ихэссэн	үед	вакцины	үр	дүн	буурах	тал	бий.	

•	 Тэмцэх,	 урьдчилан	 сэргийлэх	 арга	 хэмжээнд	 нийгмийн	 бүх	 давхаргынхан	 	
маш сайн хамтран ажиллах шаардлагатай байдаг. 

•	 Тэмцэх	 хөтөлбөрүүдийг	 сайтар	 	 төлөвлөн,	 зохицуулж,	 нөөц	 бололцоогоор	
хангах ёстой.

•	 Боловсрол,	 мэдээллийн	 хөтөлбөрүүд	 нийгмийн	 бүх	 түвшний	 хамтын	
ажиллагааг хангахад зайлшгүй чухал байдаг. 

•	 Шинжилж,	 нядлах	 аргыг	 найдвартай	 урьдчилан	 сэргийлэх	 арга	 хэмжээ,	
малын шилжилт хөдөлгөөний хяналттай хослуулах замаар  өвчнийг устгах 
боломжтой.
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Амьтны халдварын эх уурхайгаас хүнд 
халдвар дамжихаас урьдчилан сэргийлэх

Малын өвчинтэй тэмцэх хөтөлбөрийн хэрэгцээ  
шаардлагыг үнэлэхэд зориулж хүн, малын 

халдварын  талаар материал цуглуулах

[Том ба төл малыг вакциндах]

Сайн дурын үндсэн дээр 
төл малыг вакцинжуулах

Хөтөлбөрт хамрагдаж буй сүргийн тоо 
урьдчилан тодорхойлсон босгоос их эсэх

Төл малыг заавал 
вакцинжуулах

Өвчний тархалт урьдчилан                                                                                                                    
тодорхойлсноос бага эсэх

Сайн дурын үндсэн дээр шинжилж, нядлах 
арга хэмжээ + Төл, өсвөр малыг вакцинжуулах

Хөтөлбөрт хамруулсан сүргийн тоо урьдчилан 
тодорхойлсон босгоос өндөр бол 

Албан хүчээр шинжилж, нядлах арга хэмжээ +
Төл, өсвөр малыг вакцинжуулах

Албан журмаар шинжилж, нядлах +
Төл  вакцинжуулах

Халдварын тархалт урьдчилан тогтоосон 
босгоос доош байна уу

Шинжилж, нядлах ба вакцинжуулалтыг 
хориглох

Халдварын тархалт урьдчилан тодорхойлсноос 
бага, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл ийм 

боломж олгож байгаа эсэх

Устгах хөтөлбөрийн жил тутмын
зорилтууд

Шинжилж 
нядлах

Хөдөлгөөний 
хяналт, 

хязгаарлалт

Асуудалтай 
сүргийг 
ялган 

тэмдэгдлэх

Асуудалтай 
сүрэгт хийх     
тогтолцооны 

тандах судалгаа

Жил бүрийн тайлан, хөтөлбөрийн хүрээнд жил 
бүр тавьсан зорилтуудад өөрчлөлт оруулсан 

байдал 

Бүрэн устгасан үед

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ШАТ

1-Р ШАТ: ХҮНИЙ ХАЛДВАРААС 
СЭРГИЙЛЭХ

2-Р ШАТ: ТЭМЦЭХ
ХӨТӨЛБӨР

3-Р  ШАТ: УСТГАХ
ХӨТӨЛБӨР

1-р бүдүүвч: Бруцеллёзыг устгах арга хэмжээний үе шатууд

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

ТИЙМ

ТИЙМ

ТИЙМ

ТИЙМ

ТИЙМ

ТИЙМ

Эх сурвалж: Газрын дундад тэнгисийн орнуудын зооноз өвчнүүдтэй тэмцэх хөтөлбөр /ГЗТХ/. ГЗТХ-ийн орнуудад 
хүн, малын бруцеллёзын эпидемиологийн тандах судалгааны 3-р хуралдааны ГЗТХ-ийн тайлан, Арабын Бүгд 
Найрамдах Сири улс, Дамаск, 1998 оны 5-р сарын 4-5 /http://www.mzcp-zoonoses.gr/pdfen/Brucellosis.pdf, 2007 
он 1-р сар/.
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8. Тандалт 

Тандалт  нь уг үйл ажиллагаанд зориулж тухайн өвчин эсвэл хам шинжүүдийн 
талаарх баримт материал бүрдүүлэх, харьцуулах, задлан шинжлэх, тайлбарлах, 
тэдгээрийг мэдэхийг хүссэн талуудад яаралтай дамжуулах зэрэг арга хэмжээнээс 
бүрдэнэ. Тандалт  явуулах гол зорилго нь өвчин гарсан үед яаралтай эсвэл удаан 
хугацааны хариу арга хэмжээ авах шаардлагыг тодорхойлох, тоо баримт задлан 
шинжлэх, тэргүүн ээлжинд хийх ажлаа тодорхойлох, хийж болох ажлуудыг төлөвлөх, 
тэдгээрт гарах зардал, үр ашгийг тодорхойлох замаар хэрэгцээт нөөц бололцооны 
ашиглалтыг сайжруулахад шаардлагатай мэдээллээр хангах явдал юм. Бруцеллёзтой 
холбоотойгоор хүн, малын эрүүл мэндийн албадын хамтын ажиллагаанд тулгуурласан 
үр ашигтай тандалтын  систем бол тэмцэх, устгах хөтөлбөрийн нэг урьдчилсан нөхцөл 
байдаг. Хүний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мөн түүнчлэн мал сүргийн халдвартай 
тэмцэх, түүнийг устгах арга хэмжээ зэрэг өвчинтэй тэмцэх баталгаат стратегийг 
тандалтын  системтэй нийцүүлэх ёстой. Түүнээс гадна тандалтын  системийн төрлийг 
тодорхойлдог бусад хүчин зүйлсэд мал аж ахуйн аргууд, маркетингийн аргууд, мал 
эмнэлгийн албадын хүчин чадал зэрэг орно. 

Тандах судалгааны хөтөлбөр нь институци, материаллаг бааз, үйл ажиллагаа, ерөнхий 
эрхэм зорилго бүхий горимууд зэрэг олон янзын бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс тогтсон 
бүтэц байдлаар төлөвлөх ёстой. 

Мэдээлэл цуглуулах, ашиглах нь зардал ихтэй ажил бөгөөл тийм учраас шаардлагатай 
мэдээллийг хамгийн наад захын түвшинд цуглуулж, хамгийн зохистой ердийн 
байдлаар гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааг л зөвхөн мэдээлэл олж авахад ашиглах ёстой. 
Тандах судалгааны хөтөлбөрийг бүрдүүлэлт, боловсруулалт ба дүн шинжилгээ, үр дүн 
зэргийнх нь хувьд тодорхойлж болох юм. 

Тандах судалгааны хөтөлбөрийн бүрдүүлэлтэд идэвхгүй эсвэл идэвхтэй хэлбэрээр 
цуглуулсан мэдээ баримтууд орно. Мэдээллийг идэвхгүй хэлбэрээр цуглуулж буй 
тохиолдолд тухайн үеийн үйл ажиллагааны үр дүнд мэдээ баримтууд тухайн системийг 
хангадаг. Идэвхгүй цуглуулсан мэдээ баримтын гол эх сурвалж нь  хязгаар нутгийн 
нийгмийн эрүүл мэндийн албад, хязгаар нутгийн мал эмнэлгийн албад, эмнэлгүүд, 
нийгмийн эрүүл мэндийн лабораториуд, мал эмнэлгийн лабораториуд, хилийн эрүүл 
мэндийн албад, хилийн мал эмнэлгийн албад байдаг. Мэдээ баримт олох бусад эх 
сурвалжуудад эмнэлгүүд, хүний эмч нар, малын эмч нар, их сургуулиуд ордог. Зооноз 
өвчнүүдийн талаар мэдээ баримт олох нэг гол эх сурвалж бол лаборатори юм. Гэхдээ 
малаас дээж авахтай холбоотой алдаа мадагаас шалтгаалж лабораторийн мэдээ 
баримтууд нь тухайн сүргийн ариун цэврийн нөхцөл байдлыг харуулж чадахгүй ч байж 
болох юм. Тийм боловч мэдээлэл бүрдүүлэхэд лабораториуд гол үүрэгтэй байдаг 
бөгөөд тэдэнгүйгээр өвчнөөс сэргийлэх, тэмцэхэд зориулсан малын эрүүл мэндийн 
байдлыг тогтмол хянан үнэлэх ажлыг хийх боломжгүй байдаг. 

Мэдээ баримтыг идэвхтэй цуглуулах гэдэгт тусгайлан зориулсан хөтөлбөрт түшиглэн 
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идэвхтэй эрж хайн, олж авдаг тэдгээр мэдээлэл ордог. Мэдээ баримтыг идэвхгүй 
цуглуулах ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, гэнэтийн үйл явдлаас шалтгаалж мэдээ баримт 
цуглуулах ердийн систем бий болгох эсэхийг тогтоох туршилт судалгаа хийх зорилгоор 
богино хугацааны яаралтай судалгаа хийхэд идэвхтэй цуглуулах арга тохиромжтой. 
Богино хугацааны яаралтай судалгаа хийх нь гол төлөв мал эмнэлэг, эрүүл мэндийн 
албад дэд бүтэц муутай үед тандах судалгааны мэдээ баримт олж авах цорын ганц 
боломжтой арга болдог.

Тандах судалгааны мэдээ баримтад боловсруулалт хийх дараагийн алхам бол эрүүл 
мэндийн арга хэмжээний хэрэгцээг тогтоох, түүний тоо хэмжээг гаргах, тэдгээрийн 
хэрэгжилтийг үнэлэхэд чиглэдэг дүн шижилгээ юм. Цаашдын явцад хяналт үнэлгээ 
хийх үүднээс үзүүлэлтүүдийг ялган тогтоох хэрэгтэй.

Тандах судалгааны үр дүн гэдэг нь ерөнхийдөө эрүүл мэндийн нөхцлүүд, хэрэгцээт 
нөөц бололцоо, тэдгээрийн ашиглалт, хүрсэн үр дүн зэргийн талаарх техникийн 
тайлан мэдээ юм. Хязгаар нутагт мэдээ баримт цуглуулагчид, орон нутгийн ба төвийн 
техникийн ажилтнууд, шийдвэр гаргагчид гэх мэт олон янзын хүлээн авагч бүлгүүдэд 
тайланг нийцүүлэх хэрэгтэй байдаг. 

8.1 Хүн амын дундах тандалт
Үр ашигтай тандах судалгааны гол үндэс бол аливаа хувь хүнийг тохиолдол гэж ялган 
тогтоохын тулд хангах ёстой эмнэлзүйн эсвэл лабораторийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
бүрдлийг хамардаг тохиолдлын тодорхойлолт юм. Тохиолдлуудыг мэдээлэхдээ 
сэжигтэй, магадлалтай эсвэл баталгаат гэж нэг бүрчлэн ангилах ёстой. Хүний 
бруцеллёзын тандах судалгаанд зориулсан стандартуудыг 8-р хавсралтад оруулав. 

Эмнэлгийн ажилтнууд, клиник, эмнэлгүүдээс мэдээлсэн тохиолдлын тоонд хяналт 
үнэлгээ хийх нь хүн амын дотор уг өвчин байгаа эсэхийг харуулах нотолгоо болж 
чаддаг. Ерөнхийдөө бруцеллёзыг тэр бүр мэдээлдэггүй учраас  гаралтын тоог 
нарийвчлан харуулах боломж муутай байдаг. Ялангуяа хөнгөн хэлбэрийн өвчлөл нь 
буруу оношлогдох эсвэл мэдээлэгдэхгүй байх боломжтой. Өндөр эрсдэлт бүлгүүд, 
мөн түүнчлэн үзлэг шинжилгээнд хамруулах боломжтой цусны донорууд, жирэмсэн 
эмэгтэйчүүд гэх мэт бусад бүлгийнхний дунд хийх эмнэлзүйн болон ийлдэс судлалын 
шинжилгээгээр тандах судалгааны мэдээ баримтыг идэвхтэй цуглуулан авах 
боломжтой. Мөн түүнчлэн эмнэлэгт хэвтэж буй өвчтнүүд, цэргийн албан хаагчид, 
сургуулийн хүүхдүүдийн дунд ч судалгаа явуулж болох юм. Эмнэлзүйн ил тод шинжүүд 
байдаггүйгээс болж ийм судалгаа хийх нь ийлдэс судлалын шинжилгээнээс хамаарах 
болдог. Salmonella 0:30, Escherichia coli 0:157, Yersinia enterocolitica 0:9 зэрэг солбицон 
урвалд ордог нянгуудын халдвар нь хуурамч эерэг урвал үзүүлэхэд хүргэж болох 
учраас шинжилгээний дүнг гаргахдаа сайтар нягтлан үзэх хэрэгтэй. Илүү өвөрмөц 
чанар бүхий IgG эсвэл IgA ФХУ  гэх мэт аргуудыг нийт сорьцын нэг хэсгийг ч болов 
шинжлэн үзэх замаар РБУ гэх мэт илрүүлэх шинжилгээний дүнг баталгаажуулна.

Хүн амын дотор нян судлалын аргаар илрүүлэх шинжилгээ хийх нь тандах судалгааны 
хувьд практикийн боломж муутай боловч малд гарсан дэгдэлтийн эх булаг, түүнтэй 
холбоотой байдлыг боломжийн хүрээнд судлан үзэх нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс 
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өвчтэй хүмүүсээс ялган авсан өсгөврүүдийг биологийн хэвшлүүдийнх нь түвшинд 
ялган дүйх ёстой.

Арьсны сорил тавих аргыг зарим орнуудад эпидемиологийн судалгаа явуулахад өргөн 
хүрээтэй ашигладаг. Эцсийн дүнг гарган авах талаараа ийлдэс судлалын аргуудтай 
харьцуулахад бүр ч илүү төвөгтэй байдаг бөгөөд их сайндаа өмнө нь халдварт 
өртөж байсан эсэхийг л тогтоох боломжтой. Стандартчилал нь хангалттай биш, 
цэвэршүүлээгүй бруцеллын бэлдмэлүүд хэрэглэсэн бол уг аргын өвөрмөц чанар нь 
маш их хэлбэлзэлтэй байх магадлалтай. Эдгээрээс шалтгаалж дараа нь хийх ийлдэс 
судлалын шинжилгээний дүнг будилуулдаг эсрэгбиемүүд идэвхждэг тал бий. Гэхдээ 
өөр бусад аргуудыг хэрэглэх боломжгүй жишээлбэл лабораторийн хүчин чадал 
хангалтгүй нөхцөлд арьсны сорилыг зохих эсрэгтөрөгчтэй нь хамт хэрэглэхэд хүн 
амын доторх халдварын түвшинг бодитой харуулах боломж өгдөг. 

8.2 Мал сүргийн дундах тандалт 
Хүний бруцеллёзынхтой нэгэн адил тохиолдлын тодорхойлолт зайлшгүй чухал 
хүчин зүйл болдог. Мал амьтдад эмнэлзүйн онцлог шинжүүд илрэх нь сул байдаг 
болохоор мал амьтны бруцеллёзын тохиолдлыг тодорхойлохдоо заавал лабораторийн 
шинжилгээ ашиглах шаардлагатай. Нийгмийн эрүүл мэндийн тандах судалгаанд 
лавлагаа мэдээллийн үндсэн нэгж нь хүний тохиолдол эсвэл тохиолдлууд /дэгдэлт/ 
байдаг бол малын тандах судалгаанд энэхүү лавлагаа нэгж нь мал амьтны бодгаль 
байхаасаа илүүтэй ихэвчлэн халдвартай сүрэг байдаг.

Оношлогооны лабораторийн шинжилгээ, дэгдэлт/тохиолдлын судалгаа, нядалгааны 
газар эсвэл малын зах дээр хийсэн шинжилгээ эсвэл тусгайлан даалгасан орон нутгийн 
болон үндэсний судалгаа зэргээс гарсан тоо баримтыг малын бруцеллёзын тандах 
судалгааны системд ашиглах боломжтой. Эдгээр тоо баримтуудыг тухайн нэг популяц 
эсвэл газар нутаг дахь сүргийн халдварлалт, халдвартай сүрэгт өвчний халдварлалт 
ямар байгааг тодруулах, мөн өвчний гаралтыг тодорхойлоход ашиглаж болох юм. 
Өвчний гаралтын мэдээ баримтын хувьд чухал ач холбогдолтой нэг ашиглалт бол 
өвчинтэй тэмцэх эсвэл түүнийг устгахад чиглэсэн хүчин чармайлтыг үнэлэх явдал юм. 
Малын бруцеллёзын талаарх мэдээ баримтыг идэвхтэй, идэвхгүй хэлбэрээр цуглуулах 
аргуудыг доор дурьдав. Судалж буй мал амьтдын төрөл зүйлийн хүрээнд зөвлөмж 
болгосон судалгааны хэд хэдэн аргачлалыг 4-р хүснэгтээр үзүүлж байна. 

•	 газар нутгийн шинжилгээ /тооллого гэх мэт/ - газарзүйн тодорхой хэсэгт буй бүх мал 
сүргийг системтэй шинжлэх;

•	 сонгосон сүргийн шинжилгээ - өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн мал амьтны популяцууд, 
тухайлбал халдвартай сүрэгт ойр байсан эсвэл нийлсэн сүргүүдийг шинжлэх;

•	 эпицемиологийн судалгаа – халдвартай сүргүүдэд нийлүүлсэн эсвэл тэндээс худалдаж 
авсан малын эх сурвалжийг мөшгих судалгаа. Үүнд хүний бруцеллёзын тохиолдлууд 
илэрсэн байрлалыг тогтоох оролдлогууд ч бас орно. Эдгээр нь заримдаа малын бруцеллёз, 
ялангуяа B. melitensis-ийн халдвар гарсныг харуулах анхдагч нотолгоо болдог.

•	  судалгаа – тухайн газар нутагт эхний халдварлалтыг тодорхойлох зорилгоор санамсаргүй 
сонгон авсан сүргүүдийг шинжлэх;
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•	 нядалгаа эсвэл зах дээрх мал амьтдыг шинжлэх – Энэ нь эерэг урвалтай мал амьтдын 
гарал үүсэл нь хаана байгааг боломжийн итгэлцэлтэй тогтоож болох зохион байгуулалттай 
хөтөлбөрүүд дэх тандах судалгааны гол арга юм. Тухайн популяци дахь гаралт багасахын 
хирээр үр ашиг нь буурдаг. Тандах судалгааны энэ хэлбэр нь эхний халдварлалтыг 
тодорхойлоход хэрэгтэй байдаг;

•	 бөөнд нь нийлүүлсэн сүүний цагираган урвал – Сүүний үхрийн сүрэгт бруцеллёзын 
халдварлалтыг тодорхойлох, нэмж халдвар авсан байж болох сүргүүдийг олж тогтооход 
энэ аргыг өргөн ашигладаг. Бөөнд нь нийлүүлсэн сүүний /хольсон/ дээжүүдийг жилдээ 
дор хаяж гурваас дөрвөн удаа шинжилдэг бөгөөд цагираган урвалаар  эерэг гарсан 
сүргүүдэд үнээ бүрийг шинжилгээнд оруулдаг. Энэ урвал нь маш мэдрэмтгий бөгөөд 
хуурамч эерэг урвал илрэх нь ялангуяа сүрэг цөөн үхэртэй эсвэл үхрийг 19-р омгоор 
вакцинжуулсан үед элбэг байдаг. 

•	 хээл хаялтын судалгаа – Зарим орнуудад өвчинтэй тэмцэх ажлыг хариуцдаг эрх бүхий 
байгууллагуудад хээл хаялтын талаар мэдээлэх ёстой байдаг. 

Эр, хээлтүүлэгч малд хяналт үнэлгээ /мониторинг/ хийх нь сүрэгт халдвар байгаа 
эсэхийг харуулах бөгөөд ажлын ачааллыг эрс бууруулдаг. 

Тандах судалгааны аливаа хэлбэрийн үр ашиг, хэрэгцээ шаардлага нь малын эзэд, 
малчдын найдвартай байдал, хамтын ажиллагаа, мөн түүнчлэн оношлох үйлчилгээ авах 
боломж, хүчин чадлаас хамаарах юм.

ХҮН, МАЛЫН БРУЦЕЛЛЁЗЫН ТАНДАЛТЫН ТАЛААРХ 
ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД 

• Тасралтгүй тандалт  нь бруцеллёз байгаа эсэх, мөн тэмцэх хөтөлбөрүүдийн 
үр дүнг хянаж үнэлэхэд зайлшгүй хэрэгтэй үйл ажиллагаа юм.

•	 Үр	 дүнтэй	 тандалт	 	 явуулах	 гол	 үндэс	 нь	 тохиолдлын	 зөв	 тодорхойлолт,	
мэдээлэх, мэдээ баримтын дүн шинжилгээ, үйл ажиллагаанд зориулсан 
мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх явдал юм.

•	 Тандалтын		хөтөлбөрийг	өвчинтэй	тэмцэх	батлагдсан	стратегийн	хүрээнд	
боловсруулах ёстой. 

•	 Хүн	 өвчилж	 буй	 тохиолдлууд	 нь	мал	 сүрэгт	 халдвар	 гарч	 буйг	 харуулах	
эхний нотолгоо болох тал бий.
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4-р хүснэгт. Бруцеллёзын эпидемиологийн үнэлгээ хийхэд зориулж гаргасан судалгааны 
аргачлалууд

МАЛ АМЬТАН ТАНДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ҮХЭР Саалийн 
сүрэг

Янз бүрийн бүс нутагт халдвартай сүргүүдийг ялган 
тодорхойлох, халдвар авсан сүргүүдийн тархалтыг тогтооход 
сүүний цагираган урвал. Халдвартай сүрэгт эерэг урвалтай 
малын тархалтыг тогтооход эерэг сүргээс авсан цусны дээж.
Ийлдэс судлалын шинжилгээний дүнг батлах, үүсгэгч бруцеллын 
төрлийн болон биологийн хэвшлүүдийг ялган дүйхэд эерэг 
сүргийн сүүнээс гаргасан өсгөвөр.
Зулбасан материалаас гаргасан өсгөвөр

Махны үхэр Нядалгааны газарт ачуулсан үржлийн хээлтэгч малаас авсан 
цусны дээжүүдэд хийсэн ийлдэс судлалын шинжилгээ, дараа 
нь халдвартай фермүүдийг ялган тогтоох. 
Халдвартай фермүүдээс цусны дээж авах.
Тунгалагийн булчирхай, зулбасан материалаас өсгөвөр хийх.
Ферм, зах, үзүүлбэр, үзэсгэлэнд хамрагдаж буй амьд малд 
ийлдэс судлалын шинжилгээ хийх

ХОНЬ, ЯМАА Нядалгааны газруудаас авсан цусны дээжинд ийлдэс судлалын 
шинжилгээ хийж, халдвартай сүргүүдийг ялган тогтоох.
Халдвар авсан гэх сэжигтэй сүргүүдэд хйих ийлдэс судлалын 
шинжилгээ
Сонгосон сүргүүдэд харшлын урвал ашиглан хийх судалгаа, 
дараа нь эерэг гэж тогтоосон малын цусанд хийх шинжилгээ.
Эерэг сүргээс авсан тунгалагийн булчирхай, зулбасан материал, 
сүүний дээжүүдээс өсгөвөр хийх.

ГАХАЙ Нядалгааны газраас авсан цус, түүний дотор үржлийн бус 
хээлтэгч, эр гахайд хийх ийлдэс судлалын шинжилгээ, дараа нь 
халдвартай малын эх сурвалжийг ялган тогтоох.
Халдвартай сүрэгт хийх цусны шинжилгээ
Нядалгааны газраас авсан тунгалагийн зангилаанаас өсгөвөр 
хийх.
Зулбасан хээлээс өсгөвөр хийх

Тэжээвэр амьтдад ойртсон зуугуул эсвэл зэрлэг амьтдын төрөл зүйл

Барьж авах эсвэл буудаж, ийлдэс судлалын шинжилгээ хийж, 
үүсгэгчийг ялган авч, ялган дүйх замаар баталгаажуулах.

Эх сурвалж: Бруцеллёзын талаар ХХААБ/ДЭМБ-ын экспертийн хамтарсан комисс. Зургаа 
дахь тайлан. Техникийн мэдээллийн цуврал. №740, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, 
Женев хот, 1986



6 8

Хүн, малын бруцеллёз

9. Салбар дундын  хамтын ажиллагаа

 Өмнөх хэсгүүдэд бруцеллёз бол зооноз өвчин болох талаар онцлон 
тэмдэглэсэн билээ. Энэ нь мал амьтан халдварлуулах эх уурхайг арилган үгүй 
болгож байж л хүнийг өвчлүүлэхгүй байх боломжтой гэсэн үг юм. Ингэх нь нэг талаар 
нийгмийн эрүүл мэндийн эрх бүхий байгууллагууд, нөгөө талаар мал эмнэлгийн эрх 
бүхий байгууллагууд хоорондоо нягт хамтран ажиллахыг шаардаж байна. Ийнхүү 
хамтран ажиллах нь уг өвчинтэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвхөн эхний 
алхам юм. Үр дүнг сайжруулахын тулд нийгмийн бүх давхаргынхан уг үйл явцад 
хамрагдаж, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх хэрэгтэй. Өөрийн эрүүл мэндээ хамгаалах, 
сайжруулахад шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг ухамсарлан ойлгосон  иргэн нэг 
бүрээс эхлээд орон нутгийг хамран тухайн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
нөөц бололцоог эрж олох, ашиглахад хэрэгтэй үндэсний улс төрийн удирдагчдад хүрч 
өргөждөг. Энэхүү бүтцийн хүрээнд мэргэжилтнийг мэдлэг туршлагаар хангах нь хүн 
болон мал эмнэлгийн эрх бүхий байгууллагуудын үүрэг хариуцлага юм. Оношлогоо, 
эмчилгээ, тандалт  хийх, мөн түүнчлэн тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэх ажлыг тэд хариуцдаг. Тэд мэргэжлийн болон ард иргэдийн боловсролын 
хөтөлбөрүүдэд холбоотой хүмүүсийг шаардлагатай мэдээллээр хангахад ч хэрэгтэй. 

Салбар дундбн харилцан уялдаа, хамтын ажиллагааны ач холбогдлыг хэт их дөвийлгөж 
болохгүй. Хүлээн зөвшөөрч болох арга замуудын талаар 3-р хавсралтад үзүүлэв. 



10. Номзүй

6 9

Номзүй 

Alton GG et al (1988). Techniques for the brucellosis laboratory /Бруцеллезын лабораторид 
ашигладаг аргууд/. INRA, Paris. 

Almuneef M, Memish ZA (2003). Prevalence of Brucella antibodies after acute brucellosis /Цочмог 
бруцеллёзоор өвчилсний дараах бруцеллын эсрэгбиемийн тархалт/. Journal of Chemotherapy, 
15(2):148-51. 

Corbel MJ, Beeching NJ (2004). Brucellosis /Бруцеллёз/, Ch 141. pp914-917. In: Harrison’s Text-
book of Internal Medicine /Харрисоны Дотор өвчин судлалын сурах бичиг/, 16th ed. McGraw-Hill, 
New York. 

Corbel MJ (1999). Brucella. In: Topley and Wilson’s Microbiology and microbial infection /Топлей, 
Вилсоны Микробиологи, микробын халдвар: Бруцелл/, 9th ed. Balows A, Duerden BI, eds. 
Chapter 35, Volume II. Arnold, London. 

Corbel MJ, MacMillan AP (1999). Brucellosis, Ch.41. Volume III. In: Topley and Wilson’s, Microbiol-
ogy and microbial infections/Топлей, Вилсоны Микробиологи, микробын халдвар: Бруцеллёз/, 
9th ed. Hausler WJ, Sussman M, eds. Arnold, London. 

Crespo Leуn F (1994). Brucelosis Ovina y Caprina /Хонь, ямааны бруцеллёз/. World Organization 
for Animal Health (OIE), Paris. 

Garin-Bastuji B, Blasco JM, Grayon M, Verger JM (1998). Brucella melitensis infection in sheep: 
present and future /Хонь Бруцелла мелитензисээр халдварлах нь: Орчин үе ба ирээдүй/.      
Veterinary Research, 29(3-4):255-74. 

Halling S M, Boyle S M, eds. Veterinary Microbiology /Мал эмнэлгийн микробиологи/, 2003, 90:1-
604. (Special issues1-4). 

WHO (2004). Laboratory Biosafety Manual,/Лабораторийн биолоигийн аюулгүй байдлын гарын 
авлага/  3rd ed. World Health Organization, Geneva. 

Madkour MM (2001). Madkour’s Brucellosis /Мадкурын бруцеллёз/, 2nd ed. Springer,   London. 

Nielsen K, Duncan JR (1990). Animal Brucellosis /Малын бруцеллёз/. CRC Press,  Boca Raton. 

World Organization for Animal Health (2004). Manual of Standards for Diagnostic Tests and 
Vaccines for Terrestrial Animals /Хуурай газрын мал амьтдад зориулсан оношлогооны арга, 
вакцины стандартуудын талаарх гарын авлага/, 5th ed., OIE, Paris. 

WHO (1998). The development of new/improved brucellosis vaccines: report of a WHO meet-
ing /Бруцеллёзын эсрэг шинэ/дэвшилтэт вакцин боловсруулах нь: ДЭМБ-ын хурлын тайлан/. 
WHO/EMC/ZD1/98.14. Geneva 11-12 December 1997, World Health Organization, Geneva. 

World Organization for Animal Health (2005). Terrestrial Animal Code /Хуурай газрын мал амьтдын 
эрүүл мэндийн код/, 14th ed., OIE, Paris. 

Young EJ, Corbel MJ (1989). Brucellosis: Clinical and laboratory aspects /Бруцеллёз: Эмнэлзүй, 
лабораторийн асуудлууд/. CRC Press, Boca Raton 

Young EJ (1990). Brucella species. Ch 205. pp 2053-2060. In: Mandell GL, Douglas RG, Bennett 
JE, Principles and Practice of Infectious Diseases /Халдварт өвчин судлалын үндэс, дадлууд/, 
4thed. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Churchill Livingstone, New York.



7 0

Хүн, малын бруцеллёз

1-р Хавсралт

Эрсдэлгүй  хүнсийг тодорхойлох таван үндсэн шаардлага1 

 � Цэвэр байлгах

 – Хүнсний зүйл барихын өмнө, мөн хүнс бэлтгэх үед гараа угаа
 – Бие засах газар орсны дараа гараа угаа
 – Хүнсний зүйл бэлтгэхэд ашигладаг бүх талбай, багаж төхөөрөмжийг угааж, ариутга
 – Гал тогоо, хүнсний зүйлийг шавьж, хортон, бусад амьтдаас хамгаал

 � Түүхий ба болгосон хүнсийг тусад нь байлга

 – Малын мах, шувууны мах, далайн гаралтай хүнсийг түүхий үед нь бусад хүнснээс тусад 
нь байлга

 – Түүхий хүнстэй ажиллахад тусгайлан зориулсан хутга, тэдгээрийг хэрчих тавцан гэх 
мэт багаж хэрэгсэл, сав суулга ашигла

 – Түүхий ба бэлэн хүнсний зүйлсийг хооронд нь хүргэхгүй байлгах ба хайрцаг саванд 
хүнсийг хадгал

 � Сайтар болго

 – Хүнсний зүйлс, ялангуяа малын мах, шувууны мах, өндөг, далайн гаралтай хүнсийг 
маш сайн болго

 – Шөл хийх, жигнэх зэргээр хүнсний зүйлсийг чанахдаа 700С хүргэнэ. Малын болон 
шувууны махны хувьд шүүс нь ягаан биш тунгалаг болсон байна. Термометр хэрэглэх 
нь зүйтэй

 – Болгосон хүнсийг бүхэлд нь дахиж халаана

 � Хүнсийг аюулгүй температурт хадгал

 – Болгосон хүнсний зүйлийг тасалгааны температурт хоёр цагаас удаан хугацаанд бүү 
байлга

 – Болгосон, амархан мууддаг бүх хүнсийг нэн даруй хөргө /50С-ээс доош байх нь зүйтэй/
 – Болгосон хүнсний зүйлийг идэхийн өмнө халуун /600С-ээс дээш/ байлга
 – Хөргөгчид хийсэн ч гэсэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэт удаан хадгалж болохгүй
 – Хөлдөөсөн хүнсний зүйлийг тасалгааны температурт бүү гэсгээ

 � Аюулгүй ус, түүхий эд ашигла

 – Аюулгүй ус хэрэглэ эсвэл түүнийг аюулгүй болгох боловсруулалт хий
 – Шинэхэн, элдэв гэмтэлгүй хүнсийг сонго
 – Пастержүүлэх гэх мэт аюулгүй болгох боловсруулалт хийсэн хүнсний зүйлсийг сонго
 – Жимс, хүнсний ногоог ялангуяа түүхийгээр идэх бол угаа
 – Хадгалах хугацаа нь хэтэрсэн хүнсний бүтээгдэхүүн бүү хэрэглэ

1 Хүнсээр дамждаг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь: Аюул багатай хүнс хэрэглэх 5 үндсэн шаардлага. Швейцарь 
улс, Женев хот, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Хүнсний аюулгүй байдлын хэлтэс, Зооноз, хүнсээр дамждаг 
өвчнүүд. http://www.who.int/foodsafety/consumer/5keys/en/index.html, 2007 он 1-р сар/



2-р Хавсралт

 Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролд зориулсан арга зүй
Сургалтын материал, үзүүлэнгийн агуулга, хэлбэр, мөн түүнчлэн мэдээлэл харилцааны 
хэрэгслүүдийг сонгохдоо хүн амын зорилтот хэсэг болон холбогдох мэдээллийг нь эрүүл 
мэндийн үйл ажиллагаанд сайтар зохицуулах хэрэгтэй.

Бруцеллёз нутагшмал байдалтай гардаг дэлхийн янз бүрийн нутгууд дахь хүн амын 
зорилтот хэсгүүдийн ихэнхи нь бичиг үсэг мэддэггүй эсвэл зарим хэсэг нь л мэддэг байх 
жишээтэй. Тийм болохоор ийм нөхцөл байдалд бичмэл материал, ном товхимол, сонин 
хэвлэл тараах нь ач холбогдол багатай. Харин радио, телевизийн нэвтрүүлэг янз бүрийн 
улс орнуудад хурдан тархах бөгөөд зөөврийн радио хүлээн авагчийг нүүдэлчид биедээ 
авч явах боломжтой байдаг. Материалыг нь чухал хэрэгцээтэй, сонирхолтой хэлбэрээр 
илэрхийлэх боломжийг бүрдүүлсэн нөхцөлд эрүүл мэндийн боловсрол олгохдоо олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдийг хэрэглэж болох юм. 

Шүүн хэлэлцүүлгийн жижиг бүлгүүд, лекц зохион байгуулах нь мэдээлэл харилцааны 
онцгой чухал хэрэгслүүд болдог бөгөөд дараа нь шууд залгаад л ажлын комисс байгуулах 
эсвэл бүр оношлогооны дээж авах, дархлаажуулах гэх мэт арга хэмжээ зохион байгуулж 
болдог. Давуу тал ихтэй лекц яриа, бүлгийн шүүн хэлэлцүүлэгтэй уялдуулан ашиглаж 
болохуйц дуу, дүрс бичлэгийн нэлээд хэдэн арга байдаг. Халдвартай мал амьтад, 
тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнтэй ажилладаг хүмүүст тохиолдож болох аюулын талаар 
болон бусад анхааруулах сэрэмжлүүлэхэд чиглэсэн үзүүлэн, зурагт хуудас гэх мэт бусад 
хэрэгслүүдийг ажлын байранд  байрлуулан ашиглаж болно. Боловсрол олгох кампанит 
ажилд тухайн орон нутгийн нэр хүндтэй манлайлагч хүмүүсээс тусламж авах нь чухал 
байдаг. 

Лекц яриа гэх мэт сургалтын материалуудын агуулгыг дэмжих ёстой үйл ажиллагаа болон 
хүн амын чиглэсэн хэсгийнхний итгэл үнэмшил, мэдрэмжид тохируулан сонгон авч, бэлтгэх 
хэрэгтэй.  Цааш энд дурьдагдах сэдэв бүр нь сургалтын үеэр санаа бодлоо хуваалцах 
чиглэл байж болох боловч тэдгээрийг нэг бүрчлэн дотор нь маш хялбар, хялбархан 
ойлгогдох хэсгүүд болгон задлах хэрэгтэй. Хэрэггүй мэт санагдаж болох ч нийтэд түгсэн 
итгэл үнэмшил, сүсэг бишрэлийн талаар  сургагч багш нар маш сайн анхаарах ёстой. Хэрэв 
тэр бүхнийг үл ойшоовол эсэргүүцэх, хамтын ажиллагаа дутагдах асуудлууд тулгарч болох 
юм. Алдаатай итгэл үнэмшлийг залруулах ажлыг зохих ёсоор гэхдээ маш болгоомжтой 
уян хатан байх нь зүйтэй. Бруцеллёзтой тэмцэхтэй холбогдон олж болох эдийн засгийн үр 
ашгийг сургалтын материалдаа бүрэн дүүрэн тусгаж өгөх ёстой. 

Малын эзэд, өвчтнүүд ихэнхидээ оношлогоо болон бусад зорилгоор цусны дээж авахад 
төдийлэн таатай байдаггүй. Зарим нь бүр цус авах, тарилга хийхэд зүүгээр хатгуулахаас 
шууд татгалздаг. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний улмаас өвдөх, гэмтэл авах зэргээс айх 
элдэв айдас нь бодитой эсвэл санаа дагасан хуурамч байдаг. Фермерүүд ихэнхидээ шууд 
эсвэл цаашид гарч болох зарлагаас айхдаа  дээрх асуудалд хамтардаггүй байхад зарим 
нь ердөө л түүнийг үл ойшоосноос шалтгаалж хамтран ажиллахаас татгалздаг. Энэ бүх 
хүчин зүйлсийг эрүүл мэндийн сургагч багш нар сургалтын үзүүлэн, материал бэлтгэж 
байхдаа тал бүрээс нь анхаарч үзэх хэрэгтэй байдаг.  

/Эх сурвалж: С.С.Элберг, Хүний бруцеллёзын оношлогоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтийн заавар, 
Хэвлэгдээгүй баримт бичиг, VPH/81.31.Rev 1, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Швейцарь улс, Женев хот, 
1981/
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3-р Хавсралт

Нийгмийн эрүүл мэндийн сургалтын бүлгүүд 
Ихэнхи орон нутагт байдаг дараах бүлгүүд чухал ач холбогдолтой. Үүнд:

1. Орон нутгийн хүн, мал эмнэлгийн албад. Эдгээр албадын боловсон хүчин орон нутгийн 
хөтөлбөрүүдэд оролцогч төдий байдаггүй харин уг хугацааны турш сургагч багш, хөхиүлэн 
дэмжигч нар байдаг.

2. Орон нутгийн эрүүл мэндийн комиссууд, орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын 
ажилчид. Энэ бүлгийнхэн нь өөрсдийн ажлын хүрээнд ард иргэдийг идэвхжүүлэх, тэдэнд 
мэдлэг боловсрол олгоход хамгийн чухал ач холбогдолтой. 

3. Орон нутгийн шашны байгууллагууд. Олонх улс орнуудад тэдгээр нь нийт ард түмний ашиг 
сонирхол, үйл хэргийг залж чиглүүлдэг. Эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийг тэдний зүгээс 
дэмждэг байх нь зайлшгүй чухал зүйл. Сургалт цуглаан зохиох өрөө танхим, дуу, дүрс 
бичлэгийн хэрэгслүүд, орон нутгийн төслүүдэд хэрэгцээтэй мэдээлэл харилцааны сүлжээ 
гэх мэт үнэлэхийн аргагүй хангамж туслалцааг тэдний зүгээс үзүүлэх нь нэлээд элбэг 
байдаг. 

4. Орон нутгийн иргэдийн бүлгүүд. Орон нутгаа хөгжүүлэхэд үнэнчээр зүтгэдэг тэдгээр 
бүлгүүдэд иргэдийн дунд хошуучлан манлайлагчид нэгддэг бөгөөд орон нутгийн төслүүдэд 
ихээхэн тустай байж болох боловсон хүчин болон сан хөрөнгө хэлбэрийн нөөцтэй байдаг.

5. Орон нутгийн сургууль, насанд хүрэгчдийн боловсролд холбогдох бүлгүүд. Ард иргэдийн 
дунд байдаг тэдгээр бүлгүүд гэр бүлийн бүх хүмүүст хүрч чаддаг, бүлгүүд цугларах, уулзах 
барилга байгууламж, нөөц бололцоо ихтэй, орон нутагтаа нэр хүнтэй, боловсролтой 
хүмүүсийг оролцуулж, эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдэд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулж 
чадна. 

6. Орон нутаг дахь уламжлалт анагаах ухааны эмч нар, эх баригч, асрагч нар. Орон 
нутгийнхаа олон давхаргынхны дунд нэр хүндтэй болсон тэдгээр хүмүүс эрүүл мэндийн 
хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж, боломжийнхоо хирээр идэвхтэй оролцох ёстой.

7. Орон нутгийн цагдаа, орон нутагт байрлах цэргийн ангийнхан. Орон нутгийн арга хэмжээнд 
идэвхтэй оролцох хүсэл эрмэлзлэлтэй эдгээр бүлгийнхэнд орон нутагт нь хэрэгжүүлэх бүх 
хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлж, хамруулдаг байх ёстой. 

Хөдөө, хот суурингийн алинд ч ард иргэдийн бүлгүүд эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд бүх талын ач холбогдолтой байдаг. Тэд орон нутгийн 
нөхцөлд төлөвлөгөөгөө уялдуулах, аливаа ажил үүргийг маш бага зардлаар эсвэл огт 
зардалгүйгээр гүйцэтгэх, мөн саад бэрхшээлийг даван туулах нөөц бололцоог бүрдүүлж 
өгдөг. Тухайн хөтөлбөрийн зорилгод хүрэхэд тэдний оролцооны талаар мэдэгдэж, 
гүйцэтгэсэн үүргийнх нь талаар мэдээлдэг байх хэрэгтэй.

/Эх сурвалж: Нян, вирусээр үүсдэг зооноз өвчнүүд, Техникийн мэдээллийн цуврал №682, Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллага, Швейцарь улс, Женев хот, 1992/
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А.2-р хүснэгт. Бруцеллын төрлийн нянгийн исэлдэгч бодисын солилцооны үзүүлэлтүүд



А.3-р хүснэгт. Бруцеллын гөлгөр (S) ба барзгар (R) гадаргуут колони үүсгэгч зүйлийн 
нянгуудыг задлах фагийн идэвхи
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5-р Хавсралт

Бруцелл илрүүлэх нян судлалын шинжилгээ

 � Аргачлал 

Цус /5-10 мл/ эсвэл бусад сорьцууд:

а/ Шингэн орчин /лонх бүрт 50-100 мл, цус шинжлэх шаардлагатай бол 1-2%-ийн цитрат 
натри /

 ЭСВЭЛ
 Шингэн – хатуу хосолмол орчин /хос фазтай эсвэл Кастанедагийн өсгөвөр/
 Ургаж эхэлтэл 370С-д өсгөвөрлөх

б/ Нэг дэх орчноос агарт орчинд шилжүүлэн өсгөвөрлөх
 Шаардлагатай бол колон үүстэл 4-5 хоногийн турш байлгаж, дээрхийн адил өсгөвөрлөх

в/ Колонуудыг ”Гөлгөр - Барзгар” гадаргуугаар нь болон бруцеллын эсрэг ийлдэс ашиглан 
наалдуулах урвал тавьж шалгах 

г/ Бруцелл ялган авсныг ангилал зүйн стандарт аргуудаар дамжмал өсгөвөрт шинжилгээ 
хийж батлах

 � Өсгөвөрлөх орчин  

Хатуу, шингэн орчин хоёуланг нь ашиглаж болно. Хоёр орчныг хоорондоо төстэй 
найрлагаар бэлтгэх боломжтой. Суурь орчин бэлтгэхэд сайн чанарын пептон 
зайлшгүй чухал байдаг. Триптиказа шар буурцгийн шөл /BBL®/, Бакто-триптон® /Difco 
Laboratories GmbH/, Триптик шар буурцаг /Gibco/, Триптон шар буурцгийн шөл /Оx-
oid Ltd/, Триптиказа шар буурцаг /bioMerieux/зэрэг орчнууд бүгдээрээ тохиормжтой. 
Шингэн орчин бэлтгэхийн тулд адууны эсвэл үхрийн ариутгамал ийлдэс /бруцеллын 
эсрэгбиемгүй байх ёстой/ эзлхүүний харьцаагаар 5%  байхаар, харин декстрозын 
хэмжээ эзлэхүүний 1% байхаар бодож, пептоны автоклавдаж, 560С хүртэл хөргөсөн 
уусмалд хийж найруулна.  Хатуу орчин бэлтгэхдээ агарын эзлэх хувь 1.5% байхаар 
бодож автоклавдахаас нь өмнөпептоны уусмалд найруулна.

Сонгомол орчнууд: өөрчлөн сайжруулсан Броди, Синтоны шингэн орчин
Үүнийг бэлтгэхдээ ийлдэс декстрозын шөлөнд доор дурьдсан хэмжээгээр агуулагдаж 
байхаар бодож антибиотикууд нэмнэ.  Үүнд:
бацитрацин:       25 нэгж/мл
циклогексимид:        100 нэгж/мл
полимиксин Б сульфат:   6 нэгж/мл
налидиксийн хүчил:         5 мкг/мл
ванкомицин:         20 мкг/мл



амфотерицин Б:     1 нэгж/мл
Д-циклосерин:     100 нэгж/мл

Сонгомол орчнууд: Фарреллын орчин
Энэхүү сонгомол хатуу орчныг хайлуулж 560С хүртэл хөргөсөн орчинд антибиотикуудыг 
дор дурьдсан хэмжээгээр нэмэх замаар ийлдэс декстроза агараас бэлтгэнэ. Үүнд:
бацитрацин:            25 нэгж/мл
циклогексимид:           100 нэгж/мл
полимиксин Б сульфат:       5 нэгж/мл
ванкомицин:            20 мкг/мл
налидиксийн хүчил:          5 мкг/мл
нистатин:             100 нэгж/мл

 � Хос фазтай орчин

Кастанедагийн хос фазтай орчин бэлтгэхийн тулд сонгомол бус ийлдэс декстрозын 
шөлийг шингэн фаз, харин ийлдэс декстрозын агарыг хатуу фаз болгон ашиглаж 
болдог. Хэрэв сонгомол орчин шаардагдвал  өөрчлөн сайжруулсан Броди, Синтоны 
шингэн орчинд  ашигладаг антибиотикуудыг хоёр фазад нэмдэг. Хийх лонхыг нь 
дараах байдлаар бэлтгэдэг. 

Хавтгай ханатай 125 мл-ийн лонхонд 12-14 мл хайлуулсан агарт орчинг /дээр 2.5% 
агар нэмсэн/ урт ханыг нь бүрхэж байхаар хийж автоклавдаад, урт ханан дээрээ 
хатуурч царцтал нь хөдөлгөөнгүй байлгана. Орчин хатуурмагц үжлийн эсрэг зарчмыг 
баримтлан лонхонд 1-2%-ийн цитрат натритай 15 мл аритугамал шингэн орчин нэмж 
хийнэ. Лонхны нэг талын ханан дээр хатуу орчин бүрэлдэн тогтох ба харин ероолдоо 
шингэн орчинтой болно. Сорьцыг эхлээд шингэн фазад хийж лонхыг босоо байдалд 
тавьж өсгөвөрлөнө. 24-48 цагийн зайтай шингэн хэсгийг агарын гадаргуу дээгүүр 
хэдэн минутын турш гүйлгэн угааж, лонхоо буцаан босоо байдалд тавьж үргэлжлүүлэн 
өсгөвөрлөнө. Эцэст нь агар дээр, мөн түүнчлэн шингэн фазад бруцеллын колонууд 
ургах юм. 

 � Инкубаци

Инкубацийн нөхцлүүд нь агаарт нэмэлт 10-20%-ийн нүүрсхүчлийн хий байхыг шаарддаг 
B. abortus-ийг өсгөвөрлөх боломж бүрдүүлэхүйц байна. Тиймээс эхлээд өсгөврийг 
2 хувилбараар нэг хэсгийг нь агаарт нөгөөг нэмэлт нүүрсхүчлийн хийтэй нөхцөлд 
байлгаж, колонууд нь агаартай нөхцөлд дангаараа ургах хүртэл өсгөвөрлөх ёстой. 
Яг энэ үеэс эхлэн өсгөврүүдийг нэмэлт нүүрсхүчлийн хийгээр хангах шаардлагагүй 
болдог. Эерэг өсгөврүүдийн ихэнхи нь нэгээс хоёр долоо хоног өнгөрөхөд л тодорхой 
болно.  Гэхдээ дөрвөөс зургаан долоо хоног өнгөртөл сөрөг гарсан өсгөврүүдийг 
устгахгүй байлгаж байх нь зүйтэй гэж үздэг. 
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6-р  Хавсралт

Ийлдэс судлалын шинжилгээ

Ийлдэсний наалдуулах урвал

Ойролцоогоор 1-2 мл багтаамжтай тунгалаг шилэн эсвэл хуванцар тюбикүүд авч 
эхний нэгд нь 0.8 мл фенолт давсны уусмал /0.15 М хлорт натрийн нэгж эзлэхүүн 
тутамд фенол жингээрээ 0.5% байхаар бодно/, үлдсэн тав эсвэл арван тюбик тус 
бүрт 0.5 мл фенолт давсны уусмал хийж урвалаа тавина. Нэгдүгээр тюбиктэй 
уусмалд 0.2 мл ийлдэс нэмж, хольсны дараа 0.5 мл-ийг дараагийн тюбикуудэд 
хийнэ. Дараа нь 2 дахин шингэлсэн цуврал гарган авахын тулд бусад хуруу 
шилнүүдэд үргэлжлүүлэн 0.5 мл-ээр хийнэ. Фенолт давсны уусмалаар ажлын 
түвшинд хүртэл шингэлсэн стандарт B. abortus-ийн наалдуулах суспензээс адил 
хэмжээтэй авч хуруу шил бүрт нэмж хийгээд 370С-т 20 цаг инкубацлана. 

Урвалын дүнг уншихдаа ажлын түвшинд хүргэсэн эсрэгтөрөгчийг 25%, 50%, 
75%-ийн наалдалттай байхаар буюу 4:1, 4:2, 4:3 харьцаагаар шингэлж бэлтгэсэн 
булингарталтын стандартуудтай харьцуулна. Фенолт давсны уусмалыг 100%-тай 
хяналт болгон ашигладаг бол шингэлээгүй ажлын түвшний эсрэгтөрөгчийг 0%-
тай хяналт болгодог. Ийлдэсний шингэлэлтийн дагуу наалдуулах урвал явагдсан 
байдлаар /1+ = 25%, 2+ = 50%, 3+ = 75%, 4+ = 100%/ оноо өгч дүнг гаргана. B. 
abortus-ийн эсрэг ийлдсийн олон улсын стандарттай /ISABS/ харьцуулж гаргасан 
эерэг хяналтын ийлдсийг урвалын цомог бүрт оруулах ёстой байдаг. Ингэснээр 
урвалын дүнг олон улсын нэгжээр /ОУН/ илэрхийлэхэд дөхөмтэй болох бөгөөд өөр 
өөр лабораториудад хийсэн шинжилгээний дүнг хооронд нь харьцуулах боломж 
олгох юм. Тухайн өвчтний өвчний түүх, мэргэжлээс шалтгаалан таньцыг нь зохих 
хэлбэрээр илэрхийлэх ёстой.

Вакцин тариагүй үхэрт таньц нь 50 ОУН, түүнээс дээш, харин вакциндсан үхэрт 
100 ОУН, түүнээс дээш байх юм бол халдвартай болохыг харуулж байна гэж үздэг. 

Будмал эсрэгтөрөгч бүхий бичил наалдуулах урвал тавихдаа хуруу шилний оронд 
бичил таньцын хавтан ашиглаж болно. 

Хоёр меркапто-этанолт наалдуулах урвал

Хоёр меркапто-этанолт наалдуулах урвал тавихдаа 0.1 мл ийлдсийг 0.15 М-ийн 
0.4 мл хлорт натригаар /физиологийн уусмал/ шингэлж, дээр нь физиологийн 
уусмалд 0.2 М-иор найруулсан 0.5 мл 2-меркапто-этанол нэмнэ. Дараа нь ийлдсээ 
370С-т нэг цаг инкубацлан багасгаж, физиологийн уусмалаар 2 дахин шингэлнэ. 
Физиологийн уусмалаар /фенолгүй/ ажлын түвшинд хүртэл шингэлсэн  стандарт 
ИНУ-ын эсрэгтөрөгчөөс 0.5 мл авч хуруу шил бүрт нэмэх бөгөөд үүнийгээ стандарт  
урвал болгон ашигладаг. Энэ нь идэвхтэй халдвартай илүү нягт шүтэлцээтэй 
байдаг боловч стандарт ИНУ-аас илүү мэдрэмтгий байж чаддаггүй. 
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Энэ урвал нь хамгийн сүүлд авсан халдвар эсвэл солбицох урвалд ордог 
эсрэгтөрөгчийн улмаас үүссэн IgM агглютининыг идэвхтэй эсвэл удаан 
хадгалагдсан халдвараас үүдэлтэй IgG агглютининээс  ялгаварлахад дөхөмтэй 
байж болох юм. 

Күүмбсийн антиглобулин наалдуулах урвал

Ийлдэс наалдуулах урвалыг зөвлөмж болгосон аргачлалын дагуу тавьдаг. 
Инкубацийг 370С-т явуулсны дараа, 40С-т хөргөж чадах хөргөгч бүхий хурилдуур 
ашиглан хурилдуурдаж эсүүдийг ялган авдаг. Ингээд дээр нь ялгарсан шингэнийг 
хаяж, ёроолд тунасан эсүүдийг 0.15 М хлорт натрийн уусмалд суспензлэн угааж, 
дахин хурилдуурдана. Уг ажиллагааг доод тал нь хоёр удаа давтаж хийнэ. Эцэст нь 
ажлын түвшинд хүртэл шингэлсэн хүний эсрэг IgG ийлдэснээс 0.5 мл авч тунгааж 
авсан эсүүдийг дахин суспензлэдэг. Хуруу шилтэй суспензээ дараа нь 370С-
т дахин инкубацлана. Ингээд наалдуулах урвалынхтай нэгэн адил наалдалтын 
байдлаар дүнг гаргана. Хүний эерэг ийлдэст хяналт, физиологийн уусмалт сөрөг 
хяналт хоёрыг урвалд ашиглах ёстой. 

Хэрэв IgA эсрэгбиемүүд илэрвэл өргөн хүрээнд өвөрмөц чанар бүхий хүний эсрэг 
иммуноглобулины урвалжийг ашиглах хэрэгтэй. Энэхүү урвалыг ЭЛИЗА-ийн аргын 
оронд өргөнөөр ашиглах болсон байна.

Роз бенгалын хавтант урвал /РБУ/

Роз бенгалын хавтант урвал буюу картын урвалаар ийлдсийн дээжүүдэд илрүүлэх 
шинжилгээ хийж болдог. Ойролцоогоор 2 см голч бүхий дугуй толбо үүсгэхийн тулд 
цагаан өнгийн эсвэл паалантай  хавтан дээр ийлдсээ /0.03 мл/ адил хэмжээний 
эсрэгтөрөгчтэй холино. Холимогийг тасалгааны температурт 4 минутын турш 
зөөлөн хөдөлгөх ба дараа нь наалдалт явагдаж байгаа эсэхийг тогтооно. Урвал 
явагдсан нь  нүдэнд харагдахуйц байвал эерэг урвалтайд тооцдог. Уг урвал нь маш 
мэдрэмтгий бөгөөд эерэг урвал үзүүлсэн дээжүүдийг ХХУ эсвэл ЭЛИЗА гэх мэт 
IgG илрүүлэх өвөрмөц урвалуудаар шалгах хэрэгтэй. Ялангуяа цочмог халдварын 
эхэн үед авсан дээж хуурамч сөрөг урвал үзүүлж болдог. Бүх төрлийн мал амьтдад 
РБУ ашиглах боломжтой хэдий ч эерэг урвал үзүүлснийг заавал тоон үзүүлэлтээр 
нь тодорхойлох шинжилгээгээр баталгаажуулах ёстой. Вакциндсан малд хуурамч 
эерэг урвал илэрдэг. Хонь, ямаа, гахайд хуурамч сөрөг урвал үзүүлэх явдал 
түгээмэл байдаг.

Хавсрага холбох урвал /ХХУ/

Энэ урвалыг асар олон хувилбараар хэрэглэх боловч аль ч аргыг нь сонгосон бай 
заавал 99 эсвэл 1119-2 гэх мэт B. abortus-ийн гөлгөр колон үүсгэдэг баталгаат 
омгуудаар бэлтгэж, олон улсын хоёрдугаар стандартад /ISABS/ нийцүүлэн 
стандартчилсан эсрэгтөрөгчийг урвал тавихад ашиглана. ХХУ-ын эсрэгтөрөгчийг 
тусгай аргачлалын дагуу бэлтгэж болох ба эсвэл стандартчилахын өмнө үндсэн 



Хүн, малын бруцеллёз

8 0

суспензээ ХХУ-ын буферт 1/200 харьцаагаар шингэлсний дараа стандарт 
наалдуулах урвалд зориулж гарган авсан эсрэгтөрөгчийг ашиглаж болох юм. ХХУ-
ын өтгөрүүлсэн эсрэгтөрөгчийн суспензэд улаан эсийн эзлэх хувь дор дурдснаар 
олон улсын хоёрдугаар стандартад /ISABS/ дагуу стандартчилахын өмнө 
ойролцоогоор 2% байх ёстой. Фенолын төвшрүүлэг 0.5%-иас дээш гарах ёсгүй. 
Фенолт физиологийн уусмалд 1/10 харьцаагаар шингэлсэн үед эсрэгтөрөгчийн 
гадаад байдал нь 370С-т 18 цагиййн турш инкубацласны дараа нэг жигд, өтгөн, ямар 
ч тунадасгүй цагаан өнгийн суспенз байх ёстой. Тухайн урвалд ашиглах ажлын 
түвшинд хүргэхэд хавсаргын эсрэг нөлөө үзүүлдэггүй байх ёстой. Эсрэгтөрөгчийг 
хөлдөөж хэрхэвч болохгүй. 

Нэг хялбар арга бол бичил таньцлах арга юм. Нэг литр нэрмэл усанд хлорт натри 
/42.5 г/, барбитурын хүчил /2.875 г/, диэтил барбитурын хүчлийн натри /1.875 
г/, сульфат магни /1.018 г/, хлорт кальци /1.147 г/ хийж найруулан, ашиглахын 
өмнө 0.04%-ийн желатины уусмалаар дөрөв дахин шингэлсэн үндсэн уусмалаас 
бэлтгэсэн буферийг /ХХУ-ын буфер/ ашиглан бүх шингэлэлтийг хийдэг. Урвалын 
индикатор тогтолцоо нь усан гахайн шинэхэн хавсаргыг 1/30 харьцаагаар 
шингэлсэн үед хонины цусны улаан эсүүд 100% задарч дуусгахад шаардлагатай 
хамгийн бага төвшрүүлгээс нь тав дахин их хэмжээгээр агуулахуйцаар шингэлсэн 
хонины улаан эсийн эсрэг туулайн ийлдэстэй нэг адил хэмжээгээр мэдрэгжүүлсэн  
хонины шинэхэн цусны улаан эсийн 3%-ийн суспенз юм.

Хонины цусны мэдрэгжүүлсэн  улаан эсийн суспензийг 100% задлахад 
шаардлагатай хамгийн бага төвшрүүлгийг тодорхойлохын тулд индикатор 
системийг тусад нь таньцалдаг бөгөөд үүнийг хавсаргын нэгж гэж тодорхойлдог. B. 
abortus-ийн стандарт наалдуулах урвалын эсрэгтөрөгчийг олон улсын хоёрдугаар 
стандартын 1/200 шингэлэлтэд хавсаргын 50% холбогдох төвшрүүлэгт хүртэл нь 
ХХУ-ын буферийг шингэлэх хэрэгтэй. Урвалын ийлдсүүдийг ХХУ-ын буфертэй адил 
хэмжээгээр авч шингэлэх бөгөөд 580С-т 50 минутын турш халааж идэвхгүйжүүлдэг. 

Урвал тавих аргачлал

а/  Бөмбөгөр ёроолтой 96 үүр бүхий бичил таньцын стандарт хавтангууд ашиглан 
шингэлсэн шинжлэх ийлдэснээс 25 мкл хэмжээгээр авч нэг, хоёр дахь эгнээний 
үүрнүүдэд хийгээд ХХУ-ын буферээс 25 мкл нэгж хэмжээтэй авч нэгдүгээр 
эгнээнийхээс бусад бүх үүрэнд хийнэ. 

б/ Ажлын түвшинд хүртэл шингэлсэн эсрэгтөрөгчөөс 25 мкл, 1.25 нэгж хүчтэй/
түвшинтэй хавсаргаас 25 мкл хэмжээтэй авч бүх үүрэнд хийнэ. Шингэлэгчийг 
дангаар нь хийх ба ийлдэс + хавсарга + шингэлэгч, эсрэгтөрөгч + хавсарга + 
шингэлэгч, хавсарга + шингэлэгчийг хяналтын бүх үүр тус бүрт агуулагдах хэмжээ 
нь 75 мкл байхаар хийнэ. 

в/  Хавтангуудыг 370С-т 50 минут инкубацлах бөгөөд эхний 10 минутад сэгсрэгчтэй 
байлгах ба эсвэл 40С-т хонуулна.

г/  Хонины цусны мэдрэгжүүлсэн улаан эсийн суспенз 25 мкл-ийг авч бүх үүрэнд хийх 
ба хавтангуудыг 370С-т 30 минутын турш дахин инкубацлах ба эхний 10 минутын 
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хугацаанд үе үе сэгсэрнэ. 

д/ Задарч уусаагүй үлдсэн эсүүдийг сайтар тунгаахын тулд 2-3 цагийн турш 40С-т 
хавтангуудыг хөдөлгөөнгүй тавьсны дараа урвалын дүнг уншина.

Цусны улаан эсийн задралын түвшинг 0%, 25%, 50%, 75%, 100% задралуудад 
харгалзах стандартуудтай нь харьцуулдаг. Гарсан дүнг олон улсын хоёрдугаар 
стандарттай харьцуулан тогтоосон стандарт ийлдэстэй  зэрэгцээ таньцлан гаргаж 
авсан дүнтэй холбон тооцсон ОУН-ээр заавал илэрхийлэх ёстой. Ерөнхийдөө ХХУ-
ын 20, түүнээс дээш ОУН/мл-тэй тэнцэх  таньцад эерэг холбох урвал үзүүлж буй 
ийлдсүүдийг эерэг гэж үздэг. Гэхдээ, хүний ийлдэсний хувьд энэхүү урвалын дүнг 
тооцож гаргах үед өмнөх нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх нь зүйтэй. 

Шууд бус ЭЛИЗА

Шууд бус ЭЛИЗА-ийн олон янзын хувилбар аргуудыг боловсруулаад байна. Зах 
зээлээс авах бүрэн боломжтой. Гөлгөр колонит B. abortus, B. melitensis-ийн 
липополисахаридууд /ЛПС/ ашигладаг ЭЛИЗА-ийн аргуудыг л зөвхөн ашиглахыг 
хүлээн зөвшөөрдөг. Урвалыг хавтгай ёроол бүхий 96 үүртэй хуванцар бичил 
хавтангуудад явуулдаг. Тогтоосон суурь идэвхийн үүднээс үзэхэд бичил хавтангийн 
сонголт уг аргын үзүүлэлтэд бага зэргийн нөлөө үзүүлдэг. Багаас дунд хүртэл 
түвшинд уураг холбогч бичил хавтангууд ЛПС эсрэгтөрөгч ашиглахад хамгийн 
бага суурь идэвхтэй байдаг.

Эсрэгтөрөгч бүрээслэх буфер нь1 литр нэрмэл эсвэл ионгүйжүүлсэн усанд NaH-
CO3 /2.93 г/, Na2HCO3 /1.59 г/, NaN3 /0.2 г/ хийж найруулсан 9.6 рН-тэй 0.05 М 
карбонат–бикарбонатын буфер юм. Коньюгат болон шинжлэх ийлдсүүдийг 
шингэлэгч буфер нь 1 литр нэрмэл эсвэл ионгүйжүүлсэн усан дээр 0.50 млTвин 20 
нэмсэн уусмалд Na2HPO4(1.21 г), KH2PO4(0.20 г), NaCl (8.00 г), KCl (0.20 г)хийж 
найруулсан 7.2pH-тэй 0.01 M фосфатын буферба 0.05% Tвин 20 юм. Угаах буфер 
нь 7.4  pH-тэй 0.002 M фосфатын буферба 0.05% Tвин 20 юм.

Ашигладаг коньюгат нь хүний иммуноглобулины молекулын урт, богино хэлхээний 
аль алинд өвөрмөц чанартай, тунхууны пероксидазад холбосон олон гарлын 
эсрэгбием байх ёстой. Субстратын систем  бол 0.2 М Na2HPO4(25.7 мл), 0.1 М 
лимоны хүчил /24.3 мл/, нэрмэл эсвэл ионгүйжүүлсэн ус /50 мл/ зэргээс тогтох 0.05 
М фосфат/цитратын буферт найруулсан 4 мМ H

2
O

2
 ба 3.6 мМ 2,2-Азино-бис - /3 – 

этилбензотиазолин – 6 - сульфоны хүчил/ байдаг бөгөөд шаардлагатай бол рН-ийг 
тохируулна. Ферментийн урвалыг зогсоох уусмал нь нэрмэл/ионгүйжүүлсэн усанд 
найруулсан 4%-ийн додецил сульфат эсвэл 0.1 М-ийн NaN3 байдаг.

Урвал тавих аргачлал

а/  Шалгах таньцлалтаар тодорхойлсон хэмжээ буюу ихэвчлэн 1 мкг/мл орчим 
төвшрүүлэгт хүртэл нь бүрээс буфер ашиглан ЛПС эсрэгтөрөгчийг шингэлж, 
түүнээсээ бүх бичил үүрт 100 мкл хэмжээгээр хийнэ. Дараа нь бичил хавтанг 370С-
т хоёр цаг эсвэл 40С-т шөнийн турш инкубацлана. Энэ нь хатуу фазтай ЭЛИЗА-ийн 
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арга болохоор бичил хавтангийн үүрнүүдээс холбогдохгүй үлдсэн эсвэл урвалд 
ороогүй урвалжуудыг зайлуулахын тулд урвалын шат бүрийн хооронд заавал угаах 
шаардлагатай байдаг. Угаах буфер ашиглан гурваас дөрвөн удаа давтан угаахад 
хангалттай. Дараагийн урвалжаа нэмэхийн өмнө үүрэнд ямар нэг үлдэгдэл 
шингэнгүй байлгахын тулд салбарч бутардаггүй шингээгч гадаргуутай зүйл дээр 
хавтангаа хөмрүүлэн цохино. 

б/  Шинжлэх ийлдсүүд, хяналтыг шингэлэгч буферээр 1/200 харьцаагаар шингэлж, 
зохих үүрнүүдэд нь 100 мкл хэмжээгээр хийнэ. Хавтангуудыг бүтээх эсвэл таглаад, 
хавтанг тойрог хөдөлгөөнт сэгсрэгч дээр 370С-т нэг цаг тасралтгүй сэгсрэн 
инкубацлана. Өмнөхийн нэгэн адил хавтанг угаана.

в/  Ферментийн коньюгатыг шингэлэгч буферээр шингэлж, бүх үүрэнд 100 мкл 
хэмжээгээр хийнэ. Хавтангуудыг бүтээх эсвэл таглаад, хавтанг тойрог хөдөлгөөнт 
сэгсрэгч дээр 370С-т нэг цаг тасралтгүй сэгсрэн инкубацлана. Стандарт нөхцөлд 
хүчтэй эерэг хяналтын ийлдсүүдтэй урвалд орсон үед  дундаж шингээлт нь 1.0-ээс 
1.4 нэгж байвал коньюгатын хамгийн тохиромжтой шингэлэлт гэж үзнэ /”е” шатыг 
үз/. Эерэг нь тодорхой жишиг ийлдэс ашиглах ёстой. Хавтанг дээрхийн нэгэн адил 
угаана.

г/  Субстрат/өнгө үүсгэгч бодисын уусмалыг шинээр бэлтгэхдээ 3.6 милли моль 
2,2-Азино-бис - /3 – этилбензотиазолин – 6 - сульфоны хүчил/ агуулсан 12 мл 
фосфат/цитратын буферт 3%-ийн  H

2
O

2
-ийн үндсэн уусмалаас 60 мкл-ийг нэмнэ. 

Үүр бүрт субстрат/өнгө үүсгэгч бодисын уусмалаас 100 мкл хэмжээтэй хийнэ. 
Хавтангуудыг тойргоор хөдөлдөг сэгсрэгч дээр байрлуулж, 370С-т яг 15 минутын 
турш тасралтгүй сэгсрэн инкубацлана. Инкубацлаад 15 минут өнгөрсний дараа 
зогсоох уусмалаас 100 мкл-ийг бүх үүрэнд хийж, бүрэн холихын тулд хавтан 
сэгсрэгч дээр хавтангаа тавьж хэсэг хугацаанд сэгсэрнэ. Ингээд үүр тус бүр дэх 
агуулагдахууны хэмжээ 200 мкл болно гэсэн үг. 

д/  Өнгө үүсч буй байдлыг 405 эсвэл 414 нм интерференцийн шүүлтүүр ашиглан 
бичил хавтангийн фотометрээр уншуулна.

е/ Гарсан тоог олон янзын арга замаар илэрхийлэх боломжтой хэдий ч шинжлэх 
ийлдэсний урвалд орох чанарыг стандартчилсан хүчтэй эерэг хяналтын ийлдэстэй 
харьцуулахад эерэг гарсан хувиар илэрхийлж болдог. Хүчтэй эерэг хяналтын 
ийлдэс нь сөрөг ийлдсээр урьдчилан шингэлсэн үед өндөр таньцтай үндсэн 
ийлдэсний тун/хариу урвалын тахирмагийн шугаман хэсэгт буюу оргил түвшнөөс 
арай доогуур хэмжээнд эсрэгбиемийн идэвх үзүүлдэг байх ёстой.
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7-р Хавсралт

Бруцеллёзтой тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд 
чиглэсэн салбар дундын хамтын ажиллагааны стратегиуд

1. Стратегиуд

Тэмцэх арга хэмжээний аливаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь орон нутгийн хүрээнд 
олон чиглэлийн салбар дундын хамтын ажиллагааг үр дүнтэй байлгахыг шаарддаг. 
Урьдчилан сэргийлэлт, тэмцэх хөтөлбөрүүдийг боловсруулахдаа тэмцэх арга хэмжээг 
чанартай, үр ашигтай, хэмнэлттэй байлгах үндэс суурийг бий болгох үүднээс эхнээс нь 
ард иргэдийг оролцуулах хэрэгтэй. Үндэсний хэмжээний цогцолбор хөтөлбөрүүдийг 
боловсруулахдаа орон нутгийн хөтөлбөрүүдэд тавих шаардлагуудад түшиглэнэ. 
Иймэрхүү хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад баримтлах стратегиудыг дараах байдлаар 
томъёолж байна. Үүнд:

•	 Мал сүрэгт халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх, бруцеллёзоор тайван сүрэг, 
газар нутгуудад хяналт үнэлгээ хийх.

•	 Тухайлсан сүрэг, газар нутгууд дахь халдварын түвшинг бууруулах зорилгоор нийтээр 
нь дархлаажуулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх.

•	 Халдвар тархахаас сэргийлэхийн тулд тусгай арга хэмжээнээс гадна ерөнхий арга 
хэмжээ эсвэл тусгай арга хэмжээ хэрэгжүүлэх боломжгүй нөхцөлд хэрэглэж болох 
өөр хувилбар арга хэмжээ авах.

•	 Бруцеллёзоор тайван сүрэг, газар нутаг тогтоохын тулд шинжилж, нядлах замаар 
халдвартай мал амьтдыг устгах.

•	 Олон нийтэд мэдээлэх, тэдний дунд сургалт зохион байгуулах, мэргэжлийн боловсон 
хүчин бэлтгэх /4-р хавсралт, А.1-р хүснэгт/.

Эдгээр стратегиуд нь хоорондоо зөрчилдөхгүй байх ёстой бөгөөд хамгийн үр ашигтай 
хөтөлбөрүүд нь эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэгтгэн хослуулсан байх шаардлагатай. 

2. Орон нутгийн нөхцөлд хэрэглэгдэх аргууд

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хээрийн нөхцөлд ашиглах боломжтой төрөл бүрийн арга 
технологийг хэрэглэх явдал чухал. Үүнд: 

•	 Эпидемиологийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх /8-р хэсэг, 4-р хүснэгтэд 
заасныг үз/ 

•	 Сүрэг, газар нутгийг арга хэмжээнд зориулан сонгож авах;

•	 Халдварлалт багатай болон бруцеллёзоор тайван газар нутгуудыг хамгаалах /Илүү 
дэлгэрэнгүй байдлаар 1977 оны ДМАЭМБ-ын олон улсын зоо-ариун цэврийн Кодод 
заасан болно/. 
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3. Урьдчилан сэргийлэлт, тэмцэх арга хэмжээний төлөвлөлт, зохион 
байгуулалт, хэрэгжүүлэлт

3.1 Орон нутгаас эхлүүлэн, цаашид үргэлжлүүлэх үе шатууд 

•	 Хариуцах хүмүүсийг томилох
•	 Нөөц бололцоог хуваарилах
•	 Орон нутгийн хөтөлбөрүүдэд жил тутам үнэлгээ явуулах
•	 Орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран ажиллаж хэрэгжүүлэх цаашдын тусгай арга 

хэмжээг тодорхойлох, эпидемиологийн үнэлгээ хийх ажлын төлөвлөгөө, урьдчилан 
сэргийлэлт, тэмцэх арга хэмжээний хөтөлбөрүүдийг хэлэлцэх

•	 Улсын албадын хоорондох салбар дундын хамтын ажиллагаа шаардагдана. 

3.2  Орон нутгийн санаачилгатай хөтөлбөрүүдийг Засгийн газрын дэмжлэгтэй 
хэрэгжүүлэх нь

•	 Ердийн шийдвэр гаргах үйл явцын талаар заавар боловсруулах
•	 Дараах зүйлсийг хамарсан үйл ажиллагааны талаар орон нутгийн төлөвлөгөө 

боловсруулах. Үүнд:

 – эпидемиологийн судалгаа
 – хувийн эрүүл ахуйн талаар сургалт, мэдээллийн хэрэгсэл
 – дархлаажуулалтын хөтөлбөрүүд
 – сүрэг сэлбэх арга хэмжээ.

3.3  Хязгаар нутгийн засаг захиргааны албадуудтай хамтран ажиллах замаар 
төрөл бүрийн ажил, үйлчилгээ бий болгох нь 

•	 Оношлох үйлчилгээ

•	 Хүйтэн хэлхээг ашиглахтай холбогдуулан вакцинаар хангах

•	 Мал амьтны хаягдал зайлуулан устгах, дахин боловсруулалт хийх

•	 Хөтөлбөрийн үр дүнг засаг захиргааны төв байгууллагад мэдээлэх

3.4 Үндэсний хэмжээний цогцолбор хөтөлбөрүүд

•	 Яам дундын хороо байгуулах

•	 Үндэсний хөтөлбөрийг удирдах зөвлөл томилон ажилуулах

•	 Дараах арга хэмжээнүүдэд зориулсан заавар боловсруулах. Үүнд:
 – орон нутгийн үйл ажиллагаа
 – туслан дэмжих үйл ажиллагаа
 – улсын цогцолбор төлөвлөгөө

•	 Үндэсний хэмжээний дүрэм, журмуудыг хянан үзэж, сайжруулах

•	 Бруцеллёзтой тэмцэх улсын хэмжээний хөтөлбөр боловсруулах

•	 Зохион байгуулалтын хүрээ
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•	 Нөөц бололцоог дайчлах

•	 Дараах асуудлуудыг нэгтгэсэн тусгай үе шатуудыг зохицуулах хөтөлбөрийн хэрэгжилт. 
Үүнд: 

 – санхүүгийн нөөц
 – газарзүйн хамаарал
 – технологиуд
 – ажиллах хүчин

•	 Хөтөлбөрт мониторинг, тотмол үнэлгээ, шалгалт хийх.

Яам тамгын газраас эхлээд хувь хүн иргэний түвшинд хүртэлх нийгмийн бүх 
давхаргынханд тухайн хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаар мэдээлдэг байх ёстой. 

3.5  Олон улсын хамтын ажиллагаа

Бруцеллёзоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх арга хэмжээний техникийн 
асуудлуудтай холбогдуулан ДЭМБ-аас ХХААБ, ДМАЭМБ хоёртой хамтран 
бруцеллёзтой тэмцэх ажлын талаар дээр дурьдсан олон улсын стратегиудыг нэгтгэсэн 
хөтөлбөрүүдийг урамшуулах, дэмжин туслахад бэлэн байдаг. Хүний бруцеллёзтой 
холбоотой асуудлаар ДЭМБ-аас тусламж дэмжлэг хүсэх боломжтой. ХХААБ ба 
ДМАЭМБ-аас малын бруцеллёзын хөдөө аж ахуйн болон олон улсын худалдааны  
холбогдолтой асуудлаар заавар зөвлөгөө авч болох юм. 
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А.4-р хүснэгт. Бруцеллёзтой тэмцэхэд чиглэсэн эрүүл мэндийн сургалтын гол сэдвүүд
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8-р Хавсралт

Хүний бруцеллёзын тандах судалгаа, урьдчилан сэргийлэлт, 
тэмцэх арга хэмжээнд зориулан гаргасан стандартууд (А23)

Ерөнхий удиртгал

Бруцеллёз бол үхэр, хонь, ямаа, гахай, тэмээ зэрэг мал амьтдын цус, ихэс, ураг, савнаас 
гарах шингэн зэрэгт хүрэх эсвэл мал амьтны гаралтай, бохирдсон түүхий бүтээгдэхүүн 
ууж, идэх /ялангуяа пастержүүлээгүй сүү, зөөлөн бяслаг/замаар гол төлөв дамждаг 
өргөн тархсан зооноз өвчин юм. Нутагшмал бүхий газар нутгуудад хүний бруцеллёз 
нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой хор уршиг учруулдаг. Дэлхий нийтийн хэмжээнд Brucel-
la melitensis бол хүний бруцеллёз үүсгэдэг хамгийн их тархсан нянгийн зүйл бөгөөд энэ 
нь зарим талаар бэлчээрийн хонь, ямааг дархлаажуулах ажил бэрхшээлтэй байдагтай 
холбоотой. Мал амьтдын өвчлөлийг устгах нөхцөл бололцоогүй /вакцинжуулах эсвэл 
халдвартай малыг устгах/ орнуудад хүний халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
ерөнхийдөө ухуулан таниулах, хүнсний аюулгүй байдлын арга хэмжээ, мэргэжлийн 
эрүүл ахуй, лабораторийн аюулгүй байдлыг дээшлүүлэхэд тулгуурлан явуулдаг. 
Ихэнхи улс орнуудад бруцеллёз нь мэдээлэх ёстой өвчин юм. 

Өвчний үүсгэгч, халдвар дамжих гол арга замууд

•	 Өвчний үүсгэгч. Brucella abortus-ийн биологийн 1-6 ба 9-р хэвшлүүд,  B. melitensis-ийн 
биологийн 1-3-р хэвшлүүд, B. suis, B. canis–ийн биологийн 1 ба 3-р хэвшлүүд, B. 
canis, B. suis-ийн биологийн 2-р хэвшил, B.maris-ийн халдварын талаар маш ховор 
мэдээлсэн байдаг. Халдвартай мал /голлон үхэр, хонь, ямаа, гахай, мөн түүнчлэн цөөн 
тооны нохой, бусад мал амьтад/, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн нь халдварын 
уурхай болдог.

•	 Халдвар дамжих гол замууд. Гол төлөв түүхий сүү, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн 
хэрэглэгчид, махны худалдаачид, малын эмч, лабораторийн ажилтнуудад халдвар 
үүсгэгч ходоод гэдсэнд орох, арьсан дээрх гэмтлээр шууд хүрэх, агаараар дамжин 
халдварлах /лаборатори, нядалгааны газрууд/ замууд байдаг. Өвчний далд үе нь 
харилцан адилгүй ихэвчлэн 2-4 долоо хоног, мөн түүнчлэн нэг долоо хоногоос 3 сар, 
түүнээс удаан хугацаанд ч үргэлжилж болдог. 

Эмнэлзүйн тодорхойлолт,  зөвлөмж болгосон тохиолдлын тодорхойлолт

Эмнэлзүйн тодорхойлолт. Бруцеллёз нь цочмог эсвэл ил мэдэгдэхгүй эхлэх бөгөөд  
тасралтгүй, тогтмол давтагдах эсвэл янз бүрийн хугацаанд үргэлжлэн үе үе халуурах, 
ихээр хөлрөх, тамирдах, хоолны дуршилгүй болох, толгой өвдөх, үеэр болон бүх бие 
янгинаж өвдөх  шинжүүд илэрч болдог. Буглаатах нь маш ховор тохиолддог хүндрэл 
байдаг. Бруцеллээр үүсэх эндокардит, мэдрэлд нөлөөлөх бруцеллёз уг өвчний улмаас 
нас барах гол шалтгаан болдог. 
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Лабораторийн шалгуур үзүүлэлтүүд

Урьдчилсан оношлогоо
•	 Эерэг урвалтайг илрүүлэх Роз бенгалын Урвалын /РБУ/ дүнг дор дурьдсан 

баталгаажуулах оношлогооны аргуудын аль нэгийг ашиглан баталгаажуулна;
•	 Стандарт наалдуулах урвал /СНУ/.

Баталгаажуулах оношлогоо
•	 Цус, эмнэлзүйн бусад сорьцуудаас бруцеллын төрөл зүйлийн нянгуудыг ялган авах.
•	 Үл наалдуулах эсрэгбиемүүдийг илрүүлэх дараах аргуудтай хослуулан наалдуулах 

эсрэгбиемүүд илрүүлэхэд /РБУ, СНУ/ тулгуурласан лабораторийн урьдчилсан 
оношлогоо. Үүнд:
       - ЭЛИЗА - IgG урвал
       - Күүмбс - IgG урвал.
ПГУ болон зөөврийн жижиг багажаар дүнг нь гаргадаг түргэвчилсэн шинэ аргууд 
одоогоор баталгаажилтийн шатандаа байна.  

Тохиолдлын тодорхойлолт /хүний/

•	 Сэжигтэй: Эмнэлзүйн тодорхойлолтоороо нийцэж байгаа, мал амьтны сэжигтэй эсвэл 
баталгаат тохиолдол эсвэл малын бохирдсон бүтээгдэхүүнтэй эпидемиологийн хувьд 
холбоотой тохиолдол.

•	 Магадлалтай: лабораторийн урьдчилсан оношлогоогоор сэжигтэй тохиолдол.
•	 Баталгаат: лабораторийн баталгаажуулах оношлогоогоор сэжигтэй эсвэл магадлалтай 

гарсан тохиолдол. 

Тандах судалгаа

•	 Тандах судалгааны үндэслэл: Урьдчилан сэргийлэлт, тэмцэх арга хэмжээний 
хөтөлбөрүүдийг удирдан зохион байгуулахад гол бүрэлдэхүүн хэсэг бол тандах 
судалгаа юм. 

•	 Тандах судалгааны зөвлөмж болгосон төрөл: эрүүл мэндийн үйлчилгээ эрхэлдэг 
байгууллага эсвэл лабораториудаас нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, 
мал эмнэлгийн удирдах  байгууллагуудад тохиолдолд үндэслэн эрт мэдээлэх; 
мэдээлсэн бүх тохиолдлыг судлах боломжгүй, нутагшмал бүхий улс орнуудад 
мэдээлсэн тохиолдлын төлөөлөх хэсгийг уламжлалт аргаар судлана.

Зөвлөмж болгосон хамгийн бага өгөгдөлт бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Тохиолдолд суурилсан өгөгдлүүд
•	 -Тохиолдлын ангилал.
•	 -Хувийн онцлог, нас, хүйс, газарзүйн мэдээлэл, мэргэжил.

Хуримтлагдсан өгөгдлүүдийг мэдээлэх
•	 -Тохиолдлын ангилал /магадлалт эсвэл баталгаат/, нас, хүйс, газарзүйн байршил, 

ажил мэргэжил зэргээр гаргасан тохиолдлын тоо.

Зөвлөмж болгосон өгөгдлүүдийн дүн шинжилгээ, танилцуулах, мэдээлэх

Диаграмууд: магадлалт эсвэл баталгаат тохиолдлуудын сараар харуулсан тоо.
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Хүснэгтүүд: магадлалт эсвэл баталгаат тохиолдлуудын нас, хүйс, сар, байрлалаар харуулсан 
тоо.

Зураглал: магадлалт эсвэл баталгаат тохиолдлуудын байрлалаар харуулсан тоо.

Тандах судалгааны гүйцэтгэлийг харуулах үзүүлэлтүүд

•	 Мэдээ тайлангийн бүрэн бүтэн байдал, хугацаандаа багтсан эсэх.
•	 Сэжигтэй, магадлалт, баталгаат тохиолдлуудын эзлэх хувь.
•	 Тохиолдлын тоотой харьцуулсан судалгааны тоо.

Тэмцэх үйл ажиллагаа

Тохиолдлын менежмент
Доксициклиныг 100 мг-аар хоногт 2 удаа 45 хоногийн турш, дээр нь нэмээд стрептомициныг 
хоногт нэг удаа 1 г-аар 15 хоногийн турш. Өөр нэг орлуулж болох гол эмчилгээ бол 
доксициклиныг 100 мг-аар хоногт 2 удаа 45 хоногийн турш, дээр нь нэмээд рифампициныг 
хоногт 15 мг/кг-аар 45 хоногийн турш хэрэглэнэ. Туршлагаас үзэхэд стрептомицины 
эмчилгээг гентамициныг хоногт 5 мг/кг-аар 7-10 хоногийн турш хэрэглэх аргаар орлуулах 
боломжтой хэдий ч энэ хоёр аргыг харьцуулан хэрэглэсэн судалгаа одоогоор хийгдээгүй 
байна. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд, нярай болон наймаас доош насны хүүхдүүдэд хамгийн 
тохиромжтой эмчилгээг хараахан тогтоож чадаагүй байгаа бөгөөд хүүхдийн хувьд 
триметоприм/сульфаметоксазолийг /ко-тримоксазоль/ аминогликозидууд /стрептомицин, 
гентамицин/ эсвэл рифампицинтэй хослуулан хэрэглэсэн тохиолдол байдаг. 

Урьдчилан сэргийлэлт
•	 Пастержүүлээгүй сүү, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн хэрэглүүлэхгүй байлгахад чиглэсэн 

сургалт, сурталчилгаа.
•	 Эрсдэл бүхий анчид, мэргэжлийн хүмүүст /махны худалдаачид, фермерүүд, нядалгааны 

газрын ажилчид, малын эмч нар/ зориулсан сануулга, сэрэмжлүүлэг.
•	 Төрөх, ялангуяа зулбах үед материалтай ажиллах, зайлуулах устгахдаа болгоомжтой байх.
•	 Мал амьтдыг ийлдэс судлалын болон бусад аргуудаар шинжлэх; мал сүргийг дархлаажуулах 

ажлыг урьдчилан тооцоолох боломжтой, мөн халдвартай сүргийг устгах.

Зон тахал

Зон тахалд хүргэж болох нөхцлүүд
Халдвартай бүтээгдэхүүн, ихэвчлэн халдвартай сүргээс гаралтай түүхий сүү, бяслаг зах 
зээлээр дамжин хүн амын дунд тарах явдал юм.

Зон тахлын үед авах арга хэмжээ
Халдвар дамжих гол тээгчдийг ялган тогтоох; халдвартай бүтээгдэхүүнийг зах зээлээс 
буцаан татах, пастержүүлэх аргыг нэвтрүүлээгүй бол үйлдвэрлэлт, ханган нийлүүлэлтийг 
нь зогсоох зэрэг болно.

Эм бэлдмэл тэсвэрлэх чанарын хяналт үнэлгээ. Шаардлагагүй.

Тэмцэх арга хэмжээний гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд. Тодорхой хугацааны 
дараа 100,000 хүн тутамд ноогдох шинэ тохиолдлын тоо.



Хүн, малын бруцеллёз
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Бусад асуудлууд

Тусгайлан авч үзэх асуудал/хөндлөнгийн оролцоо. Малын бруцеллёзоос урьдчилан 
сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх хамгийн үр дүнтэй арга бол вакцинжуулах арга хэмжээ юм. 
Өвчний тохиолдлуудын талаар бие биедээ шууд харилцан мэдээлэх, мөн түүнчлэн 
хамтарсан судалгааны ажлууд, нийгмийн эрүүл мэндийн боловсролын хөтөлбөрүүдийг 
зохион байгуулах зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх хамтарсан удирдлагын зохицуулалтаар хангах 
ёстой нийгмийн эрүүл мэнд болон мал эмнэлгийн салбаруудын хооронд уялдуулан, 
хуваарилсан тэмцэх арга хэмжээ ч мөн энд хамаарна.
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