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Анхны хэвлэлийн өмнөх үг 

 

 

 

 

 

 

 

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ)-ын үндсэн үйл ажиллагааны нэг нь улс 

орнууд эрүүл мэндийн асуудлаа шийдвэрлэхэд нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, шууд 

хэрэглэж болох аргыг олон улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх байдаг. Сүрьеэтэй тэмцэх 

ажлын хүрээнд үлэмж хэмжээний мэдлэг, туршлага хуримтлагдаад байна. Хөгжиж буй 

орнуудын алслагдсан хязгаар нутагт ч хэрэглэж болохуйц хялбаршуулсан, стандарт 

сүрьеэтэй тэмцэх аргуудыг ДЭМБ-ын тусламжтай хэрэгжсэн төслүүдээр боловсруулж 

чаджээ. Эдгээр шинэ аргыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үүднээс “сүрьеэтэй тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөр”-ийн санааг ДЭМБ-аас гаргасан юм. Сүрьеэтэй тэмцэх бодлогыг ДЭМБ-ын 

Сүрьеэгийн Мэргэжилтэнүүдийн Хорооны товч бичигдсэн тайланд л оруулсанаас 

нэмэлт мэдээлэл шаардсан олон асуудал гарах боллоо. Иймээс ДЭМБ-ын сүрьеэтэй 

тэмцэх бодлогын үндэс болсон шинжлэх ухааны мэдлэг, практик туршлагыг 

дэлгэрэнгүй мэдээлэх нь ДЭМБ гишүүн улсуудтайгаа мэргэжлийн хувьд хамтран 

ажиллахад үнэтэй хэсэг байх болно гэж үзэх болсон билээ. Асуулт, хариултын 

хэлбэрээр бичигдсэн уг ном энэ чиглэлд хийгдэж буй анхны алхам болж байгаа юм. 

Энэ ном сүрьеэгийн бүх ажилтанууд, сүрьеэтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хариуцаж 

буй зохион байгуулагчид, удирдагчид, өдөр тутмынхаа ажилд сүрьеэтэй тулгарч байдаг 

эмнэлгийн ажилтан болгонд хүрч чадна гэдэгт би итгэж байна. Мөн анагаахын, 

нийгмийн эрүүл мэндийн болоод сувилагчийн зэрэг сургуульд сүрьеэ өвчний талаар 

зааж буй хүмүүст ч энэ ном зориулагдсан билээ. 

 

Х. Махлер 

Ерөнхий Захирал 

Женев, 1979 
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Хоёр дахь хэвлэлийн өмнөх үг 

 

Курт Томаны Сүрьеэгийн илрүүлэлт ба хими эмчилгээ: асуулт, хариултууд ном 

хориод жилийн туршид сүрьеэгийн оношлогоо, эмчилгээний үндсэн лавлах болсоор 

байна. Мэдлэг эрчимтэй өргөжин тэлж буй өнөөгийн эринд шинжлэх ухааны цөөхөн 

хэдэн ном л ийм удаан хэрэглэгдэж байгаа билээ. Энэ номыг Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 

Байгууллага (ДЭМБ)-аас англи, испани, араб хэл дээр олон дахин хэвлэж, Сүрьеэ 

Уушигны Өвчинтэй Тэмцэх Олон Улсын Холбооноос франц, португали хэл дээр 

орчуулан хэвлүүлээд байна. 

Зардал багатай, найдвартай оношлогоо болон бараг 100% эдгээж чадах эмчилгээг 

гучаад жил хэрэглэж байгаа ч сүрьеэ нь дэлхий дээрх үхэлд хүргэдэг халдварт өвчний 

тэргүүлэгч хэвээр үлдэж, жил бүр хоёр сая орчим хүний амь насыг авсаар байгаа нь 

харамсалтай байгаа юм. Хөгжиж буй орнуудад насанд хүрэгсдийн дундах сэргийлж 

болох нас баралтын дөрөвний нэгээс ч илүүг сүрьеэ эзэлж байна. ХДХВ-тархалт энэ 

бэрхшээлт байдлыг улам ч дордуулах боллоо. ХДХВ тархаж эхэлсэнээс хойш 

Африкийн олон оронд сүрьеэгийн тохиолдол хоёроос дөрөв дахин нэмэгджээ. 

Өнгөрсөн арван жилд ДЭМБ хамтран ажилладаг түнш, гишүүн орнуудтайгаа 

хамтран сүрьеэтэй тэмцэх бодлого – ДОТС-ыг санаачлан боловсруулсан билээ. 

Сүрьеэтэй тэмцэх ажил үр дүнтэй байхад шаардагддаг зөв оношлогоо, найдвартай 

эдгэрэлт, тогтмол хяналт болон төр засгийн дэмжлэгийг ДОТС баталгаатай болгож 

өгдөг. Гэхдээ ДОТС бодлогын үндэслэлд эргэлзэх явдал заримдаа гардаг. ДОТС нь 

догма биш, харин суурь, клиникийн, тархвар судлалын өргөн хүрээтэй судалгаануудад 

үндэслэсэн цогц бодлого бөгөөд цаашид шинэ мэдээлэл бий болох хирээр үргэлжлэн 

шинэчлэгдэж байх юм. Энэ үүднээс Томаны Сүрьеэ-ийн хоёр дахь хэвлэл цагаа олон 

хэвлэгдэж байна. Дэлхий даяар ДОТС-ын хэрэгжилт эрчимтэй ихэсч, хөтөлбөрийн 

удирдагч, эмч нар, анагаахын сургуулийн профессорууд болон бусад хүмүүсийн өмнө 

ДОТС бодлого, түүний практик хэрэглээний үндэслэл, суурийн талаар олон асуудал 

тулгараад байгаа билээ. 

24 жилийн тэртээ бичигдсэн мэргэжлийн энэ ном нь Томан эмчийн алсын хараат 

гэрээслэл болж байгаа ч, хориод жилийн туршид сүрьеэтэй тэмцэх ажилд дэвшил 

гараагүйн гунигт баталгаа ч бас болж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй юм. Сүүлийн 

жилүүдэд сүрьеэг дахин сонирхож эхлээд байна. Энэ номын дараах хэвлэл гарах 

хугацааг богиносгохын тулд сүрьеэ өвчний талаарх бидний ойлголт, түүнийг оношлож, 

эдгээх бидний чадвар болон сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй бодлогын хэрэгжилтийг үлэмж 

сайжруулах хэрэгтэй байгаа билээ! 
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Сүрьеэгийн эсрэг тэмцлийн эхний шугаманд зогсч байдаг бүх хүмүүс, хөтөлбөрийн 

удирдагчид, бодлого боловсруулагчид, эмч сувилагч нар, анагаахын сургуулийн 

профессорууд болон сүрьеэг устгахад хамтран ажиллаж буй хэн бүхэнд үнэлж баршгүй 

энэ ном тус нэмрээ өгнө гэдэгт би итгэж байна. 

 

Ли Жонг Вүк 

Ерөнхий Захирал 

Женев, 2004  
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Удиртгал 

 

 

 

 

 

 

К.Томаны Сүрьеэгийн илрүүлэлт ба хими эмчилгээ: асуулт, хариултууд номын анхны 

хэвлэлийн нэг хэсэг нь “Сүрьеэгийн эмчилгээнд гарсан гол дэвшлүүд юу вэ?” хэмээн 

нэрлэгдсэн байдаг. Ийм гол дэвшлийн нэг нь Томаны энэ ном мөн болохыг тэмдэглэх 

хэрэгтэй юмаа. Анхны хэвлэл гарсаны дараахан, 1979 онд К.Стибло болон Сүрьеэ 

Уушигны Өвчинтэй Тэмцэх Олон Улсын Холбоо (СУӨТОУХ)-оос сүрьеэтэй тэмцэх 

ажлын үндсэн хэсгүүдийг багтаасан загвар боловсруулж Африк, Америкийн нилээд 

орнуудад хэрэгжүүлжээ. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас улам боловсронгуй 

болгосон энэ загварыг өдгөө ДОТС хэмээн нэрлэж байгаа бөгөөд сүрьеэтэй тэмцэх 

ажлыг үр дүнтэй гүйцэтгэхэд олон улсын хэмжээнд зөвлөмж болгож байгаа билээ. 

ДОТС нь 100 гаруй оронд хийсэн судалгаа, олж авсан туршлагаас гарсан баталгаанд 

үндэслэсэн байдаг. 

Оношлогоо, эмчилгээ болон хяналтын аргуудын баталгаатай үндэслэлүүдийг бүрэн 

цогцоор, ойлгомжтойгоор бичсэнийг энэ хэвлэлийн урьдчилан сэргийлэлт ба хяналтын 

хэсэгт мөн өргөжүүлэн хэрэглэлээ. Сүрьеэгийн оношлогоо, эмчилгээ, урьдчилан 

сэргийлэлт, хяналтанд хамрагддаг хүн бүхэнд – эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл 

мэндийн ажилтануудад энэ номыг зориулж байна. 

Сүрьеэгийн илрүүлэлт, эмчилгээний талаар ДЭМБ/СУӨТОУХ-ы зөвлөмжүүдийн 

шинжлэх ухааны үндэслэлийг нэг хэвлэлд төвлөрүүлэхийг Томан зорьсон юм. 24 

жилийн тэртээ Томан бичиж байснаас олонх нь өнөөдөр ч ач холбогдлоо алдаагүй 

хэвээр байна, ийм ч учраас зарим бүлгийг шинэчлэх шаардлага байсангүй ээ. Томан 

тодорхой, баталгаатай баримт хэрэглэж, ойлгомжтой тайлбарлан, хэрэглэхэд хялбар 

болгосон нь уг номыг үе үеийн сүрьеэгийн мэргэжилтэн, эмч нарын хэрэгцээ болгож 

чадсан билээ. Өвчтөнг хүндэтгэсэн, түүний шаардлагад зохицсон байвал сүрьеэтэй 

өвчтөний эмчилгээ үр дүнд хүрдэгийг Томан тэр үед тодорхойлон бичиж байсан нь 

өнөөдөр ч мөн хэвээр байна. Хяналттай клиник туршилтын ач холбогдлыг бодит 

шалтгаантайгаар шаргуу хамгаалж, түүнийг явуулахдаа шинжлэх ухааны болон ёс зүйн 

зарчмыг нягт баримтлах ёстойг гарган тавьсан нь дөнгөж өчигдөрхөн л бичигдсэн юм 

шиг байдаг. Томаны эмийн даслын болон нөөц эмийн эмчилгээний ач холбогдол, 

хүндрэлийн талаарх цуврал нь орчин үед хурцаар тавигдаж буй олон эмийн дасалтай 
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сүрьеэгийн эмчилгээний асуудалд чухал ач холбогдолтой болж байгаа юм. Түүнчлэн 

тохиолдлын илрүүлэлтийн хэсэгт хүчилд-тэсвэртэй нянгийн түрхэцийн ач холбогдол, 

цээжний гэрлийн шинжилгээ ба өсгөвөрийн ач холбогдол ба дутагдалтай талууд болон 

ерөнхий эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр сүрьеэтэй өвчтөнг илрүүлэхийн чухлыг 

сонгомол, гайхамшигтайгаар тайлбарласан байдаг. 

Томаны Сүрьеэ-ийн хоёр дахь энэ хэвлэлд түүний анхны хэвлэлийн энгийн бөгөөд 

тодорхой хэлбэрийг хадгалж, өгч буй хариултуудыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 

хэвээр байлгахыг чармайлаа. Тохиолдлын илрүүлэлтийн хэсэгт шинэчлэл хийн, хүний 

дархлал хомсдолын вирус, туберкулин сорил болон оношлогооны шинэ аргуудын 

талаар нэмлээ. Тохиолдлын илрүүлэлтэнд тохирох бодлогуудыг мөн хамран орууллаа. 

Анхны хэвлэл гарах үед тогтоогдоогүй байсан богино-хугацааны хими эмчилгээний 

талаарх мэдээллийг эмчилгээний хэсэгт шинээр нэмсэн болно. Түүнчлэн биеийн 

эсэргүүцэл, эмийн дасал, эмийн тун, уушигны бус сүрьеэ, эмчилгээг даган мөрдөх 

болон эмчилгээг шууд хяналттай хийх талаар гарсан шинэ мэдээллүүдийг нэмэн 

оруулав. Сүрьеэгийн халдварыг эмчлэх үндэслэл, ач холбогдол ба дутагдалтай 

талуудыг шинээр оруулж, мөн олон оронд ДОТС хэрэгжүүлэн хуримтлагдсан туршлагад 

үндэслэн хөтөлбөрийн үр дүнг хянах талаар шинэ хэсэг нэмлээ. Стиблогийн бий 

болгосон бүртгэл тайлангийн тогтолцоо энгийн ч гэсэн найдвартай, үр дүнтэй байдгаас 

хөтөлбөрийн тайлагнах чадвар болон хяналтын суурь нь болж байгаа билээ. 

Эцэст нь, нэг дэх хэвлэлийн удиртгалаас иш татан: “тодорхой гарчигт өгөгдсөн 

мэдээлэл бүх талыг хамраагүй юм. Зорилго маань бүрэн бүтэн болгох бус, харин 

нарийвчлан сонгон авах байлаа. Тавигдсан олон тооны асуултуудаас хамгийн олон 

давтагдаж байгаа, илүү чухал байгааг нь сонгож авлаа” хэмээн өндөрлье. 
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Анхны хэвлэлийн талархал 

 

Энэ ном бичих боломжийг над шууд ба шууд бусаар олгосон хүн бүхэнд би талархлаа 

илэрхийлж байна. 

Хөгжиж буй орнууд дахь мэргэжлийн бус эмнэлгийн ажилтануудад сүрьеэтэй тэмцэх 

ажлын талаар мэргэжлийн лавлах хэрэгтэй гэсэн санааг арван жилийн өмнө гаргасан 

Др. Х. Махлерт би талархлаа илэрхийлье. 

Сүрьеэтэй Тэмцэх Олон Улсын Холбоонд (СТОУХ) гүн талархлаа илэрхийлье. Энэ 

Холбооны өмнөх захирал Др. Ж. Холм, түүнийг залгамжлагч Др. Д.Р. Томсон нар энэ 

ном бодитой болох анхны алхмыг хийж, мэргэжлийн талаас хянаж, СТОУХ-ы одоогийн 

захирал профессор В. Фарга үнэтэй саналуудаа өгч байлаа. Др. Анник Роуиллин 

өөрийн олон талт ажил үүргийн хажуугаар чин сэтгэлээсээ хамтран ажилласан билээ. 

СТОУХ-ы Шинжлэх Ухааны Хорооны өмнөх дарга, профессор Г. Канетти, түүнийг 

залгамжлагч Др. Ж.Р. Биналл; энэ Хорооны одоогийн дарга, Сүрьеэгийн Судалгаа 

Шинжилгээний Хэсгийн Захирал Др. К. Стибло нар над урамшил өгч, чин зүрхнээсээ, 

бүтээлч саналууд хэлж байлаа. Др. Ж. Мейжерийн оролцоо, Др. Х.А. ван Геансийн 

санаачлагын ачаар Нидерландын Сонневанк Фондоос зардлын хэсгийг нь гаргаж өгсөн 

билээ. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын Сүрьеэ, Амьсгалын Замын Халдварт 

Өвчний Хэсгийн Дарга Др. К.Л. Хитц өөрийн дэмжлэг, зөвлөгөөг харамгүй агч байлаа.  

Сүрьеэгийн эмчилгээнд үндсэн өөрчлөлт хийхэд шийдвэрлэх хувь нэмрээ оруулсан 

Анагаах Ухааны Эрдэм Шинжилгээний Зөвлөлийн Сүрьеэ, Цээжний Хөндийн Өвчний 

Судалгааны Хэсгийн Захирал Др. Валлас Фокс, Лондон болон Хаммерсмит, Анагаахын 

Сургуулийн профессор Д.А. Митчисон нар номыг минь сонирхон, шүүмж өгч, өөрсдийн 

тэргүүлэх судалгаанд голчлон түшиглэх боломж олгосонд талархлаа илэрхийлье. 

Өөрийн орны хүмүүсээ илүүдэл шаналлаас нь чөлөөлөх гэж зүтгэж яваа; соёл, 

нийгэм ба эдийн засгийн харилцан холбоог ойлгосон үед л сая сүрьеэ болон эрүүл 

мэндийн бусад бэрхшээлийг устгаж чадах юм гэдгийг над ойлгуулсан хөгжиж буй 

орнууд дахь миний хамтран ажиллагчид болон оюутнууд – эмч нар, эрүүл мэндийн 

түшмэдүүд, туслах ажилтанууд, сургагчид ба нийгмийн зүтгэлтэнүүдэд би гүн 

талархлаа илэрхийлж байна. 

Өөрийн гэргийдээ талархлаа илэрхийлье. Түүний тусламж, тэвчээр байгаагүй бол 

энэ ном бичигдэхгүй байлаа. 

 

К. Томан 

1979 
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Хоёр дахь хэвлэлийн талархал 

 

 

 

 

 

 

Энэ хэвлэлд Томаны Сүрьеэ хэмээх гайхамшигт номыг бараг л өөрчлөлгүй хэвээр 

орууллаа. Курт Томаны санаачлан бүтээсэн энэ номыг сонгодог хэмээн үзэхээс өөр 

аргагүй билээ. 1970-аад оны сүүлээр бичигдсэн энэ номд сүрьеэгийн оношлогоо, 

эмчилгээ ба хяналтын талаарх үндсэн бүх асуудлуудыг багтаасан байдаг. Тэр үед 

гарсан сүрьеэгийн талаарх шинжлэх ухааны шинэ мэдлэгүүдийг нэгтгэхдээ гайхалтай 

тодорхой, товч хийж чадсан юм. Иймээс ч одоогийн энэ хэвлэл К. Томанаас өвлөгдсөн, 

түүний ном хэвээр үлдэж байгаа билээ. 

Нэг зохиогчтой лавлах номуудын эрин өнгөрчээ, иймээс ч Томаны Сүрьеэ-ийн энэ 

хэвлэлд олон хүмүүсийн хүч, оролцоо орлоо. Аль нэг хэсгийг бичих юмуу шалгах санал 

тавихад хүн бүр дуртайяа хүлээн авч, дэлхий даяарх сүрьеэгийн мэргэжилтэнүүдийн 

оролцоотойгоор энэ хэвлэл бүтсэн нь хүндэтгэл төрүүлж байгаа юм. 

Др. Фабио Луелмо шинэчилсэн хэвлэл гарахад түлхэц өгч, номын загвар гаргахад 

тусалж, шинээр олон хэсгийг бичиж, зарим хэсгийг шинэчилж, хэвлэлийн өмнөх 

бичмэлийг бүгдийг хянаж өгсөн билээ. Женев дэх ДЭМБ-ын бусад нөхөд, Др. Марио 

Равилиони, Ян Смит, Маркос Эспинал нар бүхэл ном болон олон хэсгүүдэд өөрсдийн 

хувь нэмрийг орууллаа. Др. Антони Харриес, Ханс Реидер нар цаг, туршлагаа харамгүй 

зарцуулж, олон хэсгүүдийг бичиж, шалгахад оролцож, Др. Мартин Боргдорффын адил 

номын бичмэлийг бүхэлд нь хянаж өгсөн юм. АНУ-ын Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан 

Сэргийлэх Төвийн (СДС) олон ажилтанууд шинэ хэсэг бичих, бусад хэсгийг шинэчлэхэд 

хувь нэмрээ оруулсан билээ. Энэтхэгийн Ченнайн Сүрьеэгийн Эрдэм Шинжилгээний 

Төвийн ажилтануудын зөвлөгөө, тусламжийг авах аз бидэнд тохиосон юм. Гарчиг болон 

хувь нэмрээ оруулсан хүмүүсийн жагсаалтанд орсон бусад зохиогчид/шалгасан бүх 

хүмүүсийн хүчин чармайлтанд талархлаа илэрхийлье. Бүх хүмүүс энэ хэвлэлийг 

төлөвлөсөн богино хугацаанд нь гаргаж амжихаар сайн ажиллаж чадсан билээ. 1965 

оноос өмнөх материалуудыг СДС, Атланта, Жоржия, АНУ; Чулалонкорн Их Сургуулийн 

Анагаахын Номын Сан, Бангкок, Тайланд; Энэтхэгийн Ченнайн Сүрьеэгийн Эрдэм 

Шинжилгээний Төв, Бангалорын Сүрьеэгийн Үндэсний Хүрээлэн, Нью Делийн 

Энэтхэгийн Сүрьеэгийн Холбооны тусламжтайгаар олж авлаа. Байвордын Хэвлэлийн 

Зөвлөхөөс бүхэл төслийн хүрээнд хамтран ажиллаж, хэвлэлтэнд дэмжлэг үзүүлсэн юм. 
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Энэ номын анхны хэвлэл хэвлэгдсэн жил, 1979 онд Др. Карел Стибло болон түүний 

хамтран ажиллагчид, Сүрьеэ Уушигны Өвчинтэй Тэмцэх Олон Улсын Холбоо болон 

Нидерландын Сүрьеэтэй Тэмцэх Холбооны ажилтанууд ДОТС хэмээн нэрлэгдэх 

болсон бодлогыг анх хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Энэ бодлогын гол хэсэг болох нарийн 

тогтоосон хяналтын тогтолцоо болон ДОТС-ыг хэрэгжүүлэх багц бодлого нь энэ номд 

орсон оношлогоо, эмчилгээ, хяналтын үр дүнтэй бодлогыг өргөн хэрэгжүүлэх боломж 

олгосон билээ. 

Энэхүү хэвлэлийг хянасан миний бие Энэтхэг, Зүүн Өмнөд Азийн сүрьеэгийн 

ажилтануудтай хийсэн олон цагийн бүтээлч ярилцлагын үрээр тэдний хүсэл сонирхол, 

шүүмжлэлийн дагуу авч үзэх ёстой гол асуудлаа тодруулж авахад тус болсон юм.  

Олон хүмүүс бүх талаар хувь нэмрээ орууллаа, харин аливаа нэг алдааг хянагч 

хариуцах болно. 

 

Томас Р. Фреиден 

Нью Дели 

Энэтхэг 

2003      
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1. Сүрьеэтэй тэмцэх ажилд тохиолдлын илрүүлэлт  

ямар ач холбогдолтой вэ?6 

Ф. Луелмо7 

 

 

 

 

Сүрьеэгийн хамгийн халдварт хэлбэр – цэрний түрхэц-эерэг уушигны тохиолдлыг –                               

эмнэлэгт үзүүлэхээр ирж буй өвчтөнүүдийн дундаас илрүүлэх нь сүрьеэтэй тэмцэх 

ажлын чухал хэсэг байдаг билээ. Үүний зорилго нь хүн амын дунд халдвар тарааж буй эх 

уурхай буюу сүрьеэгийн нян олон тоогоор ялгаруулж буй хүмүүсийг илрүүлэх байдаг. 

Эдгээр халдвартай өвчтөнүүдийг эмчилбэл богино хугацаанд халдваргүй болж улмаар 

халдвар тархах зам тасрах юм. Тохиолдлын илрүүлэлтийн удаах ач холбогдол нь 

эмчилгээний хожимдолыг багасган, ингэснээр эдгэрэх боломжийг ихэсгэдэг (1). Эм 

дутагдалтайн улмаас, зохион байгуулалт муугаас, эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмж 

өвчтөнд хязгаарлагдмал байснаас илрүүлсэн тохиолдлыг үр дүнтэй эмчилж чадахгүй бол 

илрүүлэлтийн ач холбогдол бараг үгүйтэй адил болдог. Тохиолдлыг илрүүлсэн ч эмчлэх 

боломжгүй бол эрүүл мэндийн тогтолцоонд итгэх итгэлийг алдагдуулж, эмийн-дасалтай 

нян байнга тарааж байх тохиолдлын тоог ихэсгэдэг. Иймд шинэ тохиолдлуудыг үр дүнтэй 

эмчилж, найдвартай эдгээж чадахгүй байгаа газарт хөрөнгө, хүч бололцоог тохиолдлын 

илрүүлэлтийг ихэсгэхэд биш, харин эмчилгээний үр дүнг сайжруулахад төвлөрүүлэх 

хэрэгтэй юм (2). Илрүүлэлтийг шинж тэмдэг илэрсэнээс үзүүлэхээр ирж байгаа өвчтөнөөс 

гадна 2-3 долоо хоногоос илүү хугацаанд ханиалгаж буй хүмүүс байдаг. 

Өнгөрсөн хугацаанд тохиолдлын илрүүлэлт хүн амыг хамарсан флюорографын 

шинжилгээний (MMR) скринингт буюу “идэвхтэй илрүүлэлт”-д тулгуурлаж байжээ. 

Гэрлийн шинжилгээнд илэрдэг сүүдэр сүрьеэгийн оношлогоонд хэрэг болохоор өвөрмэц 

бишээс гадна уушигны идэвхтэй сүрьеэтэй өвчтөнд ч халдварт хэлбэрийг халдвар 

тараах аюул багатай бусад хэлбэрээс ялгах аргагүй байдаг. Халдварын эх уурхайг 

илрүүлэх өвөрмэц чанар нь доогуур, ээлжит скринингийн хооронд тохиолдлын олонхийг 

илрүүлдэг, мөн илрүүлсэн хүмүүсийн олонх эмчилгээгээ дуусгах сонирхолгүй, тасалдаг 

учир хүн амын скрининг өртгөө нөхөх үр дүнтэй байж чаддаггүй билээ (3, 4) (“Хүн амын 

дунд тогтмол гэрлийн шинжилгээ хийн тохиолдлыг илрүүлэх нь сүрьеэтэй тэмцэх ажилд 

хир ач холбогдолтой байдаг вэ?”, х.68-г үз). 

                                                
6 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.    
7 Зөвлөх, Сүрьеэтэй Тэмцэх Хөтөлбөр, Женев, Щвейцари. 
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Байнга ханиалгаж буй хүн эмнэлэгт үзүүлэхээр ирэхэд цэрний түрхэцийн 

шинжилгээгээр скрининг хийж илрүүлэх нь MMR-ыг бодвол өртгөө нөхөх үр дүн нь илүү 

бөгөөд сүрьеэг тарааж буй өвчтөнг шууд тодруулдаг. Өвчтөнг найдвартай эмчилж чадаж 

байгаа газарт хүн амын дунд эрүүл мэндийн сурталчилгаа хийж байнга ханиалгах нь 

эрүүл биш үзэгдэл, ийм үед ямар эмнэлэгт үзүүлж болох талаар мэдээлэл өгч, цэрний 

түрхэцийн шинжилгээ даруй хийлгэхийн тулд эмнэлэгт хандах хэрэгтэйг ойлгуулах нь 

зүйтэй байдаг. 

Түрхэц-эерэг сүрьеэтэй өвчтөний хавьтал халдвар авах, сүрьеэгээр өвдөх эгзэг нь их 

байдаг тул ийм хүмүүсийн дунд идэвхтэй илрүүлэлт хийж болдог. Сүрьеэгийн 

тохиолдлыг илрүүлж, эмчлэх болон хүүхэд, ХДХВ халдвартай г.м өндөр эгзэгтэй хүмүүст 

урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийхийн тулд цэрний түрхэц-эерэг тохиолдлын хавьтлыг 

шинжлэхийг зөвлөдөг. Сүрьеэ тархах эгзэг ихтэй байгууламжид (шорон, асрамжийн 

газар, эмнэлэг г.м) хүмүүс ирэх үед болон тогтмол хугацаанд ханиалгаж байгаа эсэхийг 

шалгаж байх нь халдварын эх уурхайг илрүүлж, эмчлэхэд чухал байдаг.  
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2. Сүрьеэгийн тохиолдол гэж юу вэ?8 

Ф. Луелмо9 

 

 

 

 

Сүрьеэтэй тэмцэх ажил халдварын тархалтыг багасгах зорилт тавьдаг. Халдварын гол эх 

уурхай – сүрьеэгийн нян ялгаруулж буй уушигны сүрьеэтэй өвчтөнг илрүүлж (тохиолдлын 

илрүүлэлт, оношлогоо), эдгээх нь халдвар тархахаас сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй арга 

байдаг (1). Түүнчлэн нас баралт болон хүмүүсийн шаналгааг бууруулахын тулд өвчний 

бүх хэлбэрийг эдгээх зорилтыг сүрьеэтэй тэмцэх ажил тавьдаг. Иймд, сүрьеэтэй тэмцэх 

хөтөлбөрийн зорилтын хувьд “тохиолдол” гэдгийг нян судлалын шинжилгээгээр юмуу 

эмчийн оношоор сүрьеэтэй гэдгийг нь баталсан өвчтөн гэж тодорхойлдог (2).  

Хөтөлбөрийн зорилтын үүднээс гэмтэл үүссэн байрлалаар нь тохиолдлыг уушигны 

(уушигны эд гэмтсэн) ба уушигны бус (уушигны эдээс өөр бусад хэсэг гэмтсэн) гэж 

ангилдаг. Уушигны тохиолдлыг: цэрний түрхэц-эерэг ба цэрний түрхэц-сөрөг (түрхэцийн 

хариу тодорхойгүй байгааг мөн оруулна) хэмээн ангилна. Түрхэцийн эерэг байдал 

сүрьеэгийн нянгийн тооноос хамаардаг (“Түрхэц эерэг илэрсэн цэрний сорьцонд хичнээн 

нян байдаг вэ?”, х.11-г үз) бөгөөд бусад хүмүүсийг халдварлуулах болон сүрьеэгийн 

улмаас нас барах эгзэгтэй уялдаж байдаг. Цэрний түрхэц-эерэг өвчтөний хавьтал 

Mycobacterium tuberculosis-оор халдварлах, сүрьеэгээр өвдөх эгзэг нь зөвхөн өсгөвөр л 

эерэг өвчтөний хавьтлаас хавьгүй өндөр байдаг (3). Цэрний бүх сорьцонд өсгөвөр хийх 

боломжтой орнуудад түрхэц-сөрөг тохиолдлыг яг сүрьеэгийн тохиолдол (Mycobacterium 

tuberculosis-ын өсгөвөр эерэг) юмуу бусад (өсгөвөр-сөрөг эсвэл боломжгүй) гэж ангилж 

болдог. 

Сүрьеэгийн онош тавьсны дараа өмнө нь сүрьеэгийн эмчилгээ хийлгэж байсан 

эсэхээр нь өвчтөнг ангилж, бүртгэдэг: 
 

- шинэ: өмнө эмчилгээ огт хийлгэж байгаагүй юмуу 1 сараас доош хийлгэсэн; 

- дахилт: өмнө нь эмчлэгдээд эдгэрсэн болон эмчилгээ дуусгасан гэж тооцсон ч 

түрхэц- юмуу өсгөвөр-эерэг болсон өвчтөн; 

- үр дүнгүй: эмчилгээ эхэлсэнээс хойш 5-аас дээш сард цэрний түрхэц нь эерэг 

байгаа (эсвэл эхлээд түрхэц-сөрөг байсан өвчтөн 2 ба түүнээс дээш сард эерэг 

болсон); 

- тасалсаны дараах: эмчилгээг 2-оос дээш сар тасалсаны дараа эргэн ирсэн; 

                                                
8 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.    
9
 Зөвлөх, Сүрьеэтэй Тэмцэх Хөтөлбөр, Женев, Щвейцари. 
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- шилжиж ирсэн: сүрьеэгийн бүртгэл хийлгэсэн газраас эмчилгээгээ үргэлжлүүлэхээр 

шилжин ирсэн өвчтөн; 

- бусад: дээрх тодорхойлолтонд багтахгүй байгаа бусад бүх тохиолдлууд (архаг 

тохиолдол болон давтан эмчилгээний дараа түрхэц-эерэг хэвээр байгаа өвчтөнг 

мөн оруулна). 
 

Уушигны түрхэц-сөрөг болон уушигны бус тохиолдлуудыг дахилт, үр дүнгүй, архаг гэж 

ангилж болох ч энэ нь ховор, мөн эмгэг анатом ба нян судлалын баталгаа шаардлагатай 

болдог (2). 

Эмчилгээний үр дүнг дараах зургаан ангиллаар бүртгэдэг: 
 

- эдгэрсэн: эмчилгээний сүүлчийн сард, дээр нь нэмээд эмчилгээний явцад хийсэн 

ядаж нэг сорьц түрхэц-сөрөг байгаа өвчтөн; 

- эмчилгээ дуусгасан: эмчилгээ нь дууссан ч эдгэрсэн юмуу үр дүнгүй гэж тооцох 

шалгуурт тохирохгүй байгаа өвчтөн (эсвэл эмчилгээ эхэлсэнээс хойш 2-оос дээш 

сард авсан эхний сорьц нь түрхэц-сөрөг байгаа); 

- эмчилгээ үр дүнгүй болсон: эмчилгээ эхэлсэнээс хойш 5-аас дээш сард түрхэц-

эерэг байгаа өвчтөн; 

- нас барсан: эмчилгээний явцад ямар нэг шалтгаанаар нас барсан өвчтөн; 

- тасалсан: эмчилгээгээ 2-оос дээш сар тасалсан өвчтөн; 

- шилжсэн: өөр нэгж рүү шилжсэн, эмчилгээний үр дүн нь мэдэгдэхгүй байгаа өвчтөн. 
 

Эдгэрсэн ба эмчилгээ дуусгасан өвчтөний нийлбэрээр эмчилгээ амжилттай болсоныг 

гаргадаг. Өсгөвөр хэрэглэдэг оронд өсгөвөрийн хариунд үндэслэн өвчтөнг эдгэрсэн юмуу 

үр дүнгүй болсон гэж ангилдаг байж болно (2). 
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3. Эмнэлэгт үзүүлэхээр ирж буй өвчтөнд цэрний бичил харуурын 

шинжилгээ хийх нь ямар ач холбогдолтой вэ? 

Ф. Луелмо10 

 

 

 

 

 

Сүрьеэгийн халдварын эх уурхайг илрүүлэх хамгийн үр дүнтэй арга нь цэрний бичил 

харуурын шинжилгээ байдаг. Энэ аргыг уушигны өвчтэй байж болзошгүй өвчтөнд сүрьеэг 

оношлоход болон ханиалгаж байгаа учир эмнэлэгт үзүүлэхээр ирсэн хүмүүсийн дундаас 

халдварын эх уурхайг илрүүлэхэд хэрэглэдэг. Мөн халдварт өвчтөний эмчилгээний явцыг 

хянах, эдгэрсэнийг батлахад цэрний бичил харуурын шинжилгээг хэрэглэдэг билээ. 

 

Оношлогоо 
 

Цэрний бичил харуурын шинжилгээ оношлогоонд ямар ач холбогдолтой байдаг талаар 

“Түрхэцийн бичил харуурын шинжилгээ хир найдвартай вэ?” (х.13) хэсэгт авч үзэх болно. 

Өсгөвөртэй харьцуулбал түрхэцийн шинжилгээ нилээн хэдэн давуу талтай: хариу хурдан 

гарах боломжтой; халдварлуулах зэрэгтэй уялдсан; эмчилгээ хийхгүй бол сүрьеэгийн 

улмаас нас барах эгзэг өндөртэй болон нянгийн тоо олон байгаагаас эмчилгээний эхний 

шатанд илүү олон эм хэрэглэх шаардлагатай өвчтөнг илрүүлэх боломжтой байдаг. 

Эмнэлэгт үзүүлэхээр ирж буй өвчтөний нилээд хэсэг нь сүрьеэгийн байж болох шинж 

тэмдэг илэрсэний улмаас эмчид ханддаг. Эмч ийм өвчтөнд сүрьеэ байж болзошгүй гэж 

үзэн, оношлогооны тохирох шинжилгээ хийх хэрэгтэй юм. Уушигны халдварт хэлбэрийн 

сүрьеэгийн оношлогоонд хамгийн чухал шинжилгээ нь байнга ханиаж буй хүний цэрний 

түрхэц шинжлэх байдаг. Цэрний түрхэц нь сөрөг байгаа өвчтөнд уушигны өвчний ялгах 

оношлогоонд цээжний гэрлийн шинжилгээ хийдэг. Хүн амын дунд сүрьеэгийн тархалт хир 

байгаагаас хамаарч оношлох шинжилгээг сонгох нь зүйтэй юм. Сүрьеэ их тархсан газарт 

цэрний түрхэцийн шинжилгээг хамгийн түрүүнд хийвэл зохино. Сүрьеэ бага тархалттай 

газар уушигны өвчнийг оношлохын тулд цэрний түрхэц болон гэрлийн шинжилгээг хамт 

хэрэглэх, сүрьеэд хэрэглэдэггүй антибиотик богино хугацаанд өгөх, эсвэл түрхэц ба 

өсгөвөрийн шинжилгээнд туслах зорилгоор гэрлийн шинжилгээ хийдэг байж болно. 

Гэхдээ гэрлийн шинжилгээнд өөрчлөлт илэрсэн өвчтөнд уушигны сүрьеэгийн онош 

тавихын өмнө цэрний сорьцыг заавал шинжлэх шаардлагатай. 

                                                
10 Зөвлөх, Сүрьеэтэй Тэмцэх Хөтөлбөр, Женев, Щвейцари. 
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Тохиолдлын илрүүлэлт 
 

Өвчний эхэн үед эмнэлэгт үзүүлж байсан ч уушигны халдварт хэлбэрийн сүрьеэг 

сүүлчийн шатанд нь л илрүүлэх нь олонтаа тохиолддог. Өвчтөн ханиаж байгаа зовиуртай 

үед, ялангуяа амьсгалын замын өөр зовиур илрээгүй бол эмч нар сүрьеэ гэж голдуу 

боддоггүй бөгөөд цэрний түрхэцийн шинжилгээ хийдэггүй. Хөгжиж байгаа орнуудад 

эмнэлэгт үзүүлэхээр ирж буй насанд хүрэгсдийн 5-10% нь 2-3 долоо хоногоос илүү, 

байнга ханиалгаж байна гэсэн зовиуртай байдгийг судалгаагаар гаргасан байдаг (1,2). 

Эдгээр хүмүүсийн дотор түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэгийн эзлэх хувь хүн амын дунд 

сүрьеэ хир тархаснаас хамаардаг. Эмнэлэгт үзүүлэхээр ирж буй насанд хүрэгсдийн 

дундаас байнга ханиалгаж байгааг нь тогтмол илрүүлдэг бол сүрьеэгийн халдварын эх 

уурхайн дийлэнх хувийг тодруулж чаддаг (3). Ингэснээр эмчилгээний хожимдлыг 

бууруулах ба нийт хүн ам, бусад өвчтөн, эмнэлгийн ажилтануудад халдвар тараах 

аюултай өвчтөнг илрүүлэх болно. Эдгээр өвчтөнг үр дүнтэй эмчилж чадвал сүрьеэгийн 

тархалт, нас баралт (4) болон халдварын тархалтыг (1) хурдан бууруулж болдог. 

Эмнэлгийн байгууллагын ачаалал их бол байнга ханиалгаж байгаа өвчтөнг илрүүлэх, 

цэрний түрхэцийн шинжилгээнд явуулах ажлыг эмнэлгийн туслах юмуу захиргааны 

ажилтануудад хариуцуулж болох юм. Ийм скрининг нийгмийн эрүүл мэндийн ажиллагаа 

байх бөгөөд зөвхөн халдварын эх уурхайг илрүүлж, эмчлэх л зорилготой, эмчид 

үзүүлэхээр өөрөө ирж буй өвчтөнг оношлох явцад нэмэлт болж байдаг. Энэ ажил нь нийт 

хүн амын эрх ашгийн төлөө гол зорилготой учраас гүйцэтгэхэд хялбар, хувь хүнд 

тохирсон, үнэ төлбөргүй бөгөөд өвчтөнг эмнэлэгт ирсэн гол зорилгоос хазайхгүй байхад 

туслахаар байх ёстой юм. Өвчтөний нэр, хаягийг бүртгэж авах нь чухал: хэрэв түрхэц 

эерэг гарвал өвчтөнг даруй олж, эмчилгээг эхлэх шаардлагатай байдаг. 

Тохиолдлын ердийн илрүүлэлтэнд өсгөвөрийг гол шинжилгээ болгох хэрэггүй юм. 

Өсгөвөр нь эерэг өвчтөн түрхэц эерэгийг бодвол халдвар тараах нь бага байдаг. Мөн 

өсгөвөр нь бичил харуурыг бодвол илүү үнэтэй, нарийн шинжилгээ байдаг бөгөөд 

шинжилгээний хариу гарахад харьцангуй урт хугацаа шаардагддаг. 

Түрхэц-эерэг сүрьеэгийн тархалт, хүн ам эмнэлэгт үзүүлэхээр ирдэг тоо, 

лабораторийн боломж, хүчин чадлаас хамааран хэдий хугацаанд ханиалгаж буй хүнд 

түрхэцийн шинжилгээ хийхийг орон бүрд өөрөөр тогтоодог. Сүрьеэгийн тархалт маш 

доогуур бол ханиалгаж байгаа өвчтөн бүрд заавал түрхэц хийх хэрэггүй юм (өртгөө нөхөх 

үр дүн бага, хуурамч-сөрөг гарах боломж их). Эмнэлэгт үзүүлэхээр ирдэг тоо орон оронд 

өөр байдаг. Хөгжсөн оронд шинж тэмдэг илэрмэгц л хүмүүс эмнэлэгт ирдэг; эмнэлэгт 

үзүүлэхээр ирэх нь олон байдаг тул скрининг хийх ханиалгалтын хугацааг богиноор 

тогтоох хэрэгтэй юм; гэхдээ энэ нь өвөрмэц биш ханиалгатай өвчтөний хувийг ихэсгэж, 

лабораторийн ачааллыг нэмэгдүүлэн, өртгөө нөхөх үр дүнг багасгадаг. Эмнэлэгт 
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үзүүлэхээр ирж буй насанд хүрэгсдийн дунд ханиалгалтын тархалтыг судлах нь хэдий 

хугацаанд ханиалгаж байгаа үед цэрний түрхэцийн шинжилгээ хийхийг тогтооход тус 

болдог (2, 5, 6). 

Эмнэлэгт үзүүлэхээр ирэхэд цэрний бичил харуурын шинжилгээ хийн тохиолдлыг 

илрүүлэх нь халдварын эх уурхайг оношлосон тоог үлэмж нэмэгдүүлдэг. Тохиолдлын 

илрүүлэлтийн үр дүнгийн үзүүлэлт нь эмнэлэгт үзүүлэхээр ирэхэд нь шинжилсэн 

өвчтөний тоо, оношлогоонд түрхэц шинжилсэн тоо болон илрүүлсэн эх уурхайн тоо 

байдаг. Жишээ нь, Перуд 1990 онд 210 905 цэрний түрхэц шинжилж, 24 023 түрхэц-эерэг 

уушигны сүрьеэгийн тохиолдол илрүүлжээ. 1993 онд 332 000 хүний 602 000 түрхэц 

шинжлэн 35646 тохиолдол илрүүлсэн байна. 1999 оны байдлаар түрхэцийн 

шинжилгээний тоо 1 085 749 хүнд 1 938 201 хийж ихэссэн байхад илрүүлсэн түрхэц-эерэг 

тохиолдлын тоо буурч 24 511 болжээ (1, 4). Түрхэц-эерэг тохиолдлын хувь нь хүн амын 

дунд сүрьеэгийн тархалтыг бууруулж буй хөтөлбөрийн үр дүнгийн шууд бус үзүүлэлт 

байдаг. Перуд амьсгалын замын өвчний шинж тэмдэг илэрсэн хүний дунд түрхэц-

эерэгийн хувь 1990 онд 18.7% байсан бол 1991 – 14.3%, 1993 – 8.5%, 1999 – 2.7% болон 

буурчээ. Чилид ч үүнтэй адилаар эерэгийн түвшин 10%-аас илүү байснаа хориод жилд 

2%-оос доош болтлоо буурсан байдаг. 1999 оны байдлаар Перуд насанд хүрэгсдийн 5%-

д жил бүр цэрний түрхэцийн шинжилгээ хийж байжээ (1). 

 

Эмчилгээний явцад болон төгсгөлд цэрний түрхэцийн шинжилгээ хийх  
 

Уушигны халдварт хэлбэрийн сүрьеэгийн эмчилгээний үр дүнг хянахад цэрний түрхэцийн 

шинжилгээ хамгийн гол ач холбогдолтой байдаг. Түрхэцийн шинжилгээг эмчилгээний 

эхний шатны төгсгөлд хийж, хэрэв түрхэц эерэг хэвээр байвал эрчимт шатыг дахин нэг 

сараар сунгадаг. Эдгэрсэн гэдгийг батлахын тулд үргэлжлэх шатны явц болон төгсгөлд 

түрхэцийг шинжлэх шаардлагатай юм. Эмчилгээний 2–3 сард шилжиж буй түвшин 

(эмчилгээ эхэлсэн нийт тооноос эхлээд түрхэц-эерэг байснаа сөрөг болсон тоог хасаж 

гаргадаг) ажлын чухал үзүүлэлт байдаг. Энэ нь хөтөлбөрийн хүрээнд өвчтөнг эмчилж, 

түрхэцийг шинжилж, халдварын эх уурхайг устгах чадвартайг харуулдаг бөгөөд 

эмчилгээний үр дүнг урьдчилан заах үзүүлэлт болдог (7). Богино-хугацааны үр дүнтэй 

эмчилгээний үед 2–3 сард өсгөвөр сөрөг өвчтөний түрхэц нь үхсэн нянгийн улмаас эерэг 

байж болно. Иймд түрхэц эерэг байгаад үндэслэн эмчилгээг үр дүнгүй гэж тооцохдоо 

эмчилгээний 5 дахь сар болон түүнээс цааш хийсэн шинжилгээгээр тооцох хэрэгтэй 

(“Эмчилгээний ахицыг яаж хянах вэ?”, х. 237-г үз). Эмчилгээний явц ба төгсгөлд түрхэц нь 

сөрөг байгаа өвчтөний сүрьеэг эдгэрсэн гэж тооцдог. 
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4. Түрхэц эерэг илэрсэн цэрний сорьцонд хичнээн нян  

байдаг вэ? 

К. Томан11 

 

 

 

 

Түрхэцийг зохих ёсоор бэлдсэн бол түүнд байгаа нян цэрэн дэх нянгийн тоотой тохирч 

байдаг. Олон судлаачид судалсан энэ тоон харьцааг (1-4) доорх жишээнээс харж болно. 

Тавиур шилэн дээр түрхэц бэлдэх цэрний хэмжээ 0.01 мл орчим байдаг. Үүнийг 200 

мм2 (10 х 20 мм) хэсэгт тараан түрхдэг. Бичил харуурын харах талбай 0.02 мм2 байдаг 

тул 1000х өсгөлтөөр, ө.х 100 дахин өсгөх дуран ба 10 дахин өсгөх нүдлүүрээр бүхэл 

түрхэцийг шинжлэхийн тулд 10 000 ийм талбайг харах хэрэгтэй болдог. (Флюоросцент 

бичил харуурын дуран 25х, нүдлүүр 10х өсгөлттэй, харах талбай нь бараг 15 дахин том 

байдаг.) Түрхэцийн талбайн нэг уртыг (20 мм) шинжлэхэд 100–120 бичил харуурын 

талбайг, түрхэцийн 1% орчмыг хардаг. Энэ тооцоог 10 х 20 мм хэмжээтэй түрхэцэнд 

үндэслэсэн юм, практикт түрхэц голдуу 20 х 30 мм байдаг. 

Хэрэв цэрний сорьцын 1 мл-т 5000 нян байна гэж үзвэл бүхэл түрхэцэнд (зохих 

журмын дагуу бэлдсэн) 50 орчим нян байх болно. Хэрэв эдгээр 50 нян түрхэцийн 10 000 

харах талбайд жигд тараагдсан бол 200 талбайд нэг нян байх юм. Хэрэв 100 талбайг 

шинжилбэл эдгээр нянг илрүүлэх боломж нь 50% байна. Дор хаяж 3 хүчилд-тэсвэртэй 

нян (ХТН) олохын тулд 600 гаруй талбайг харах хэрэгтэй юм. Хэрэв 300 талбайг харвал 3 

нян олох боломж мөн л 50% байх болно (5–7). 

10 талбай бүрээс 1 хүчилд-тэсвэртэй нян олъё гэвэл (эсвэл 10-ыг 100 талбайгаас) 

түрхэцэнд (10 000 талбай) 1000 нян, эсвэл 1 мл цэрэнд 100 000 (105) нян байх хэрэгтэй 

юм (Хүснэгт 1). Нэг хүчилд-тэсвэртэй нянг 1 талбайгаас олохын тулд 1 мл цэрэнд 106 нян 

байх хэрэгтэй байдаг (Хүснэгт 1). Иймээс эерэг гэж тооцогдсон сорьцын 1 мл-т дор 

хаяхад 100 000 ХТН байдаг ажээ. 

Энэ тооцоог түрхэцийн талбайд нян жигд тархсан, ө.х сорьцоос авч түрхэц бэлдэж 

буй хэсэг болгонд ХТН адил тоотой байж, түрхэцийн бүх талбайд жигд тархсан байна гэж 

хийсэн байдаг. Гэвч түрхэцэнд нян жигд түрхэгдсэн байдаггүй, голдуу хэсэг хэсгээрээ 

олддог билээ. Иймд цэрний сорьцоос бэлдсэн хэд хэдэн түрхэцэнд нянгийн тоо өөр өөр 

байдаг. Гэвч янз бүрийн цэрний сорьцоос бэлдсэн олон тооны түрхэцэнд байгаа нянгийн 

тоог харьцуулахын тулд өсгөвөрийн тусгай арга хэрэглэж үзэхэд зарим чухал ажиглалт 

хийжээ. Хамгийн гол нь, нэг адил сорьцоос өсгөвөрлөсөн хэсгүүдийн нянгийн ургалтын  

                                                
11 Нас барсан. 
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Хүснэгт 1 

Цэрний сорьц дахь хүчилд тэсвэртэй нянгийн тоо ба түрхэцэнд байж болох  
нянгийн тоо (тооцоолсон доод хэмжээ) 
 

 

Нян байх харах талбайн тоо 
 
 

Түрхэцэнд байх нянгийн тоо 

 

Сорьцын 1 мл-т байх 
нянгийн тоо 
 

 

100 
  10 
    1 

 

                    100 
                 1 000 
               10 000 

 

10 000 
            100 000 
         1 000 000 
 

 
 

тоо нь санамсаргүй биш, харин тодорхой хязгаарт хэлбэлзэж байжээ (“Түрхэцийн бичил 

харуурын шинжилгээ хир найдвартай вэ?”, х.13-г үз). Үүнтэй адилаар, өөр өөр сорьцоос 

бэлдсэн ургалтын тооны хэлбэлзэл нь ч санамсаргүй биш, сорьц дахь ХТН-ын хэмжээтэй 

холбоотой байсан байна. Эндээс, бэлдэж буй хэсгүүд ялгаатай байсан ч түрхэц дэх 

нянгийн тоо цэрэнд байгаа нянгийн тоотой бараг дүйцэж байгааг илрүүлжээ (4). Цэрний 

сорьц дахь нянгийн тоо тодорхой хэмжээнээс доогуур байвал сорьцоос түрхэцэнд 

шилжих ба бичил харуураар илрүүлэх ХТН-ийн тоо нь бараг тэг байдаг. Лабораторийн 

тохиромжтой нөхцөлд, нэг мл-т 100–1000 нян байхад түрхэц эерэг гардаг гэж тооцоолсон 

(8) байдаг ч практикт голдуу 10 000 нян гэж үздэг. Цэрнээс авсан нэг сорьцын мэдрэг 

чадвар 22–43% байдаг ч олон сорьц шинжлэхэд илрүүлэлтийн түвшин үлэмж ихэсдэг 

ажээ, жишээ нь, 2 өдрийн туршид авсан 2–3 түрхэц шинжлэхэд уушигны идэвхтэй 

сүрьеэтэй өвчтөний 50–70%-д түрхэц эерэг гардаг байна (9). 
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5. Түрхэцийн бичил харуурын шинжилгээ хир  

найдвартай вэ? 

К. Томан12 

 

 

 

 

Түрхэцийн бичил харуурын найдвартай байдлыг тоон байдлаар үнэлэхийн тулд доорх 

асуудлуудад хариулах хэрэгтэй юм: 
 

1. Тун цөөн, нижгээд, олон нян агуулсан сорьцоос бэлдсэн түрхэцэнд хүчилд-тэсвэртэй 

нян (ХТН) илрүүлэх боломж хир байдаг вэ? 

2. Сүрьеэгийн нян байхгүй сорьцоос бэлдсэн түрхэцэнд (хуурамч-) эерэг илрүүлэх 

боломж хир байдаг вэ? 

3. Адил сорьцоос бэлдсэн түрхэцийн хариуны тохиромж лаборант, лабораториудын 

хооронд ямар байдаг вэ? 
 

“Түрхэц эерэг илэрсэн цэрний сорьцонд хичнээн нян байдаг вэ?” (х.11) хэсгийн хүснэгт 1-

ээс нэг дэх асуултын заримд нь хариулт авч болох юм. Энэ хүснэгт дэх тоог туршилтын 

үндсэн дээр гаргаж авсан бөгөөд түрхэцийн талбайд нян жигд тархсан гэдэгт үндэслэн 

тооцоолжээ. Сорьцоос авч байгаа хэсгүүдэд нянгийн тоо өөр өөр байдаг тул ийм тооцоог 

олон тооны сорьцыг шинжлэн, өсгөвөрийн хариуг хэмжилтийн шалгуур болгон авч хийх 

хэрэгтэй юм (1). Нилээд хэдэн судалгаагаар (2, 3) түрхэц дэх нянгийн тоог адил сорьцоос 

бэлдсэн өсгөвөрт ургасан тоотой харьцуулан гаргасан байдаг. 

Найман лаборатори хамтран ажиллаж, адил сорьцоос авсан хэсгүүдийн ургалтын 

тоо өөр байгаа ч хоорондох хэлбэлзэл нь бага байдгийг баталсан байна13. Өөр өөр 

сорьцоос авсан хэсгүүдийн ургалтын ялгаа нь тэдгээр сорьцууд дахь нянгийн тооны 

ялгаатай холбоотой байжээ. Эндээс, сорьц дахь ургаж болох нянгийн тоо, түүнээс 

бэлдсэн түрхэц дэх ХТН-ийн тоо болон тэдгээрийг бичил харуураар илрүүлэх боломжийн 

хооронд эерэг холбоо байдаг гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Сорьц дахь нянгийн тоо олон бол 

түрхэцэнд ХТН илрүүлэх боломж ихэсдэг байна (Хүснэгт 2). Үзүүлэлтийг нэгтгэхэд гарсан 

жигд мурийлтаас 1 мл-т 6000 орчим нян байхад түрхэцэнд ХТН олох боломж 50% 

байгааг харж болно. Өмнө нь хийгдсэн судалгаануудаас үүнтэй адил үзүүлэлт гарсан 

байна (2, 3). 
                                                
12 Нас барсан. 
13

 Дэвид ХЛ ба бусад. Хүчилд тэсвэртэй нянгийн бичил харуурын шинжилгээний мэдрэг ба 
өвөрмэц чанар. Атланта, Жеоржия, АНУ-ын Эрүүл Мэнд, Боловсрол ба Нийгмийн Халамжийн 
Хэлтэс, Өвчинтэй Тэмцэх Төв (ДЭМБ-ын Сүрьеэгийн Мэргэжилтэнүүдийн Хорооноос бэлдсэн 
хэвлэгдээгүй мэдээлэл, Женев, 1973).  
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Хүснэгт 2 

Түрхэцэнд илрүүлсэн хүчилд-тэсвэртэй нянгийн тоо, цэрний сорьц дахь ургаж болох 
нянгийн тоо болон эерэг хариу гарах боломжа 

 

   

Илрүүлсэн нянгийн тоо 1 мл сорьц дахь нянгийн тоо Эерэг хариу гарах боломж 
   

100, олон талбайд 0б 

300 талбайд 1-2 

100 талбайд 1-9 

10 талбайд 1-9 

1 талбайд 1-9 

1 талбайд 10-аас олон 

<1000 

5000-10 000 

30 000 орчим 

50 000 орчим 

100 000 орчим 

500 000 орчим 

<10% 

50% 

80% 

90% 

96.2% 

99.95% 
 

 

а Сурвалж: лавлах 1. 
б 0.01 мл орчим жигдрүүлсэн цэрийг тавиур шил дээр 200мм2 хэсэгт тараан түрхжээ. Бичил 
харуурын харах талбай 1000х өсгөлтөнд – 0.02 мм2. Иймд түрхэцэнд 10 000 орчим ийм талбай 
байжээ (“Түрхэц эерэг илэрсэн цэрний сорьцонд хичнээн нян байдаг вэ?”, х.11-г үз).     

 

Эдгээр үзүүлэлтийг давхар шалгахын тулд Дэвид ба бусад, нянгийн тоо янз бүр 

байгаа түрхэцэнд ХТН илрүүлэхгүй байх боломж ямар байхыг тогтоох туршилт хийсэн 

байна2. Тэд 431 сорьцыг 3 газарт тус тусад нь шинжилжээ. 1 мл дэх нянгийн тоо 1500-

300 000 байжээ. 

Сонголт хийсэн өвчтөнүүдээс авсан бүх сорьцоос бэлдсэн түрхэцийг лаборант бүр 

шалгасан байна. Туршилтад оролцсон лабораториудын түрхэц бэлдэх, шинжлэх явцыг 

стандарт протоколоор нэгэн жигд болгожээ. Ямар ч лаборант бусад лаборантуудын 

шинжилсэн хариу, хэнээс сорьц авсан болон хариуг таах ямар нэг мэдээлэл авах 

боломжгүйгээр туршилтыг зохион байгуулсан байна. Хүснэгт 3-д сөрөг гарсан түрхэцийн 

хариуг үзүүллээ. 

Хүснэгт 3-аас сорьц дахь нянгийн тоо ихсэхэд түрхэцэнд ХТН илрүүлэхгүй байх 

боломж багасч байгааг харж болно. 1 мл дэх нянгийн тоо 100 000-аас давахад түрхэц 

сөрөг гарах боломж тэг болжээ. Энэ нь 1 мл-т 105–106 ХНТ агуулсан сорьцоос түрхэцийг 

зөв бэлдвэл ямар ч шинжилгээ хийсэн тогтмол эерэг байгааг харуулсан бусад судалгааг 

баталгаажуулж байгаа юм.  

Гэвч цэрэн дэх нянгийн тоог өсгөвөрт ургасан тоогоор тооцоолоход зарим нэг 

хязгаарлалт байдаг бөгөөд энэ аргаар яг тодорхой хариу авахад хүндрэлтэй байдаг. 

Сорьцонд олон тооны нян бөөнөөр байгаа үед гардаг алдааг багасгахын тулд маш олон 

сорьц шинжлэх хэрэгтэй бөгөөд тусгай арга шаардлагатай болдог. (Өсгөвөрийн орчинд 

ургасан ургалт нэг нянгаас юмуу бөөгнөрсөн нянгаас ургасан уу гэдгийг хэлэх боломж 

байдаггүй.) Нөгөө талаас, бичил харуураар харж болох ХНТ үхсэн ч юмуу амьдрах 

чадваргүй г.м шалтгааны улмаас өсгөвөрт тэр болгон ургахгүй байж болно (“Цэрний 

түрхэц хуурамч-эерэг, хуурамч-сөрөг гардаг гол шалтгаан нь юу байдаг вэ?”, х.21-г үз). 

Иймээс судлаачид өсгөвөрийн хариунаас хамаардаггүй аргыг сонгон авсан байна.  
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Хүснэгт 3 

Нянгийн тоо өөр байгааг өсгөвөрөөр шалгасан (ургалтын тоогоор) сорьцоос бэлдсэн 
түрхэц сөрөг гарах давтамж (боломж)

а 

 

   

       Туршилтын тоо 
     1              2             3 
 
 

Сорьцын 1 мл-т байх нянгийн тоо 

         сөрөг хариу (%) 

Дундаж (%) 

     

    1 500 

    3 000 

  15 000 

  30 000 

150 000 

300 000 

- 

84 

25 

16 

0 

0 

85 

83 

28 

30 

0 

0 

92 

77 

6 

6 

5 

0 

88.5 

81.3 

19.6 

17.3 

1.6 

0.0 
     

Шинжилсэн сорьцын тоо 42 100 289 – 
 

 
а Дэвид ХЛ ба бусад, бага зэрэг өөрчлөн хэвлэв. Хүчилд тэсвэртэй нянгийн бичил харуурын 
шинжилгээний мэдрэг ба өвөрмэц чанар. Атланта, Жеоржия, Америкийн Нэгдсэн Улсын Эрүүл 
Мэнд, Боловсрол ба Нийгэм Халамжийн Хэлтэс, Өвчинтэй Тэмцэх Төв (ДЭМБ-ын Сүрьеэгийн 
Мэргэжилтэнүүдийн Хорооноос бэлдсэн хэвлэгдээгүй мэдээлэл, Женев, 1973). 

 

Туршилтын зорилго нь цэрний түрхэцийн бичил харуурын найдвартай байдлыг 

шалгах байсан тул адил сорьцоос бэлдсэн түрхэц шинжилсэн чадварлаг лаборантуудын 

хариуг харьцуулан үзжээ. Хариу зөв, бурууг харгалзалгүй лаборантуудын хоорондын 

тохиромж болон зөрүү ямар байгааг үзсэн байна. Протоколын дагуу түрхэцийг тус тусдаа 

шинжилжээ. Туршилтыг доорх байдлаар хийсэн байна. 

Дөрвөн лаборант 54 сорьц шинжилжээ. Сорьц бүрээс дөрвөн түрхэц (лаборант бүрд 

нэг) бэлдэн тус тусдаа шалгасан аж. Сорьц бүрээс гарсан дөрвөн хариуг: сөрөг, цөөн 

(100 харах талбайд 1–9 нян), эерэг (1+, 2+, 3+) хэмээн бүртгэсэн байна. Сорьц тус бүрийн 

хариуг тус тусад нь харьцуулж, нэг лаборантын хариуг нөгөө гуравтай нь байж болох бүх 

л аргаар харьцуулан үзжээ. Ингэснээр сорьц бүрд 12 хариу гарчээ. Гарсан хариугаар 

дөрвөн лаборантын тохиромж, зөрүү ямар байгааг харуулсан корреляц хүснэгт (Хүснэгт 

4) байгуулах боломжтой болсон байна. Харьцуулсан нийт тоо 648 байснаас 4 нь бүртгэлд 

ороогүй ажээ. 

Хүснэгт 4-өөс харахад тохиромжийн хамгийн өндөр давтамж нь хамгийн өндөр оноо 

буюу, сөрөг ба 3+ дээр гарчээ (ижил гарсан хариунууд диагональ шугам дээр олдсон 

байна). Түүнчлэн, хүснэгт 4-өөс нэг лаборант сөрөг юмуу цөөн гэж уншсан үед 309 

тохиолдлын зөвхөн 22-т нь л (7%) бусад лаборант эерэг (1+, 2+, 3+) гэж үзсэнийг харж 

болно. Өөрөөр хэлбэл, лаборантуудын хооронд тохиромж 309 тохиолдлоос 287-д (93%) 

гарсан байна. Үүнтэй адилаар нэг лаборант эерэг гэж уншсан үед тохиромж нь 335-аас 

311 (93%) байжээ. 
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Хүснэгт 4 

Дөрвөн лаборантын тохиромж, зөрүүний давтамжа
 

 

            Бусад лаборантын хариуб 
     

 

Нэг лаборантын хариу 
Сөрөг Цөөн 1+ 2+ 3+ 

 

Шинжилсэн нийт тоо 

        

Сөрөг 

Цөөнв 

1+ 

2+ 

3+ 

233 

  24 

    8 

    2 

    0 

25 

 5 

 2 

 8 

 4 

8 

1 

   11 

   16 

4 

  2 

  7 

18 

39 

49 

 0 

 4 

 4 

50 

 120 

268 

  41 

  43 

115 

177 

 

309 

 
 

335 

        
        

Нийт 267 44 40    115 178 644 

 

 

 311 333   
 

а Сурвалж: Дэвид ХЛ ба бусад, бага зэрэг өөрчлөн хэвлэв. Хүчилд тэсвэртэй нянгийн бичил 
харуурын шинжилгээний мэдрэг ба өвөрмэц чанар. Атланта, Жеоржия, Америкийн Нэгдсэн 
Улсын Эрүүл Мэнд, Боловсрол ба Нийгэм Халамжийн Хэлтэс, Өвчинтэй Тэмцэх Төв (ДЭМБ-ын 
Сүрьеэгийн Мэргэжилтэнүүдийн Хорооноос бэлдсэн хэвлэгдээгүй мэдээлэл, Женев, 1973). 

б Дөрвөлжин доторх тоо нь аль ч лаборант эерэг, ө.х 1+, 2+, 3+ гэж уншсан хариу 
в 100 харах талбайд 1–9 нян байна гэж тооцсон. 
 

Тохиромжийн хамгийн бага давтамж цөөн гэсэн хариун дээр гарсан аж (Хүснэгт 4-ийг 

үз): нэг лаборант ийм хариу гаргасан үед бусад лаборантых өөр байх боломж 88% (41 

тохиолдлын 36) байсан байна. 41 тохиолдлын 24-т (59%) бусад лаборант сөрөг хэмээн 

үзжээ. Амьсгалын замын шинж тэмдэг илэрсэн өвчтөнүүдийн түрхэцэнд зөвхөн 1–2 ХНТ 

илэрсэн үед 4 тохиолдлын 3-т өсгөвөр сөрөг байгааг харуулсан бусад судалгаатай дээрх 

үзүүлэлт тохирч байгаа юм (ХГ тен Дам, 1976, хэвлэгдээгүй ажиглалт). Энэ судалгаанд 

түрхэцэнд 1–2 ХТН илэрсэнийг цөөн гэж үзжээ; ийм үед түрхэцийг дахин давтах хэрэгтэй 

байдаг. 

Эерэг хариуны хувьд 3+ багасах тутам тохиромж буурч байгааг харж болно (Хүснэгт 

5). Хүснэгт 5-аас харахад 1+ ба 2+ үед тохиромж нилээн доогуур: 25% ба 34% 

(диагональд байгаа тоог хар) байжээ. Иймд 1+ ба 2+ хоорондох ялгаа нь нилээн хийсвэр 

болж байгаа юм. 

Дээрх судалгаа түрхэцийн шинжилгээний хариу тун найдвартай болохыг харуулсан 

юм. Адил сорьцоос бэлдсэн түрхэцийг тус тусдаа шинжилсэн ижил ур чадвартай 

лаборантуудын хоорондын тохиромж 93%-д хүрч болдог байна. Гэхдээ эдгээр хариуг 

туршилтын нөхцөлд, чадварлаг лаборантууд гаргасан билээ. Иймээс “Түрхэцийн бичил 

харуур амьдрал дээр, ялангуяа хөгжиж буй орнуудын зах хязгаарын эмнэлгийн 

байгууллагад ямар үр дүнтэй байх вэ?” гэсэн асуулт тавигдах юм. Хариултыг доорх 

хэсэгт өглөө. 
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Хүснэгт 5 

Дөрвөн лаборантын эерэг хариуны тохиромж ба зөрүүний давтамж (Хүснэгт 4-ийн 
үзүүлэлт хувиар өгөгдсөн болно) 
                         

Бусад лаборант 
 

     

 

Сөрөг Цөөн 1+ 2+ 3+ 

 
Нийт 

(%) 
        

Нэг лаборантын  

Хариу 

1+ 

2+ 

3+ 

19 

  2 

  0 

5 

7 

2 

25 

14 

  2 

42 

34 

28 

  9 

43 

68 

100 

100 

100 

 
 

Хөгжиж буй орнуудын эмнэлгийн байгууллагууд дахь түрхэцийн бичил 
харуурын шинжилгээ 
 

Орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагуудад цэр цуглуулах, түрхэц бэлдэх, будах, бичил 

харуураар шинжлэх ажил тийм ч тааламжтай нөхцөлд хийгддэггүй бөгөөд 

лаборантуудын туршлага дутуу байх нь элбэг байдаг. Амьсгалын замын шинж тэмдэг 

илэрсэн өвчтөнүүдийн дийлэнх нь очдог хөдөө орон нутгийн эмнэлгүүд голдуу ийм л 

нөхцөлд ажилладаг. Тогтоосон журмын дагуу эдгээр өвчтөнөөс цэрийг нь шинжилгээнд 

авдаг. Иймээс хөгжиж буй орнуудад тохиолдлын илрүүлэлтийн чанар нь эмнэлгийн үйл 

ажиллагааны хүчин зүйлээс гадна цэрний түрхэц бэлдэх мэргэжлийн ур чадвараас гол нь 

хамаарч байдаг. 

Хөдөө орон нутагт хийгдэж байгаа цэрний шинжилгээний чанарт үнэлгээ өгөхийн 

тулд Энэтхэг, Бангалорын Сүрьеэгийн Үндэсний Хүрээлэнгээс хэд хэдэн судалгаа хийжээ 

(4, 5). Дүүргийн сүрьеэгийн хөтөлбөр 6 сарын өмнөөс хэрэгжиж эхлээд байсан Өмнөд 

Энэтхэгийн дүүрэгт эрүүл мэндийн 9 төвийг санамсаргүйгээр сонгож гүйцэтгэлийг 

шалгасан байна. Эдгээр төвийн лаборантууд нь мэргэжлийн бус эмнэлгийн ажилтанууд 

байсан бөгөөд тэдэнд өгсөн гарын авлагын дагуу цэр цуглуулах, шинжилгээ хийх 

аргачлалд 2–4 долоо хоног сургагдсан байжээ. Сүрьеэтэй тэмцэх багийн гишүүд, 

туршлагатай лаборант тэдэнд ажил-дээрх сургалтыг мөн хийдэг байна (6, 7). Энэ баг бүх 

л дүүргийн (1.5 сая хүн амтай) хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хариуцаж, хянадаг ажээ. 

 
Үнэлгээ өгсөн арга 
 
 

Есөн төвд байнга ханиалгаж буй зовиуртай өвчтөн бүрээс цэрний нэг сорьц цуглуулж, 

түрхэц бэлдэн тэр даруйд нь шинжилсэн байна (газар дээрх сорьц). Түрхэцийг, түүнийг 

бэлдсэн сорьцын хамт Сүрьеэгийн Үндэсний Хүрээлэнгийн Лабораторид явуулж, тэнд 

дахин шалгажээ. Сорьцоос шинэ (хувилбар) түрхэц бэлдэж, мөн өсгөвөр хийсэн байна. 

Эрүүл мэндийн төвийн хариуг лавлах лабораторынхтай буюу доорх хариутай харьцуулан 

үзжээ: 
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- эрүүл мэндийн төвд хийгдсэн түрхэцийг дахин шалгасан, 

- хувилбар түрхэцийн шинжилгээ, 

- өсгөвөрийн шинжилгээ. 
 

Хариуг дутуу- ба хэт-уншилтаар гаргаж эрүүл мэндийн төв бүрээр тусад нь хүснэгтэлсэн 

байна. Өсгөвөрийн хариуг хэмжилтийн шалгуур болгон авчээ. Нийт 1681 сорьцоос 228 нь 

(13.6%) өсгөвөр-эерэг, 1453 нь (86.4%) өсгөвөр-сөрөг гарсан байна. 

 

Өсгөвөр-сөрөг сорьцын хэт-уншилт 
 

Орон нутгийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хэт-уншилтын байдал ямар байгааг тооцоолохын 

тулд өсгөвөр-сөрөг сорьцыг стандарт болгон авч уг сорьцыг эрүүл мэндийн төвүүд болон 

лавлах лабораторид уншсан хариуг харьцуулан үзжээ (Хүснэгт 6).  

Өсгөвөр нь сөрөг 1453 сорьцоос 2.6%-ийг нь эрүүл мэндийн төвд эерэг гэж бүртгэсэн 

байна. Энэ түрхэцийг лавлах лабораторид дахин шинжилж 1.3%-ийг нь эерэг хэмээн 

уншжээ. Эндээс, эрүүл мэндийн төвүүдэд хэт-уншилтын байдал лавлах лабораториос 

илүү байгаа юм. Гэхдээ илүү нарийвчлан судалж үзэхэд энэ ялгаа гол нь нэг төвийн (Е) 

улмаас л болсон байна. Энэ төвийг хасан дүгнэлт хийвэл хэт-уншилтын хувь 1.9% болон 

буурч байгаа аж. Дахин шинжилгээгээр хэт-уншилтын хувь 1.3% байсан бол хувилбар 

түрхэцийг уншихад 1.2% байжээ (5). 
 

 

Хүснэгт 6 

Эрүүл мэндийн төв болон лавлах лаборатори дахь түрхэцийн (өсгөвөр-сөрөг сорьцоос 
бэлдсэн) хэт-уншилта 

 
   

Түрхэц-эерэг гэж уншсан: 
  

Төв Өсгөвөр сөрөг нийт сорьцын тоо 

эрүүл мэндийн төв лавлах лаборатори 
    

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

306 

233 

159 

156 

108 

111 

100 

  84 

196 

  5 

  8 

  7 

  2 

12 

  3 

  1 

  0 

  0 

4 

1 

7 

2 

2 

1 

1 

1 

0 
    

 1453 (100%) 38 (2.6%) 19 (1.3%) 
 

а Сурвалж: лавлах 5. 
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Өсгөвөр-эерэг сорьцын дутуу-уншилт 

Эрүүл мэндийн төвүүдэд дутуу-уншилтын байдал ямар байгааг тооцоолохын тулд 

өсгөвөр-эерэг сорьцыг стандарт болгон авч уг сорьцыг эрүүл мэндийн төвүүд болон 

лавлах лабораторид уншсан хариуг харьцуулан үзсэн байна (Хүснэгт 7). 

Өсгөвөр-эерэг 228 сорьцын 87 (38.2%) ба 67 (29.4%)-г эрүүл мэндийн төвүүд ба 

лавлах лабораторид тус тус түрхэц-эерэг гэж уншжээ. Эндээс эрүүл мэндийн төвүүдэд 

дутуу-уншилт лавлах лабораториос илүү байна (38.2% ба 29.4%). Энэ ялгаа гол нь хоёр 

төвийн (D ба H) муу гүйцэтгэлээс болсон аж. Энэ 2 төвийг хасаж үзэхэд эрүүл мэндийн 

төвүүд болон лавлах лабораторын дутуу-уншилт бараг адил буюу 23% ба 26% болжээ. 

Судалгаа явуулсан хүмүүс (5) орон нутгийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хэт-уншилт есөн 

төвийн зөвхөн нэгд нь л байгааг тэмдэглэжээ. Дахин сургалт, хяналт болон бусад арга 

хэмжээ авч дутагдлыг засч болох юм. Түүнчлэн хоёр төвд илэрсэн дутуу-уншилтыг ч 

дахин сургалт, тохирох хяналт хийн засах шаардлагатай байгааг заажээ. Энэ судалгааны 

хариуг Энэтхэгийн сүрьеэгийн бусад лабораториудын хариутай харьцуулж үзэхэд хэт- ба 

дутуу-уншилтын түвшин бараг адил байсан байна (8, 9). 

Эмнэлгийн ерөнхий мэргэжлийн байгууллагууд дахь мэргэжлийн бус ажилтанууд 

түрхэцийн бичил харуурын шинжилгээг чанартай хийж чадах юм гэж судлаачид дүгнэсэн 

байна. Голдуу богино хугацааны сургалт л хийгддэг гэж үзэхэд дахин сургалт, байнгын 

хяналт хийж байвал ийм ажилтануудын гүйцэтгэлийг тохирох түвшинд хадгалж байх 

боломжтой ажээ (“Цэрний түрхэц хуурамч-эерэг, хуурамч-сөрөг гардаг гол шалтгаан нь 

юу байдаг вэ?”, х.21-г үз). 
 

 

Хүснэгт 7 

Эрүүл мэндийн төвүүд болон лавлах лаборатори дахь түрхэцийн (өсгөвөр-эерэг 
сорьцоос бэлдсэн) дутуу-уншилта 

 

   

Түрхэц-эерэг гэж уншсан: Төв Өсгөвөр-эерэг нийт 

сорьцын тоо эрүүл мэндийн төв лавлах лаборатори 
    

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

101 

  21 

 23 

 22 

 15 

 16 

 15 

 10 

 5 

  27 

   7 

   7 

 19 

   6        

   5 

   7 

   8 

   1 

26 

  8 

  5 

  9 

  6 

  4 

  5 

  3 

 1 
    

 228 (100%) 87 (38.2%) 67 (29.4%) 
 

а Сурвалж: лавлах 5. 
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Алжирт хийгдсэн адил судалгаагаар (10) орон нутгийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 

мэргэжлийн-бус ажилтануудын бэлдэж, уншсан түрхэцийн хариу төв лабораторид дахин-

шинжилж, уншсан хариутай төстэй байжээ. Энд 104 сорьцыг давхар уншсан хариу 95%-д 

адил гарсан байна. Төв лабораторид сөрөг гэж уншсан 86 түрхэцийн 2-ыг эерэг, эерэг 

гэж уншсан 18 түрхэцийн 3-ыг сөрөг гэж эрүүл мэндийн төвд уншжээ. Судлаачид орон 

нутгийн эрүүл мэндийн төвд түрхэцийн шинжилгээг төв лабораторийн хяналтын дор 

явуулж байх нь зүйтэй гэж зөвлөсөн байна. Түүнчлэн тохиолдлын илрүүлэлтийн гол 

зорилт болох – оношлогдсон тохиолдол бүрд үр дүнтэй эмчилгээ хийх боломж байхгүй 

үед илүү шинэ, боловсронгуй оношлогооны аргыг нэвтрүүлэх нь ач холбогдол багатай 

байх болно гэдгийг судлаачид тэмдэглэжээ. 

Мэргэжлийн-бус эмнэлгийн ажилтануудын хийсэн түрхэцийн бичил харуурын 

шинжилгээ найдвартай байж болохыг дээрх 2 судалгаа харуулсан юм. Туршлага, 

чадвартай мэргэжилтэнүүд сургалтыг, тэр дундаа ажил-дээрх сургалтыг явуулах 

хэрэгтэй. Ур чадварын зохих түвшинд хүрэхийн тулд гүйцэтгэл нь стандартаас доогуур 

байгаа ажилтануудын дахин сургалтыг заавал хийх шаардлагатай. Орон нутгийн эрүүл 

мэндийн төвүүдэд түрхэцийн бичил харуурын хяналт, мэргэжлийн үнэлгээ хийхэд 

түрхэцийг дахин-шинжлэх, адил сорьцоос хувилбар түрхэц бэлдэж, унших нь ач 

холбогдолтой арга болдог. Хожим өсгөвөр хийх боломжтой болбол түрхэцийн 

шинжилгээгээр оношлох байдал ямар байгааг үнэлэхэд өсгөвөрийг эхлээд хэрэглэж, 

дараа нь клиник оношлогоо болон эмчилгээний үр дүнг хянахад хэрэглэх нь зүйтэй юм. 
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6. Цэрний түрхэц хуурамч-эерэг, хуурамч-сөрөг гардаг  

гол шалтгаан нь юу байдаг вэ? 

К. Томан14 

 

 

 

 

Хуурамч-эерэг хариу 
 

Сүрьеэгийн нянгаас өөр хүчилд тэсвэртэй хэсгүүд 
 

Mycobacterium tuberculosis-оос өөр хүчилд тэсвэртэй буюу Циль–Нильсений аргаар 

будахад улаан өнгөөр (карбол фуксин) будагдаж, хүчил-спиртээр өнгөгүйжүүлэхэд 

тэсвэрлэн үлддэг хэсгүүд цэрний сорьц юмуу түрхэцэнд хааяа орсон байдаг. Эдгээр 

улаан хэсгийг заримдаа сүрьеэгийн нянтай андуурах нь бий. Үүнд хоолны зарим хэсгүүд 

(тос г.м), тунадаснууд, бусад бичил биетэн, органик бус зүйлс, будаг г.м ордог (1, 6). 

Хоолны хэсгүүд. Хоолны хэсгүүдийг зайлуулахын тулд цэр авахын өмнө өвчтөний 

амыг цэвэр усаар (оо болон халдваргүйжүүлэгч хэрэглэж болохгүй) зайлуулах хэрэгтэй. 

Өглөөний цайнаас өмнө цэр авах нь тохиромжтой байдаг. 

Тунадасжсан будаг. Тунадасжсан будгийг хүчилд-тэсвэртэй нянгаас ялгахад хялбар 

байдаг ч энэ нь уншихад саад болох юмуу туршлага багатай лаборантууд буруу 

уншихад нөлөөлж болно. Будгийн уусмалыг шүүж тунадаснаас цэвэрлэж болдог. Гэхдээ 

хуучин будгийн уусмалын оронд шинээр бэлдсэн уусмалыг сайтар цэвэрлэсэн саванд 

хийж хэрэглэх нь илүү найдвартай юм. 

Орчны хүчилд тэсвэртэй нян. Хөрс болон усанд ердийн байдаг хүчилд тэсвэртэй 

нян зарим үед сорьц, түрхэцийг бохирдуулж болдог. Цэвэр саванд хадгалсан нэрмэл ус 

хэрэглэвэл үүнээс сэргийлж чадна. 

Сүрьеэгийн-бус микобактер болон Nocardia хэсгүүд. Заримдаа цэрний сорьцонд 

илэрч болно. Эдгээр нь уушигны өвчин үүсгэсэн бол маш олон тоогоор байдаг. 

Bacillus subtilis-ын спорууд. Ховор байдаг, өндгөн хэлбэртэй, сүрьеэгийн нянгаас 

том байдаг. 

Мөөгөнцөр. Мөөгөнцөр цайвар улаанаар будагддаг. Халааж бэхжүүлсэний дараа 

том мөхлөгт хэсгүүдэд хуваагдаж болдог. 

Ширхэгүүд, тоосонцорууд. Ноос, хөвөн, шүүлтүүрийн цаас, хулсны ширхэгүүд 

голдуу нэгээрээ, бичил харуурын нэг харах талбайд л олддог. Зарим шилмүүст модны 

тоосонцорууд богинохон, кокк болон савханцар маягаар олдож болно. 

                                                
14 Нас барсан. 
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Түрхэцийн шилний зураас. Түрхэцийн шил зурагдсан хэсэгт зарим үед улаан будаг 

тогтосноос туршлага багатай лаборантуудыг төөрөгдүүлж болдог. Эдгээр нь голдуу 

параллель эгнээгээр байрласан, ХТН-г бодвол урт, шулуун байна. Түрхэцийн доор, гүнд 

байрласан, түрхэц дэх эсэнд (лейкоцит г.м) фокус тохируулахад алга болдог учир 

ялгахад хялбар байдаг. 

 
Нэг түрхэцээс нөгөө түрхэцэнд нян шилжүүлэн бохирдуулах 
 

Будах, өнгөгүйжүүлэх тавиур дээр нэг зэрэг олон түрхэц байрлуулсан үед эерэг түрхэц 

дэх хүчилд-тэсвэртэй нян сөрөг лүү санамсаргүй шилжих нь тохиолддог. Түрхэц бүрийг 

тавиур дээр тусгаар тавьж байвал үүнээс сэргийлж болно. Түрхэц бэлддэг дэгээ төмрийг 

зохих ёсоор халаагаагүйгээс мөн бохирдолт үүсдэг. Түрхэц бэлдэхэд нэг удаагийн модон 

савх хэрэглэвэл ингэж бохирдохоос сэргийлж болдог. 

Түрхэцийн шил дээр иммерсийн тосыг дусаахад хэрэглэж буй шилэн савх юмуу 

дусаагуур эерэг түрхэцийн гадаргууд хүрэхэд зарим хэсэг түүнд наалдаж дараачийн 

түрхэцэнд шилжиж мөн болдог. Дурангийн линз түрхэцийн гадаргууд хүрэхэд, эсвэл 

хатаахад хэрэглэдэг шингээгч цаасыг олон түрхэцэнд үргэлжлүүлэн хэрэглэснээс ийм 

шилжилт бас үүсдэг. Иймд тос дусаагчийг түрхэцэнд хүргэлгүй тосыг тараах хэрэгтэй, 

мөн дуранг түрхэцэнд хүргэхийг хориглодог. Шинэ түрхэц шинжлэх бүрийн өмнө линз 

цэвэрлэгч цаас юмуу цэвэр даавуугаар линзийн тосыг арчиж байх хэрэгтэй. Шингээгч 

цаасыг ер нь хэрэглэдэггүй, хэрэв хэрэглэж байвал нэг түрхэцэнд нэг л цаас хэрэглэвэл 

зохино. ХТН илрүүлэхэд хэрэглэсэн түрхэцийн тавиур шилийг дахин хэрэглэж болохгүй. 

 
Хуурамч-сөрөг хариу 
 

Түрхэц бэлдэх, будах, шинжлэх явцад алдаа гарсанаас хуурамч-сөрөг хариу (1, 6) гарч 

болно. Шинжилгээнд тохирох сорьц цуглуулах, цэрний тохирох хэсгээс сонгон авах нь 

түрхэц бэлдэхэд чухал байдаг тул эдгээрт онцгой анхаарах учиртай юм. Цуглуулсан 

цэрний сорьц тохиромжгүй, шаардлага хангахгүй байх нь түрхэц-эерэг сүрьеэтэй 

өвчтөний цэрний түрхэц сөрөг гарах гол шалтгаан байдаг. Хуурамч-сөрөг гардаг гол 

шалтгаануудыг доор авч үзлээ. 

 
Тохиромжгүй цэр цуглуулах 

Шинжилгээнд ямар цэр тохирох, түүнийг яаж гаргах талаар өвчтөнд зарим үед сайтар 

тайлбарлаж өгдөггүй. Шүлс болон хамар, залгиураас ялгарсан шингэн шинжилгээнд 

тохирдоггүйг сайн тайлбарлах нь зүйтэй. Өвчтөнг болж өгвөл зогсоож байгаад, гуурсан 

хоолой дахь цэрийг “цээжнийхээ гүнээс” гаргахад нь хүрэлцэх цаг өгөх хэрэгтэй юм. Хэд 

хэдэн удаа гүнзгий амьсгаа аваад чадлын хирээр хүчтэй, гүнээсээ ханиалгахыг зааж 

өгнө. Дахин ингэж давтаад үр дүнгүй болбол төвөнх, трахейн дотор хэсгийг хөвөнтэй 
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савхаар цочроож өгвөл хүчтэй ханиан цэр гаргаж болдог. Зарим өвчтөний цэрийг 

гаргахын тулд аэрозоль, бета-агонист хэрэглэх, ходоодны зайлдас авах, бронхоскоп 

хийх шаардлага гарч болох юм. Бүлээсгэсэн 3% давсны хэт уусмалаар утлага хийвэл 

шинжилгээнд тохирох цэр гарахад тусалдаг (7). Өглөө эрт авсан цэрэнд өдрийнхийг 

бодвол ХТН эерэг гарах нь илүү байдаг. Хэрэв өглөө эртний цэр шаардлагатай бол 

өвчтөнд цэрний сав өгч өглөөний цай уухаас өмнө гарсан эхний цэрийг хийн авч ирэхийг 

зааж явуулна. 

 
Цэрний сорьц болон будсан түрхэцийг буруу хадгалах 

Шууд нарны гэрэл, туяа (хэт ягаан г.м), хэт халуунд байх юмуу халуун чийглэг нөхцөлд 

удаан (долоо хоногоос илүү) хадгалах зэргээс түрхэцийн будаг арилж болдог (8). Гэхдээ 

халуун оронд сараас илүү хадгалсан сорьцын түрхэцний эерэгийн түвшин бараг адил 

байдаг учраас ирүүлсэн бүх сорьцыг шинжлэх хэрэгтэй юм. 

Флюорохром будсан түрхэцийн флюоросценц нь хадгалалтын явцад алдагддаг. 

 
Түрхэц бэлдэхэд цэрний сорьцоос тохиромжтой хэсгийг сонгож аваагүй байх 

Сүрьеэгийн нян цэрэн дэх ногоон-саарал юмуу шардуу өнгөтэй, өтгөвтөр, жижиг 

бөөрөнхий хэсэгт (заваг) олдох нь илүү байдаг. (Ийм хэсэг уушигны хөндийгөөс ялгарсан 

үхэжсэн казеоз эдээс тогтсон байдаг.) Цэрийг өтгөрүүлэх центрифуг зэрэг арга 

хэрэглээгүй бол ийм хэсгийг болгоомжтой салган авч түрхэцийн шил дээр түрхдэг. 

Шилийг харанхуйлж харахад энэ хэсэг илүү тод харагддаг. 

 
Түрхэцийг буруу бэлдэх юмуу будах 

Доорх тохиолдолд хуурамч-сөрөг хариу гарч болно: 
 

- маш бага хэмжээний хэсгийг түрхэцийн шилэн дээр тарааснаас түрхэц хэт нимгэн 

болсон; 

- түрхэц хэт зузаан учир тохирох хэмжээний гэрэл нэвтэрч чадахгүй; 

- түрхэцийг бэхжүүлэх үед хэт их халаасан; 

- түрхэцийг сайн бэхжүүлээгүйгээс зарим хэсэг нь арилсан; 

- карбол фуксины будалтыг хэт богино хугацаанд хийсэн, эсвэл хэт хийж буцалгасан; 

- эсрэг будалт хэт хийгдсэнээс ХТН-г харах боломжгүй болсон. 

 
Түрхэцийг буруу шинжлэх 

Түрхэцийн бичил харуурын шинжилгээг тогтмол биш, эсвэл богино хугацаанд хийж 

байгаа бол маш цөөн тооны талбайг шинжлэх нь тохиолддог. Мөн лаборант өнгөний 

сохор зэрэг харааны ямар нэг өөрчлөлттэй бол улаанаар будагдсан ХТН-г ялгаж 

чадалгүй хуурамч-сөрөг хариу гаргаж болно. 
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Хуурамч хариу гарах бусад шалтгаанууд 

Бүртгэлийн алдаанууд 

Доорх алдаануудын улмаас хуурамч хариу гарч болдог: 
 

- өвчтөнг буруу илрүүлэх, нэрийг нь буруу бичих, нэр юмуу сорьц, түрхэц дээрх 

ялгах дугаарыг солих; 

- цэрний савыг буруу хаяглах (ж нь, ялгах дугаарыг саван дээр биш таган дээр 

бичих г.м); 

- бүртгэл тайланг хуурамчаар үйлдэх. 
 

Уншилтын алдаанууд 

Ямар ч эмнэлэг, лабораторид лаборант юмуу шинжлэгчийн уншилтын алдаа гардаг. 

“Хүний хүчин зүйл” хэмээн нэрлэгдэх энэ үзэгдлийн төлөв байдлыг бүхэл утгаар нь 

тайлж чадаагүй байна. Гэсэн ч тодорхой нөхцөлд үүнийг хэмжиж болдог. Алдааны зэрэг 

ба давтамж, хэт- ба дутуу-уншилт хүн болгонд өөр, тэр ч байтугай нэг хүн дээр цаг 

хугацаанд ондоо байдаг. 

Цэрний бичил харуур хийдэг хүмүүсийн хоорондын ялгааг олон дахин судалж, үүгээр 

цээжний гэрлийн шинжилгээ зэргийг унших үед гардаг ялгааг бодвол харьцангуй доогуур 

байдгийг тогтоосон юм (“Түрхэцийн бичил харуурын шинжилгээ хир найдвартай вэ?”, 

х.13 ба “Цээжний гэрлийн шинжилгээ хир найдвартай вэ?”, х.48-г үз). Адил сорьцоос 

бэлдсэн түрхэцийг өөр өөр лаборантаар уншуулж, хариуг нь харьцуулсан нилээн олон 

судалгаа хийгджээ. Түрхэц хүчилд тэсвэртэй нянд эерэг үү гэдгийг асуухад тохиромж нь 

93% байсан аж. “Уушигны гэрэл зураг хэвийн байна уу?”, “Хөндий байна уу?” гэсэн 

үндсэн асуудалд хариу өгч байгаа цээжний гэрлийн шинжилгээ уншигчдын дунд ийм 

өндөр тохиромж хэзээ ч тогтоогдоогүй байна (“Цээжний гэрлийн шинжилгээ хир 

найдвартай вэ?”, х.51-г үз). 

Лаборантуудыг сайн сургаж, яг харж байгаа зүйлээ л (харж болзошгүй гэж бодсоноо 

биш) тэмдэглэх хэрэгтэйг ойлгуулах юм бол уншилтын олон алдаанаас сэргийлж чаддаг. 

Уншилтын алдааны сайн мэдэгдсэн шалтгаан нь оношлогооны үед өвчний тал руу, 

эмчилгээний үед эдгэрэлтийн тал руу унших байдаг. Гэхдээ цэрний бичил харуурын 

хариу алдаатай гардаг хамгийн гол шалтгаан нь уншигчийн алдаа биш, харин цэр 

цуглуулах, түрхэц бэлдэх явцад гарсан алдаа байдаг билээ. 
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7. Цэрний түрхэц хуурамч-эерэг, хуурамч-сөрөг гарсанаас  

үүдэх үр дагаварууд нь юу байдаг вэ? 

Т. Фреиден15 

 

 

 

 

Хуурамч-эерэг түрхэц 

Түрхэц хуурамч-эерэг гарсанаас үүдэх үр дагаварууд (1-3): 

 
Сүрьеэгийн хуурамч (хэт-) оношлогоо 

Үүний улмаас: 
 

• Өвчтөн болон түүний хавьталд шаардлагагүй, хүндрэл үүсгэж болох сүрьеэгийн 

эмчилгээг хийж эхэлдэг. Өвчтөн, түүний хавьтал өөр эм хэрэглэж байсан бол эм 

хоорондын урвал үүсч бас болно. 

• Үндсэн оношийн хожимдол гардаг. Эерэг хариуг авмагц л өвчтөнд сүрьеэгийн эсрэг 

эмчилгээ эхэлж; өөр онош тавих бусад шинжилгээ хийдэггүй. Сүрьеэгийн 

эмчилгээний үр дүн удаан байдаг учир эмч нар 1-2, түүнээс ч олон сараар бусад 

онош хайхаа хойшлуулдаг. Үндсэн онош ингэж хожимдох нь сүрьеэгийн бус бусад 

үндсэн өвчний өвчлөл, нас баралт ихсэхэд хүргэж болно. 

• Сэтгэл санааны гутрал. Оношийн улмаас олон өвчтөн сэтгэл санааны гутралд 

ордог. Олон оронд сүрьеэг гутамшиг гэж үзсэн хэвээр байгаа билээ. 

• Эмийг үр дүнгүй зарцуулна. Түрхэц хуурамч-эерэг гарсанаас сүрьеэгийн эсрэг 

эмийг хэрэггүй зарцуулахад хүргэдэг. 

• Санхүүгийн алдагдал. Бүх газар өвчтөн бүрийг үнэгүй эмчлэх боломж байдаггүй. 

Иймд хуурамч-эерэг хариу нь өвчтөн хэрэггүй зүйлд илүү мөнгө зарцуулахад 

хүргэнэ. 

• Өвчтөн болон хүн ам сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт итгэхээ болино. Сүрьеэгийн 

эмийг 6 сар уух хэрэгтэй, уухгүй бол өвчин хүндэрч, нас барж ч болно гэдгийг 

эмнэлгийн ажилтанууд өвчтөн болон хүн амд хэлэх хэрэгтэй байдаг. Түрхэц 

хуурамч-эерэг үед өвчтөн үнэхээр сүрьеэгүй байж болдог, ийм өвчтөн цөөхөн хоног 

эм уугаад л зогсоосны дараа эрүүл мэнд нь хэвээр байж болно. Энэ нь жинхэнэ 

сүрьеэтэй өвчтөн эмнэлэгт хугацаандаа ирэхгүй, эмээ зааврын дагуу уухгүй 

болоход хүргэдэг. Хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд хүн амын итгэл чухал 

хүчин зүйл байдаг. 
                                                
15 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ-ын Зүүн-Өмнөд Азийн Бүсийн Хороо, Нью Дели, Энэтхэг. 
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• Хавьтлыг шинжлэх үед хүүхдэд шаардлагагүй шинжилгээ, эмчилгээ хийхэд 

хүргэдэг. 

 
Эмчилгээний явц болон үр дүнгийн буруу мэдээлэл 

Үүний улмаас: 
 

• Эмчилгээний явцын шинжилгээ хуурамч-эерэг гарсан тохиолдолд эмчилгээг 

шаардлагагүйгээр удаан үргэлжлүүлэхэд хүргэдэг. 

• Эмчилгээ үр дүнгүй боллоо гэж буруу дүгнэн шаардлагагүй дахин-эмчилгээний 

горимыг хэрэглэж эхэлдэг. 

 

Хуурамч-сөрөг түрхэц 
 

Цэрний түрхэц хуурамч-сөрөг гарсанаас үүдэх гол үр дагаварууд (1-3): 
 

• Сүрьеэтэй өвчтөнд эмчилгээ хийгээгүйгээс өвчин хүндэрч, сүрьеэг тараах, нас 

барахад хүргэдэг. Сүрьеэг оношлож, эмчлэхгүй бол хүндэрч уушигны эд гэмтэн, 

тархмал сорвижилт үүсдэг. Эмчилгээ эрт эхэлсэнтэй харьцуулахад уушигны үйл 

ажиллагааны алдагдал илүү байдаг. Өвчин бусад хүмүүст тархана. 

• Өвчтөн, эмч нар, хүн ам хөтөлбөрт итгэхээ болино.  

• Халдварт хэлбэрийн өвчтөний эмчилгээ тохиромжгүй болох (Бүлэг I-ийн  оронд 

Бүлэг III хэрэглэх, “Оношлогооны ангилал ямар байдаг вэ, тэдгээрийн ач холбогдол 

нь юу вэ?” х.122-г үз) юмуу тохиромжгүй хугацаанд хэрэглэдэг (эрчимт шатны 

төгсгөлд түрхэц шинжилсэн тохиолдолд). Үүний улмаас эмийн дасал үүсэх, 

эмчилгээ үр дүнгүй болох, дахих, сүрьеэ тархах аюул ихэсдэг. Сүрьеэ байж болох 

клиник шинж тод илэрсэн бол туршилтын эмчилгээ эхэлж болдог ч түрхэц нь сөрөг 

гэж тооцож байгаа учраас шаардагдаж байгаагаас цөөн тооны эм хэрэглэдэг. Үүний 

улмаас эмчилгээ үр дүнгүй болж, эмийн дасал үүсч болно. 

• Шаардлагагүй шинжилгээнүүд. Түрхэц хуурамч-сөрөг гарсанаас өөр онош хайж 

шаардлагагүй шинжилгээнүүд хийхэд хүргэдэг. 

• Санхүүгийн алдагдал. Сүрьеэгийн оношийн хожимдолын улмаас өөр онош хайж 

үнэтэй шинжилгээнүүд хийлгэхэд хүрч болно. 

 
Лаборантуудыг сайн сургаж, дэмжин, тогтмол хянаж байх нь хүчилд-тэсвэртэй нянгийн 

түрхэц бэлдэлт, будалт, уншилтыг зөв, тогтмол хийхэд ач холбогдолтой байдаг. Цэрний 

түрхэцийн чанарын хяналт тун чухал үүрэгтэй (4). Уушигны сүрьеэгийн оношлогоо 

голчлон цэрний түрхэцийн шинжилгээнд үндэслэдэг газарт хариу зөв байх нь хамгийн 

чухал байдаг. 
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8. Флюоросцент бичил харуурын давуу ба  

дутагдалтай талууд нь юу вэ? 

К. Томан16 

 

 

 

 

 

Хүчилд-тэсвэртэй нянг илрүүлэхэд флюоросцент бичил харуурыг 1930-аад оноос 

хэрэглэж эхэлжээ. Эхэн үед арчлахад хэцүү, харанхуй өрөөнд хэрэглэх хэрэгтэй г.м 

техникийн олон дутагдлууд байснаас флюоросцент бичил харуурыг өргөн хэрэглэдэггүй 

байсан ажээ. Үүнээс хойш бичил харуурын техникийн талыг мэдэгдэхүйц сайжруулсан 

тул ажлын ачаалал ихтэй лабораториудад флюоросцент бичил харуурыг цэрний түрхэц 

шинжлэхэд өргөн хэрэглэх болжээ. 

Бага хүчин чадалтай (25х) дуран хэрэглэдэг нь флюоросцент бичил харуурын гол 

давуу тал байдаг. Иймд уламжлалт, тод гэрлийн талбайтай бичил харуурын дурангаар 

харахаас хэд дахин том талбайг хардаг: флюоросцент бичил харуурын талбай 0.34 мм2 

орчим байхад тосон-иммерсийнх дөнгөж 0.02 мм2 байдаг. Флюоросцент бичил 

харуураар түрхэцийн адил хэмжээний талбайг шинжлэх хугацаа Циль-Нильсений аргаар 

будсаны дараа уламжлалт бичил харуураар харахаас хавьгүй богино байдаг аж. Нэг 

лаборант флюоросцент бичил харуураар өдөрт дор хаяхад 100 түрхэц харж чаддаг бол 

Циль-Нильсений аргаар будсан 30-40 түрхэц л хардаг байна (1-3). 

Флюоросцент бичил харуураар уламжлалт бичил харуурыг бодвол адил хугацаанд 

бараг 15 дахин олон талбайг харж чаддаг тул, ялангуяа цөөн тооны нян байгаа үед ХТН 

олох боломж илүү их байдаг. Флюоросцент бичил харуураар 1 минут харахад жинхэнэ 

эерэг хариу илүү олон, хуурамч-эерэг хариу байхгүй байдаг нь уламжлалт бичил 

харуураар 4 минут харсантай тэнцүү байдгийг өсгөвөрийн хариугаар шалгуур хийж 

харьцуулсан том хэмжээний судалгаагаар баталсан байна (1). 

Хоёр аргыг олон тооны судалгаагаар харьцуулан үзсэн байдаг. Нэг судалгаанд 175 

цэрний сорьцыг зэрэг шинжилжээ (Дэвид ба бусад, 1975, хэвлэгдээгүй баримт). Сорьц 

бүрээс хувилбар түрхэц бэлдэн уламжлалт ба флюоросцент бичил харуураар тус тусад 

нь шинжилсэн байна. Хоёр аргаар шинжилсэн хариуг хос түрхэц бүрд тусад нь гаргаж, 

корреляцийн хүснэгт байгуулжээ (Хүснэгт 8). Ижил гарсан хариунууд диагоналийн дагуу 

байрласан байна. Эерэг зэргээр гарсан ялгааг тооцохгүй бол 175 хос түрхэцээс 157-д нь 

адил хариу гарсан буюу тохиромж нь 90% байжээ. 

                                                
16 Нас барсан. 
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Хүснэгт 8 

Тод-гэрэлт талбайтай бичил харуур (Циль-Нильсений арга) 
болон флюоросцент бичил харуурын хоорондох корреляц 
 

 
Флюоросцент бичил харуур 

 

0 юмуу цөөн Эерэг 
 

 
Нийт 

 
 
0 юмуу цөөн 

 
 

10 

 
 

12 

 
 

116 

 
 

 
Эерэг 
 

 
 

 
6 

 
 
 

53 

 
 

 
59 
 
 

  Ц
и
л
ь-
Н
и
л
ьс
е
н
и
й

 б
и
чи

л
 х
а
р
уу
р
 

 
Нийт 

 
110 

 
65 

 
175 

 
 

Өөр нэг судалгаагаар хоёр аргыг өсгөвөрийн аргатай харьцуулж (3), 1383 цэрний 

сорьц цуглуулан, тус бүрээс хос түрхэц, нэг өсгөвөр бэлджээ. Нэг түрхэцийг Циль-

Нильсений, нөгөөг флюоросцент бичил харуураар тусад нь шинжилсэн байна (Хүснэгт 

9). Судалгааны гол зорилго нь хоёр аргын үр дүнг өсгөвөртэй харьцуулан гаргах байжээ. 

Өөр нэг зорилго нь флюоросцент бичил харуураар хуурамч-эерэг хариу гардаг эсэх, 

гардаг бол хэд гардагийг тогтоох байж. Цэрэнд флюоросцент хэсгүүд байдаг тул ХТН-

тай андуурч болно гэж үздэг учир ийм мэдээлэл чухал ач холбогдолтой билээ (4). 

Харьцуулалтыг хялбар болгохын тулд Хүснэгт 9-д өгөгдсөн үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 

10-д хоёр тусад нь болгож харууллаа. Хоёр аргаар эерэг гарсан хариуг өсгөвөрийнхтэй 

харьцуулахад флюоросцент бичил харуурынх үл ялиг л давуутай гарчээ. Өсгөвөр нь 

эерэг 655 сорьцноос флюоросцент бичил харуураар 441 (67.7%)-ийг; уламжлалт бичил 

харуураар 433 (66.1%)-ийг эерэг гэж уншсан байна. 

Хуурамч-эерэг хариуны хувьд хоёр аргын хооронд бараг ялгаа байхгүй байжээ. 

Флюоросцент бичил харуураар эерэг гэж уншсан 456 сорьцын 15 (3.3%), уламжлалт 

бичил харуураар 447-оос 14 (3.1%) нь өсгөвөрөөр батлагдаагүй ажээ. Өөрөөр хэлбэл, 

хоёр аргаар уншсан эерэг хариуны 97% нь өсгөвөрөөр батлагдсан байна. Эндээс 

флюоросцент бичил харуурын өвөрмэц чанар бага гэсэн болгоомжлол үндэсгүй болохыг 

харж болно (5). Судалгаанд флюоросцент бичил харууртай ажилласан туршлагатай 

лаборантууд оролцжээ. Иймд дээрх хариуг чадвартай лаборантын ажлын стандарт гэж 

үзэж болох юм. Саяхны судалгаагаар хоёр аргыг эмнэлгийн ердийн нөхцөлд хэрэглэж 

үзэхэд мөн адил үр дүн гарчээ. Гэхдээ хүчилд тэсвэртэй органик бус хэсгүүдийг цөөн нян 

бүхий эерэг түрхэц гэж үзэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Флюоросцент бичил харуураар цөөн 

нянтай хуурамч-эерэг хариу гарах боломжтой учир “гэрэлтэж байгаа бүхэн ХТН биш” 

гэдгийг санаж байх нь зүйтэй юм. 
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Хүснэгт 9 

1383 цэрний сорьцыг флюоросцент бичил харуур (ФЛ), Циль-Нильсений бичил харуур 

(ЦН) ба өсгөвөрөөр шинжилсэн хариуа
 

   

Түрхэцийн хариу Сорьц 
     

Ангилал 

ФЛ ЦН  Тоо % 
      

1 Түрхэц    + 

   Өсгөвөр  + 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

 405 

36 

28 

 

33.9 

2 Түрхэц    + 

   Өсгөвөр  - 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

 11 

4 

3 

 

1.2 

3 Түрхэц    - 

   Өсгөвөр + 

- -  186 13.4 

4 Түрхэц   - 

   Өсгөвөр - 

- -  681  

51.5 

   Бохирдсон 

   өсгөвөр 

- -  29  

      

Нийт    1383 100.0 
 
а Сурвалж: лавлах 3. 

 

Хүснэгт 10 

Флюоросцент бичил харуурыг өсгөвөртэй, Циль-Нильсений бичил харуурыг 

өсгөвөртэй харьцуулсан байдал 

       

Флюоросцент 

бичил харуур 

 Циль-Нильсений 

бичил харуур 
     

 

+ - 

Нийт 

 

 

+ - 

Нийт 

 

441 

 

214 

 

655 

  

433 

 

222 

 

655 

 

 

      

                  

                 + 

Өсгөвөр 

                  - 

15 

 

713 728  

                 

                 + 

Өсгөвөр 

                  - 

14 714 728 

         

Нийт 456 927 1383  Нийт 447 936 1383 

 

 
Флюоросцент бичил харуурын дутагдалтай тал нь түүний өөрийн болон арчилгааны 

өндөр өртөг байдаг. Гэвч ажлын ачаалал нь 3 лаборант 3 уламжлалт бичил харууртай 

ажиллах хэмээс (ө.х, өдөрт 100-150 түрхэцээс илүү) хэтэрсэн төвийн болон том 
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лабораторид эдгээрийн оронд ганц л флюоросцент бичил харуур ажиллуулбал илүү 

хямд тусч болох юм. Лаборантуудын цалин бага байдаг газар буюу хөгжиж буй орнуудын 

хувьд ийм тооцоо гардаг (6). Харин цалин өндөртэй орнуудад ачаалал бага байсан ч 

өндөр үнэтэй ажилтан цөөн шаардагдах тул уламжлалт бичил харуураас хавьгүй хямд 

болдог (7, 8).  

Флюоросцент бичил харуурын өөр нэг дутагдалтай тал нь оптик хэрэгсэлтэй 

ажиллах, арчлахад техникийн илүү чадварыг шаарддаг. Түүнчлэн, флюоросцент бичил 

харуур уламжлалт хэрэгслийг бодвол илүү хэврэг байдаг. Зарим хэсэг, ялангуяа гэрлийг 

нь тогтмол солих шаардлагатай бөгөөд эдгээр нь үнэтэй, захиалахад түвэгтэй, бас 

засвар хэрэгтэй болдог. Үүн дээр нэмээд хэлбэлзэл багатай, байнгын эрчим хүч 

шаардагддаг. Эдгээр шаардлагыг хөгжиж буй орнуудад хангахад бэрхшээлтэй байдаг. 

Лавлах лабораториудад флюоросцент бичил харуур хэрэглэж байсан ч чанарын хяналт 

хийх, ажилтан сургахад гэрлийн бичил харуурыг үргэлжлэн хэрэглэх ёстойг тэмдэглэх нь 

зүйтэй юмаа. 
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9. Оношлогоо болон тохиолдлын ангилалд  

микобактерийн өсгөвөрийн шинжилгээ  

ямар ач холбогдолтой вэ?17 

А. Ван Деан18 

 

 

 

 

Сүрьеэгийн оношлогоонд микобактерийн өсгөвөрийн ач холбогдол 
 

Түрхэцийн бичил харуураар цэрний сорьцонд хүчилд-тэсвэртэй нян (ХТН) илрүүлэх 

боломж нь цэрэн дэх нянгийн тоотой шууд холбоотой байдаг (“Түрхэц эерэг илэрсэн 

цэрний сорьцонд хичнээн нян байдаг вэ?”, х. 11 болон “Түрхэцийн бичил харуурын 

шинжилгээ хир найдвартай вэ?”, х.13-г үз). Нэг мл-т 1000-аас доош нян байгаа үед 

түрхэцэнд нян илрүүлэх боломж 10%-аас бага болдог. Харин микобактерийн өсгөвөрийн 

шинжилгээгээр цөөн тооны нянг ч илрүүлэх боломжтой бөгөөд илрүүлэлтийн хязгаар нь 

мл-т 100 орчим нян байдаг. Түүнчлэн өсгөвөрийн шинжилгээгээр биохимийн болон 

бусад шинжээр микобактерийн төрлийг илрүүлэх боломжтой. Бүгд хүчилд тэсвэртэй, 

бүтцийн хувьд төстэй, өвчин үүсгэдэг ба үүсгэдэггүй олон микобактерийг түрхэцийн 

бичил харуураар ялгаж чаддаггүй. Иймээс сүрьеэгийн оношлогоонд мэдрэг ба өвөрмэц 

аль ч талаас нь үзсэн өсгөвөрийн арга түрхэцийн бичил харуураас хавьгүй илүү мэт 

харагддаг. 

Гэвч, хийхэд учрах бэрхшээл, ямар нөхцөлд хэрэглэж байгаа нь  оношлогооны ямар 

нэг аргын үр дүнд нөлөөлж байдаг. ХТН-ийн түрхэцийн бичил харуурын тухайд, түүний 

харьцангуй өндөр өвөрмэц чанарт мэргэжлийн алдаа бараг нөлөөлдөггүй (“Түрхэцийн 

бичил харуурын шинжилгээ хир найдвартай вэ?”, х.13-г үз). Мэдрэг чанар нь өндөр 

байдаг учир бохирдолтын улмаас Mycobacterium tuberculosis-ын өсгөвөрийн өвөрмэц 

чанар амархан буурдаг: янз бүрийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр нян эерэгээс сөрөгт 

шилжиж болдог. Британы Анагаах Ухааны Эрдэм Шинжилгээний Зөвлөлтэй хамтран 

ажиллагч Өмнөд Африкийн лабораториудад энэ асуудлын цар хүрээг судлахын тулд 

рифампицинд дан дасалтай омог бүхий цэрний эерэг сорьцыг сөрөг сорьцтой хольжээ. 

Энэ өвөрмэц төрөл сөрөг сорьцын 1% орчимд хожим илэрсэн байна (1). Эдгээр төрлийн 

дотор баталгаатай эерэгийн түвшин 25% орчим байсан ч өсгөвөрийн ургалтын 1.6–4.7% 

нь үнэн хэрэгтээ хуурамч-эерэг байна гэсэн үг юм. Одоогийн байдлаар сүрьеэгийн 

                                                
17 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.    
18 Микобактери судлалын хэсэг, Халуун Орны Өвчин Судлах Хүрээлэн, Антверп, Бельги. 
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тархалт доогуур орнуудын ердийн лабораторид ДНК-“хурууны дардас” арга хэрэглэн 

солбисон-бохирдолтын бараг адил түвшинг удаа дараалан мэдээлсэн байна (2, 3). 

Иймээс сүрьеэгийн тархалт ихтэй орнуудад түрхэцийн бичил харуурын өвөрмэц 

чанар өсгөвөрийнхөөс дээгүүр байж болох юм. Сүрьеэгийн оношлогоонд ч мөн ийм байж 

болно (4), учир нь бараг бүх тохиолдолд, ХДХВ-ын тархалт ихтэй газарт ч түрхэцэнд 

илрүүлсэн ХТН M. tuberculosis байдаг (5). Харин сүрьеэгийн тархалт багатай орнуудад 

сүрьеэг микобактерийн бусад өвчнөөс ялгахад өсгөвөр (эсвэл төрлийг тодорхойлох 

бусад арга) чухал ач холбогдолтой.  

Газар зүй, санхүү, соёлын хүчин зүйлийн улмаас өндөр тархалттай орнуудад 

эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмж голдуу муу байдаг бөгөөд өвчин даамжирч, хөндий 

үүссэн үед л өвчтөн эмнэлэгт ирдэг. Цэрэнд байх нянгийн тоо нянгийн үүсвэр болж буй 

сүрьеэгийн гэмтлийн хэлбэрээс бараг шууд хамааралтай байдаг. 2 см орчим хэмжээтэй 

(гуурсан хоолой руу нээгдсэн) хөндийд 100 сая гаруй сүрьеэгийн нян байдаг бол 

хөндийгүй, адил хэмжээний голомтот гэмтэлд 100-1000 нян л байдаг ажээ (6). Уушиганд 

нь сүрьеэгийн хөндий үүссэн өвчтөний цэрэнд маш олон тооны нянтай зөөлөрч, үхжсэн 

хэсэг байдаг бөгөөд түрхэцийн бичил харуурын шинжилгээ хийхэд голдуу эерэг гардаг. 

Харин хөндийгүй, голомтот гэмтэлтэй, цөөн тооны нян ялгаруулж байгаа өвчтөний 

цэрний түрхэцийн бичил харуур ихэвчлэн сөрөг байдаг. Ким ба бусад (7), гэрлийн 

шинжилгээний өөрчлөлт, өсгөвөр-эерэг байдлыг бичил харуурын шинжилгээтэй 

харьцуулан хийсэн судалгаагаар гэмтэлтэй холбоотой энэ мэдрэг байдлыг тодорхой 

харуулсан байна (Зураг 1). 

Идэвхтэй илрүүлэлт юмуу судалгаанд өсгөвөр, бичил харуурын илрүүлэлтийн мэдрэг 

чанарын ялгаа их байхыг үүнтэй холбон ойлгоход хялбар болдог. Эдгээрээр хөнгөн 

юмуу шинж тэмдэг илрээгүй тохиолдлууд илүү учрах бөгөөд тун цөөхөн хувьд нь л олон 

тооны нян бүхий хөндийт хэлбэр үүссэн байдаг. Энэтхэг, Бангалорын Сүрьеэгийн 

Үндэсний Хүрээлэнгээс бичил харуур болон өсгөвөрийг харьцуулан хийсэн олон тооны 

судалгаагаар энэ байдлыг харуулсан байдаг. Судалгаагаар өсгөвөр-эерэг тохиолдлын 

зөвхөн 40-50%-ийг л бичил харуураар илрүүлсэн бол шинж тэмдэг илэрсэнээс өөрсдөө 

үзүүлэхээр ирж буй хүмүүсийн дунд энэ түвшин 85% болтлоо өссөн байдаг (8). 

Шинжилгээний аргыг зөв хэрэглэж чадах юм бол цэрний бичил харуурын 

оношлогооны чадвар ХДХВ-ын тархалтын үед ч өндөр байж чаддаг (9, 10) (“ХДХВ-ын 

халдвартай хүний сүрьеэгийн оношлогоо ХДХВ-ын халдваргүй хүнийхээс ямар ялгаатай 

байдаг вэ?”, х.75-г үз). Урбанчикийн мэдээллээс авч (11) өсгөвөр ба бичил харуурын 

мэдрэг байдлыг хүснэгт 11-д харууллаа. Мөн үүний дараа ч гэсэн сүрьеэ өндөр тархсан, 

ХДХВ-ын тархалт ихтэй газраас ч илүү өндөр түвшин (80%-аас илүү) бүртгэгдсэн байна 

(5, 10).  
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Зураг 1 

Өсгөвөр-эерэг уушигны сүрьеэтэй бүх өвчтөнөөс гэрлийн шинжилгээний хүндрэлийн 
байдлаар түрхэц-эерэг гарсан тохиолдлын хувьа

 
 

 

Жижиг гэмтэл (n=81) 
 

 

35% 
 

  
 

Дунд зэргийн даамжрал, 
Хөндийгүй (n=157) 

 
 

45% 
 

  
 

Даамжирсан, 
Хөндийгүй (n=88) 

 
 

64% 
 

  
 

Дунд зэргийн даамжрал, 
Хөндийтэй (n=131) 

 
 

68% 
 

  
 

Даамжирсан, 
Хөндийтэй (n=520) 
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Нийт когорт (n=977) 
 

 

75% 
 

  
           

                                                   0       10       20      30      40       50      60       70      80       90      100    
Хувь 

 

а Сурвалж: лавлах 7. 

 
 

 

Хүснэгт 11 

Өсгөвөр-эерэг уушигны сүрьеэтэй бүх өвчтөнөөс  
түрхэц-эерэгийн хувьа

  
 

 

Орон/нутаг 

 

Он 

 

Түрхэц- ба өсгөвөр- 

эерэг хувь 
   

АНУ 

АНУ 

АНУ 

Африк/Европ 

Ази/АНУ 

АНУ 

Нэгдсэн Вант Улс 

Герман 

АНУ 

АНУ 

Герман 

1976 

1975 

1976 

1980 

1980 

1975 

1992 

(тодорхойгүй) 

1977 

1980 

(тодорхойгүй) 

62 

22 

43 

53 (Циль-Нильсен) 

63 (флюоросцент) 

24 

53 

54 

50 

25 

37 
 
 

а Лавлах 11-ээс шинэчлэн авав. 
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Эндээс харахад бичил харуурыг өсгөвөртэй харьцуулсан байдал практикт их 

хэлбэлзэлтэй байгаа юм. Ажиглагдсан хэлбэлзлийн заримыг, хамарсан хүмүүсийн 

байдал (өндөр- ба бага-тархалттай орон, тохиолдлыг эрт юмуу хожуу шатанд илрүүлсэн) 

болон хэрэглэсэн арга (флюоросцент бичил харуур, өтгөрүүлсэн арга г.м) өөр байснаар 

тайлбарлаж болно. Гэсэн ч заримыг нь шинжилгээний арга хэрэглэхэд гарсан алдаатай 

мөн холбох хэрэгтэй юм. 

Өсгөвөрийн мэдрэг чанар өндөр ч гэсэн энэ аргыг шинж тэмдэг илрэн, өөрөө 

үзүүлэхээр ирж буй өвчтөн болгонд хэрэглэх шаардлагагүй юм. Хоёр аргыг зөв хэрэглэж 

чадаж байвал өндөр тархалттай оронд ХДХВ-аас хамааралгүй өсгөвөрөөр илрүүлэх 

түвшин бичил харуураас 25% орчмоор л илүү байдаг байна (12). Бага тархалттай оронд 

энэ түвшин бараг 2 дахин илүү байж болдог. Дээр нь бичил харуураар боломжгүй байдаг 

микобактерийн төрлийг ялгах боломж өсгөвөрт байдаг билээ. 

Нян судлалын үүднээс өвчтөнг 2 гол бүлэгт ангилж болно: нэг нь бичил харуураар 

хялбархан илрүүлж болох цэрний сорьц бүрд нь шахам олон тооны нян байдаг халдварт 

хэлбэрийн, нөгөө нь өсгөвөрөөс өөр аргаар бараг илрүүлэх боломжгүй цөөн тооны нян 

ялгаруулж буй халдвар багатай өвчтөн. Дээр дурьдсанчлан сүүлийн ангиллын өвчтөнүүд 

нянг хааяа хааяа л ялгаруулж байж болдог (“Цэрийг бичил харуур болон өсгөвөрөөр 

давтан шинжилсэнээр нэмэгдэн илрэх өөрчлөлт хир байдаг вэ?”, х.44-г үз). Энэ 2 

ангилал клиник болон тархвар судлалын хувьд ч мөн ялгаатай байх нь ойлгомжтой 

билээ. 

 
Цэрний байдал ба клиник тавилан 

Зөвхөн өсгөвөрт л нян илэрсэн, цөөн тооны нян ялгаруулж байгаа уушигны гэмтэлтэй 

өвчтөний тавилан түрхэц-эерэгийхээс голдуу сайн байдаг. Өмнөд Энэтхэгт тархвар 

судлалын судалгааг тодорхой хугацаагаар давтан хийж шинээр илрүүлж буй 

тохиолдлуудын тавиланг судалжээ (13, 14). Өвчнийг нь оношлох үед түрхэц-сөрөг (хоёр 

сорьц) ч, өсгөвөр нь эерэг байсан өвчтөнүүдийн талаас илүү нь 18 сарын дотор, гуравны 

хоёр нь 3 жилийн хугацаанд эдгэрчээ (ө.х. түрхэц, өсгөвөр хоёулаа сөрөг болсон байна). 

Түүнчлэн нас баралтын түвшин нь түрхэц-эерэг тохиолдлын гуравны нэг орчим байжээ. 

Эндээс харахад хөдөө, амьдралын туйлын ядуу нөхцөлд, эмчилгээ хийгээгүй үед ч 

түрхэц-сөрөг, өсгөвөр-эерэг өвчтөний тавилан харьцангуй сайн байдаг ажээ. 

Түрхэц-сөрөг тохиолдолд нас баралт бага байгаа ч үүнийг өвчний эрт шат, цаашид 

өвчин даамжран, түрхэц-эерэгт шилжинэ гэж үзэж байжээ. Үүнээс сэргийлэхийн тулд 

өвчтөнг “эрт үед” нь буюу өвчний тархалт бага, зөвхөн өсгөвөрт л илрэхээр цөөн тооны 

нян гэмтэлд байгаа үед илрүүлэх нь чухал гэж үздэг байлаа. Мөн эдгээр өвчтөнд шинж 

тэмдэг бараг илэрдэггүй учир хүн амд гэрлийн шинжилгээ хийснээр л илрүүлж болно гэж 

үзэж байжээ. Гайхалтай нь энэ таамаглал цаг хугацааны шалгарлыг давж чадаагүй юм. 
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Удаан хугацаанд няхуур хийсэн судалгаанд (“Уушигны сүрьеэ яаж үүсдэг вэ, үүнийг 

эрт үед нь яаж илрүүлж болох вэ?”, х.62-г үз) Чехословакт дүүргийн хүн амд 2–3 жилийн 

зайтайгаар гэрлийн болон нян судлалын шинжилгээ хийдэг байжээ (15). Хамрагдах хүн 

амыг бараг бүгдийг (95%) шинжилсэн байна. Тойролт бүрд гэрлийн шинжилгээнд бага 

зэргийн өөрчлөлттэй, өсгөвөр-эерэг ч түрхэцийн бичил харуур сөрөг (дараалан 3 өдөр 

авсан сорьц) нилээд тооны шинэ өвчтөнг илрүүлж, тэдэнд даруй эмчилгээг эхэлж, 

амжилттай дуусгаж байжээ. Таамаглалын дагуу, эдгээр өвчтөний өвчин цааш даамжран, 

түрхэц-эерэг сүрьеэд шилжихээс сэргийлсэн байна. Иймээс, үүний үр дүнд түрхэц-эерэг 

шинэ тохиолдлын тоо хурдан буурна гэж тооцоолжээ. Гэвч, ийм идэвхтэй илрүүлэлт ба 

эмчилгээ тун өчүүхэн үр дүн үзүүлсэн байна: маш их хүч, хөдөлмөр зарцуулсан ч 

тойролтын хооронд шинэ тохиолдлын дийлэнхид аль хэдийнэ өвчин нь даамжран, 

түрхэц-эерэг болсон байжээ. 

Дээрх ба бусад судалгаанаас харахад шинэ, түрхэц эерэг сүрьеэгийн хөгжил түрхэц-

сөрөг, эрт шатыг заавал дамждаггүй байна (“Уушигны сүрьеэ яаж үүсдэг вэ, үүнийг эрт 

үед нь яаж илрүүлж болох вэ?” х.62-г үз). Түрхэц сөрөг ч өсгөвөр-эерэг байгаа өвчтөний 

тавилан өмнө байснаас ч илүү сайн байдаг нь батлагдсан бөгөөд эдгээр гэмтлийн 

дийлэнх нь эдгэрч, эсвэл өөрчлөлтгүй хэвээр байдаг байна. Зөвхөн цөөн тооны өвчтөнд 

л хүндэрдэг учир ингэж микобактерийн өсгөвөр мэтийн илүү мэдрэг, нэмэлт илрүүлэх 

арга хэрэглэх нь цөөн тооны түрхэц-эерэг тохиолдол үүсэхээс л сэргийлдэг ажээ. 

 
Цэрний байдал ба халдварт байдал 

Тархвар судлалын үүднээс ч дээрх хоёр хэлбэрийн хооронд мөн ялгаа байдаг. Түрхэц нь 

баталгаатай сөрөг байгаа өвчтөн түрхэц-эерэгийг бодвол халдвар тараах нь хамаагүй 

бага байдаг. Хоёр хэлбэрийн өвчтөний ялгаруулж байгаа нянгийн тоо асар их ялгаатай 

учир энэ нь тийм ч гайхмаар зүйл биш юм. Түрхэц-эерэг өвчтөн бараг байнга шахуу, 

хүчтэй ханиалгадаг учир халдварын ийм эх уурхайтай хавьтах нь илүү аюултай байдаг 

(16). Түрхэц-сөрөг, өсгөвөр-эерэг өвчтөний гэр бүлийн хавьтлын халдвар авах нэмэлт 

эгзэг нь түрхэц-эерэг өвчтөнийхийг бодвол хамаагүй бага байдаг. Нэмэлт эгзэг гэдэг нь 

түр зуурын, гэр бүлээс гадуур хавьтах үед үүсдэг үндсэн эгзэг дээр нэмэгдэж байгаа 

эгзгийг хэлдэг. Хүмүүс бөөнөөр байдаг юмуу нөхцөл муутай орчинд үндсэн эгзэг нь нийт 

хүн амын дундаж эгзэгээс (голдуу харьцуулалтанд буруу хэрэглэдэг) их байдаг. Өсгөвөр-

эерэг, түрхэц-сөрөг өвчтөний гэр бүлийн хавьтлаас өвчин үүсэх эгзэг нь түрхэц-эерэгийн 

хавьтлын 10-20% орчим л байдаг байна (17,18) (“Хүн амын дунд тогтмол гэрлийн 

шинжилгээ хийн тохиолдлыг илрүүлэх нь сүрьеэтэй тэмцэх ажилд хир ач холбогдолтой 

байдаг вэ?”, х.68-г үз). Эдгээр үзүүлэлтүүдийг 1991–1996 онд АНУ, Сан Францискод 

ялган авсан M. tuberculosis-ын төрлийн холбоог ДНК-“хурууны дардас” судалсан 
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судалгаагаар баталжээ: өвчин үүссэн тохиолдлын 17% нь л түрхэц-сөрөг, өсгөвөр-эерэг 

өвчтөний хавьталтай холбоотой байжээ (19). 

Эндээс үзэхэд гэмтэл нь бараг харагдахгүй байгаа, цөөн тооны нян ялгаруулж байгаа 

өвчтөнг илрүүлэх нь сүрьеэтэй тэмцэх ажлын хүрээнд харьцангуй доогуур зэрэглэлд 

байгаа юм. Сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрөөр ийм өвчтөнүүдийг илрүүлэх нь дээд 

зэрэглэлийн тохиолдол буюу халдварын эх уурхайг илрүүлэх ажилтай эн дүйцэхүйц үр 

дүн өгч чадахгүй билээ. Өдгөөг хүртэл тэмдэглэгдээд байгаа бүх түвшинг авч үзэхэд 

өндөр тархалттай орнуудад халдварын эх уурхайн 90%-аас ч илүүг чанартай сайн 

хийгдэж буй түрхэцийн бичил харуураар илрүүлж чадах нь тодорхой байгаа юм. 

Сүрьеэгийн оношлогоонд микобактерийн өсгөвөрийг бага хэрэглэдэг өөр 

шалтгаанууд байдаг. Өндөр тархалттай орнуудад өсгөвөр хийх байгууллага цөөн байдаг 

бөгөөд санхүү, техникийн бэрхшээлийн улмаас байгуулахад хүндрэл учирдаг. 

Уламжлалт орчин (өндөг суурьтай, ө.х Левенштейн-Йенсений орчин; эсвэл агар суурьтай 

Миддле-брук орчин) хэрэглэн нэг сорьцын микобактерийн өсгөвөр хийх нь түрхэцийн 

бичил харуураас 5-10 дахин илүү үнэтэй болдог. Шаардагдах хэрэгсэл болон сургагдсан 

ажилтан олох нь бүр ч бэрхшээлтэй байдаг. Өсгөвөрлөх хэрэгсэл боломжтой төвүүдэд ч 

сүрьеэгийн эмчилгээ аль хэдийнэ эхэлсэн тохиолдолд онош баталгаажуулахад л энэ 

аргыг гол нь хэрэглэдэг. Учир нь олонх өсгөвөрийг тарьснаас хойш 3 долоо хоногийн 

дараа л эерэг болдог учир уламжлалт өсгөвөрийн хариу сараас ч илүү хугацаагаар 

хоцорч гардаг. Эмч нар ийм удаан хариуг хүлээдэггүй, тэгээд ч тохиолдлын тун цөөхөн 

хувьд л өсгөвөр-сөрөг гарч зөвхөн гэрлийн шинжилгээнд л үндэслэн оношлодог. Иймээс 

оношлогооны тогтсон алгоритмд гэрлийн шинжилгээний оношлогоог өсгөвөрөөс илүүд 

үздэг байна (Сүрьеэгийн шинж тэмдэг илэрсэнээс үзүүлэхээр ирж буй өвчтөний дундаас 

тохиолдлыг илрүүлэхэд цээжний гэрлийн шинжилгээ болон цэрний шинжилгээ 

(түрхэцийн бичил харуур ба өсгөвөр) ямар ач холбогдолтой байдаг вэ?”, х.57-г үз). 

Орчин үед шингэн орчин болон ургалтыг тодруулах илүү мэдрэг аргуудыг ашигласнаар 

өсгөвөр эерэг хариуг арай эрт 1–2 долоо хоногийн дотор авах боломжтой болж байгаа ч 

ийм хэрэгслийг суурьлуулах, ажиллуулах өртөг нь өндөр бөгөөд дээд түвшний техникийн 

чадвар шаардлагатай болдог. Түүнчлэн стандарт алгоритмд үндэслэн онош тавих нь 

эдгээр системд үндэслэсэн өсгөвөрийн аргыг бодвол эмчилгээг эрт эхлэх боломж 

олгодог бөгөөд илүү хямд байдаг. 

Эдгээр бүх шалтгааны улмаас сүрьеэгийн оношлогоонд микобактерийн өсгөвөр 

хэрэглэх нь өвчний тархалт буурсан үед л ач холбогдолтой болж эхэлдэг. Тархалт 

буурсаны улмаас эмч нар сүрьеэ гэж сэжиглэх нь багасч, түүнийг илрүүлэх туршлага 

багатай болдог учир өсгөвөрийн хожуу ч гэсэн хариу ач холбогдолтой болдог. Ирж 

байгаа тохиолдлууд ч илүү хөнгөн, түрхэц эерэг сүрьеэгийн хувь ч багасч ирдэг. Өвчин 

үүсгэх эгзэг багатай бусад микобактериуд өвчний шалтгаан болох нь ихэсдэг тул олон 
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төрлийн ХТН-ийн төрлүүдийг ялгах нь чухал болдог. Төгсгөлд нь сүрьеэгийн бууралт 

голдуу эдийн засгийн хүчин чадал сайжрахтай хамт явдаг тул өсгөвөрийн хэрэгслүүдийг 

суурьлуулж, хэрэглэх боломжтой болдог.  

Сүрьеэгийн тархалт өндөр хэвээр байгаа үед цэрний бичил харуур болон цээжний 

гэрлийн шинжилгээ/клиник оношлогоотой харьцуулахад микобактерийн өсгөвөр 

хоёрдогч байх болно. Хэрэв өсгөвөр боломжтой бол сорьц цуглуулахад илүү хялбар 

байдаг булчирхайн сүрьеэ г.м уушигны бус сүрьеэгийн оношлогоонд хэрэглэж болох юм. 

Энэ нь, ялангуяа ХДХВ-эерэг өвчтөнүүдийн оношлогоо, эмчилгээний алдааг 

мэдэгдэхүйц бууруулах болно. Түүнчлэн, эмийн даслын судалгаанд мэдрэг чанарыг 

судлахад өсгөвөр чухал ач холбогдолтой хэвээр байгаа билээ. 

 

Сүрьеэгийн тохиолдлын ангилалд микобактерийн өсгөвөрийн ач холбогдол 
 

Сүрьеэгийн оношийг бүрэн батлахад микобактерийн өсгөвөр чухал байдаг. Гэхдээ 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй нөхцөлд өсгөвөрийн үүргийг бичил харуурын шинжилгээ 

голчлон гүйцэтгэдэг. Өмнөд Энэтхэгт удаан хугацааны туршид хийсэн судалгаагаар (15) 

олон зүйлийг тодруулсаны нэгд энэ асуудал бас оржээ. Гэрлийн шинжилгээгээр скрининг 

хийж илрүүлсэн идэвхтэй сүрьеэтэй байж болзошгүй бүх хүмүүст өсгөвөр болон 

түрхэцийн бичил харуурын шинжилгээ хийж, эмчилгээ хийлгүйгээр хяналт тавьсан 

байна. Түрхэцэнд 3-аас олон ХТН илрүүлбэл эерэг гэж тооцохоор зааг тавьсан бөгөөд 

эндээс түрхэц-эерэг гарсан тохиолдлын 10%-д нь л өсгөвөрт M. tuberculosis ургаагүй 

байна. Үүний эсрэгээр, гэрлийн шинжилгээнд сэжигтэй 3 тохиолдлын 2 нь өсгөвөрийн 

шинжилгээгээр батлагдаагүй буюу идэвхтэй сүрьеэгийн бусад өөрчлөлт илрүүлээгүй 

ажээ. Сүүлийн үеийн судалгаануудаар (20) түрхэц-эерэг тохиолдлын зөвхөн 3–6% нь л 

өсгөвөрт сөрөг гарсан нь сүрьеэгийн тохиолдлын ангилалд өсгөвөрийн оронд түрхэцийн 

бичил харуурыг хэрэглэх нь найдвартай болохыг баталж байгаа юм. Бичил харуурт 

хуурамч-эерэг илэрсэн тохиолдлуудын олонх нь эмчилгээний улмаас болсон байж болох 

юм, учир нь түрхэцийг дахин шалгаснаар ХТН байгааг (амьдрах чадваргүй) баталдаг 

билээ. 

“Цэрний түрхэц-эерэг” ба “цэрний түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэгийн тохиолдол” гэж 

ангилдаг нь түрхэцийн бичил харуурын мэдрэг чанар хязгаарлагдмал байдгийг 

харуулдаг. Гэхдээ, энэ нь сүрьеэтэй тэмцэх ажилд түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэгийн 

тохиолдол тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой болохыг мөн тодотгож байгаа юм. 

Эдгэрэлт, үр дүнгүй болох, дахилт гэсэн ангилалд өсгөвөр илүү хэрэгтэй байж болно. 

Нилээд судалгаагаар, ж нь: Ал-Моамари ба хамт ажиллагсад (21) түрхэц эерэгээс сөрөгт 

хожуу шилжих шилжилтийг өсгөвөртэй харьцуулан судалсан байдаг (Зураг 2). 

Зарим өвчтөний цэрэнд эмчилгээ эхэлсэнээс хойш 5-аас дээш сард ч амьдрах 

чадваргүй нян бичил харуурт илэрсээр байж болдог. Реидерийн судалгаагаар (22) 5-аас  
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Зураг 2 

Эхэндээ түрхэц-эерэг байсан уушигны сүрьеэтэй өвчтөний түрхэц ба өсгөвөрийн 

шилжилта
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а Сурвалж: лавлах 21. 

 

дээш сард түрхэц-эерэг хэвээр байсан 8 тохиолдлын зөвхөн 2-т нь л дахин эмчилгээ 

хийх шаардлагатай байжээ. Ийм тохиолдолд илүү нарийн ангилах боломжийг өсгөвөр 

олгодог ч олонх газарт энэ нь асуудлыг шийддэггүй: хөтөлбөрт эмчилгээ эхлээд 5-аас 

дээш сард нян илэрч байвал үр дүнгүй болсон гэж ангилдаг. Цэрний түрхэц-эерэг, 

өсгөвөр-сөрөг байх өөр нэг шалтгаан нь лабораторийн алдаа байдаг. 

Нөгөө талаас өсгөвөр хийгээгүй үед, ялангуяа бичил харуурыг чанартай хийгээгүй 

бол эмчилгээ үр дүнгүй болсон өвчтөнг илрүүлэлгүй алдаж болдог. Тэгээд эдгээр 

өвчтөнг эрт үүссэн “дахилт” гэж ангилдаг. Иймд бичил харуурт үндэслэсэн үр дүнгүй 

болон дахилт гэсэн ангилал нь найдвар багатай байгаа юм. Гэсэн ч боломж, нөөц 

багатай, өсгөвөрийн хариу хожуу гардаг газарт эдгэрэлт, үр дүнгүй болох, дахилт гэсэн 

ангиллууд эхлээд түрхэцийн шинжилгээн дээр үндэслэж байдаг, боломжтой газарт 

өсгөвөр сонголтын арга болж байдаг. 
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10.  Түрхэцийн бичил харуурт эерэг илэрсэн цэрний  

  сорьц өсгөвөрт сөрөг гарах боломж ямар байдаг вэ? 

        К. Томан19 

 

 

 

 

Сингапурын сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийн хүрээнд нян судлалын шинжилгээний 

аргуудын үр дүнг тогтоох судалгаа хийж (1), клиник ба гэрлийн шинжилгээнд сүрьеэгийн 

сэжигтэй өөрчлөлт илэрсэн 1162 шинэ өвчтөнг доорх маягаар шинжилжээ. 

Сайн сургагдсан ажилтан өвчтөн бүрээс цэрний 2 сорьц - өдөрт нэгийг, дараалсан 

хоёр өдөрт авчээ. Нэг лабораторид бичил харуураар, нөгөөд - өсгөвөрөөр тус тусад нь 

бүх сорьцыг (сорьц бүрээс нэг түрхэц, нэг өсгөвөр) шинжилжээ. Доор үзүүлсэнчлэн, 1162 

өвчтөнөөс 500-д нь нэг юмуу 2 сорьцын түрхэц эерэг гарчээ. 

 
 

 

Хүчилд тэсвэртэй нянд түрхэц-эерэг илэрсэн шинэ 
өвчтөний тоо 
 

  

Нэг дэх сорьцоос 

Хоёр дахь сорьцоос нэмэгдсэн 
 

Нийт 

428 

72 
 

500 
 

 

Түрхэц-эерэг гарсан эдгээр өвчтөнүүдийн өсгөвөрийн 2 шинжилгээний хариуг 

Хүснэгт 12-т харуулав. 500 өвчтөний 17-д буюу 4%-аас багад нь түрхэцийн эерэг хариу 

өсгөвөрийн 2 шинжилгээгээр батлагдаагүй байна. Бохирдсон өсгөвөрийг бүгдийг сөрөг 

гэж үзвэл батлагдаагүй хариуны түвшин хамгийн их нь л 6% байх ажээ. Нэмэн хийсэн 

шинжилгээгээр (хүснэгтэнд оруулаагүй) 2 түрхэцийн 1 нь эерэг гарсан 115 өвчтөний 101-

д (бараг 90%) нян ялгаруулж байгааг нь өсгөвөрөөр баталжээ. 

Эдгээр хариунд үндэслэн судлаачид: түрхэцийн шинжилгээгээр сүрьеэгийн нян 

илэрсэн бараг бүх тохиолдолд хоёр сорьцын өсгөвөрийн шинжилгээгээр батлагдаж 

байгаа тул 2 түрхэцийн шинжилгээ эерэг гарсан үед өсгөвөрөөр батлах шаардлагагүй 

юм гэж дүгнэжээ. Өвчтөнүүд цусаар ханиасан, удаан хугацаанд цэртэй ханиалгасан 

үедээ л эмнэлэгт үзүүлэхээр голдуу ирдэг сүрьеэ их тархсан оронд энэ нь бүр ч 

баталгаатай үнэн байдаг. 

Сүрьеэгийн нян агуулсан сорьцны өсгөвөр сөрөг гарах олон шалтгаан байдаг. 

                                                
19 Нас барсан. 
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Хүснэгт 12 

Хүчилд тэсвэртэй нянд түрхэц-эерэг байгаа 500 шинэ өвчтөнөөс  
2 өдөр дараалан авсан цэрний сорьцын өсгөвөрийн  
шинжилгээний хариу 
 

  

Өвчтөний тоо 
 

% 
 

   

Нийт шинжилсэн 

Эхний өсгөвөрөөр батлагдсан 

Хоёр дахь өсгөвөрөөр батлагдсан   

     (нэмэлт) 

Бохирдсон (хоёр өсгөвөр) 

Аль ч өсгөвөрөөр батлагдаагүй  
 

500 

399 

73 

 

11 

17 

100 

80 

14 

 

2 

4 

 
 

 
Эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнд нян өсгөвөрийн орчинд ургах чадвараа алдах юмуу 

үхсэн байж болно. Рифампицинтэй горимоор эмчилж байгаа өвчтөнүүдэд эмчилгээний 3 

дахь долоо хоногоос эхлэн түрхэц эерэг хэвээр ч өсгөвөр сөрөг болдог: нян үхсэн юмуу 

амьдрах чадваргүй болсон байдаг. Эмчилгээ хийлгээгүй тохиолдолд, цэрний сорьц 

нарны гэрэл юмуу халуунд өртсөн, дэндүү удаан хадгалсан, хатсан юмуу бохирдсон 

байж болно. Мөн өсгөвөрт тарихын өмнө хэт халдваргүйжүүлэх, центрифугийн явцад хэт 

халаах, тохиромжгүй өсгөвөрийн орчин, инкубацийг дутуу хийх нь өсгөвөр сөрөг гарахад 

хүргэж болдог. Цөөн тохиолдолд эерэг түрхэц сүрьеэгийн бус микобактерийн гаралтай 

байж болно. 

Цэрний 2 сорьцын түрхэц сөрөг байгаа өвчтөний өсгөвөр эерэг гарах нь өөр 

асуудал юм, энэ талаар “Оношлогоо ба тохиолдлын ангилалд микобактерийн 

өсгөвөрийн шинжилгээ ямар ач холбогдолтой вэ?” (х.33) хэсэгт авч үзсэн билээ. 

 

Лавлах 

1. Chan W et al. Bacteriological measures for the detection of cases of pulmonary tuberculosis. 
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11. Цэрийг бичил харуур болон өсгөвөрөөр 

     давтан шинжилсэнээр нэмэгдэн илрэх  

    өөрчлөлт хир байдаг вэ? 

    А. Харриес20 

 

 

 

 

Нэмэгдэн илрэх өөрчлөлтийг тогтоохын тулд Энэтхэгийн Сүрьеэгийн Үндэсний 

Хүрээлэнгээс судалгаа хийж (1, 2), уушигны сүрьеэгийн сэжигтэй өвчтөн бүрээс цэрний 8 

сорьц авч түрхэцийн бичил харуур болон өсгөвөрөөр шинжилжээ (“Сүрьеэгийн шинж 

тэмдэг илэрсэнээс үзүүлэхээр ирж буй өвчтөний дундаас тохиолдлыг илрүүлэхэд 

цээжний гэрлийн шинжилгээ болон цэрний шинжилгээ (түрхэцийн бичил харуур ба 

өсгөвөр) ямар ач холбогдолтой вэ?”, х.57-г үз). 

Цээжний гэрлийн шинжилгээнд нь эмгэг сүүдэр, мөн сүрьеэгийн сэжигтэй шинж 

тэмдэг удаан хугацаанд илэрсэн 194 өвчтөнөөс цэрний 8 сорьцыг дараалан (4-ийг “газар 

дээр нь”, 4 “шөнийн” цэрийг гэрт нь очиж) цуглуулж түрхэцийн бичил харуур (Циль-

Нильсений арга) болон өсгөвөрийн шинжилгээ хийжээ. Нийт шинжилсэн сорьц 1552; 

шинжилгээ өгсөн өвчтөн болон өмнөх хариуг нь мэдэхгүй лаборантууд сорьц бүрийг тус 

тусдаа шинжилсэн байна. 75 өвчтөний цэрэнд сүрьеэгийн нян илрүүлжээ (Хүснэгт 13). 

Хүснэгт 14-д нэг дэх ба дараах шинжилгээгээр илэрсэн шинэ тохиолдлыг дугаарлан 

харуулав. Түрхэцийн бичил харуур болон өсгөвөрийн аль ч шинжилгээнд эерэг гарсан 

тохиолдлын ихэнх нь нэг ба хоёр дахь сорьцоос илэрсэн нь тодорхой байгаа юм. 

Хүснэгтийн дээд хэсгээс түрхэц-эерэг бүх өвчтөний 45 (85%)-д нь эхний 2 сорьц эерэг; 

өсгөвөрөөр батлагдсан түрхэц-эерэг тохиолдлын 41 (89%) нь эхний 2 шинжилгээгээр 

эерэг гарсан байгааг харж болно. Хоёр дахь өсгөвөр мэдрэг байдлыг 63%-аас 84% 

болтол ихэсгэжээ. Иймд өсгөвөрлөх тохиромжтой тоо нь 2, дээд тал нь 3 байхад 

хангалттай юм. 

Энэ судалгааны (Хүснэгт 14) өөр нэг чухал ололт нь эхний 2 түрхэцээр илэрсэнтэй 

бараг адил тооны (45) шинэ тохиолдол (43) нэг дэх өсгөвөрийн шинжилгээгээр 

илэрсэнийг тогтоожээ. Эндээс, эмчилгээ хийгдээгүй, удаан шинж тэмдэг илэрсэн бөгөөд 

уушиганд нь эмгэг сүүдэр илэрсэн шинэ өвчтөнд 2 түрхэцийн (газар дээр нь ба шөнийн) 

шинжилгээ хийх нь өсгөвөрийн нэг шинжилгээтэй тэнцэх нь гэсэн дүгнэлт хийж болох 

юм. Энэтхэг, Ченнайн Сүрьеэгийн Эрдэм Шинжилгээний Төвд (өмнө нь Сүрьеэгийн Хими  

 

                                                
20 Мэргэжлийн Зөвлөх, Малавийн Сүрьеэтэй Тэмцэх Үндэсний Хөтөлбөр, Лилонгве, Малави. 
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Хүснэгт 13 

Цэрний 8 сорьцыг түрхэцийн бичил харуур ба  
өсгөвөрөөр шинжилсэн хариу 
(Нийт 194 өвчтөнөөс 4 сорьцыг газар дээр нь, 4 нь өглөө  
эртний сорьц авсан.) 
 

   

Шинжилсэн сорьц 

Шинжилсэн өвчтөн 

Сөрөг (бүх түрхэц ба өсгөвөр) 

Эерэг: 

    ядаж нэг түрхэц ба нэг өсгөвөр   

    ядаж нэг өсгөвөр (бүх түрхэц сөрөг) 

    ядаж нэг түрхэц (бүх өсгөвөр эерэг) 
 

 

 

 

 

46 

22 

7а 

1552 

  194 

  119 

 

 

    75 

 
а  Эдгээр өвчтөний 2-х нь түрхэцэнд 3 болон түүнээс  

цөөн хүчилд-тэсвэртэй нян байсан. 

 

Хүснэгт 14 

Сүрьеэгийн сэжигтэй байж болох шинж тэмдэг удаан хугацаанд илэрсэн, уушиганд нь 
эмгэг сүүдэртэй 194 хүнээс өдөр дараалан авсан цэрний 8 сорьцонд хийсэн түрхэц (Т) ба 
өсгөвөрийн (Ө) шинжилгээний хариу 
 

 

Сорьцын дугаар 
 
        

 
Нян судлалын 
ангилал 

 
Тохиолдлын 
тоо 
 I II III IY Y YI YII YIII  

          

Т+ 46 34 7 1 1 - - 1 2 
Ө+          
  41 (89%)       
         
Т+          
Ө- 7 2 2 - - - 1 1 1 
          
Нийт 53 36 9 1 1 - 1 2 3 
          
  45 (85%)       

 
 
 
 
Түрхэц- 
эерэг 

         
          

Ө+ 46 34 7 1 1 - - 1 2 
Т+          
          
Ө+          
Т- 22 9 7 1 1 1 1 2 - 
          
Нийт 68 43 14 2 2 1 1 3 2 

 
 
Өсгөвөр- 
эерэг 

          

 
 
Эмчилгээний Төв, Мадрас байсан) (3); мөн Сингапурын эмнэлэгт үзүүлэхээр ирж буй 

өвчтөнүүдийн дунд тохиолдлын илрүүлэлтийг нян судлалын шинжилгээгээр хийсэн (14) 

бусад судалгааны үзүүлэлттэй энэ дүгнэлт тохирч байгаа ажээ. Сүүлчийн судалгаанд 

сүрьеэгийн сэжигтэй шинж тэмдэг, гэрлийн шинжилгээнд өөрчлөлт илэрсэн 1162 шинэ 

өвчтөнг хамарсан бөгөөд эхний сорьцын өсгөвөр 535-д эерэг байсан бол эхний 2 
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сорьцын түрхэцээр 500 тохиолдлыг илрүүлсэн байна (“Түрхэцийн бичил харуураар эерэг 

илэрсэн цэрний сорьц өсгөвөрт сөрөг гарах боломж ямар байдаг вэ?”, х.42-г үз). 

Дээр дурьдагдсан бүх үзүүлэлтүүд Митчисоны “... түрхэцийн шинжилгээ нь, ялангуяа 

өвчтөн бүрээс нилээд сорьц авч хийвэл хөгжиж буй орнуудын эмнэлэгт хийж буй 

өсгөвөрийн шинжилгээтэй бараг адил үр дүнтэй байдаг байна” гэсэн ажиглалтыг (5) 

баталж байгаа юм. Өндөр-тархалттай бусад нөхцөлд юмуу шинж тэмдэг илрэн (удаан 

ханиалгаж байгаа, идээтэй юмуу цустай цэр гарч байгаа г.м) эмнэлэгт ирсэн 

өвчтөнүүдийг сонгон авсан бүлэгт ийм байдал мөн тохирч болно (6). 

Судалгаагаар ажиглагдсан өөр нэг чухал үзүүлэлт нь түрхэц ба өсгөвөр нь эерэг 

илэрсэн 46 өвчтөн бараг өдөр бүр нян ялгаруулж байжээ (46 өвчтөний нийт 368 

сорьцоос 347 (94%) нь өсгөвөр-эерэг байжээ). Үүний эсрэгээр түрхэцийн бичил харуур 

сөрөг, өсгөвөр нь л эерэг 176 сорьцын 62 (35.2%) нь л өсгөвөрт эерэг байсан байна. 

Сүүлчийн эдгээр өвчтөнүүд 3 хоногт л нэг удаа цэр ялгаруулдаг буюу эсвэл 3 сорьцын 

нэг нь л нян агуулж байсан байна (“Оношлогоо болон тохиолдлын ангилалд 

микобактерийн өсгөвөрийн шинжилгээ ямар ач холбогдолтой вэ?”, Хүснэгт 11, х.33-г үз). 

Энэ нь өсгөвөр эерэг, түрхэц нь сөрөг байгаа өвчтөн түрхэц (мөн өсгөвөр) эерэг байгаа 

өвчтөнг бодвол тархвар судлалын үүднээс аюул багатай байдгийг баталж байгаа юм. 

Сүрьеэгийн Үндэсний Хүрээлэнгээс өмнөд Энэтхэгийн дүүрэгт тархвар судлалын 

судалгаатай холбон мөн адил судалгаа хийжээ (2). Цээжний гэрлийн шинжилгээнд эмгэг 

илэрсэн 1652 өвчтөнөөс дараалан цэрний 8 сорьц авч дээрх судалгаанд хэрэглэсэн 

аргаар шинжилжээ. Гарсан хариу мөн адил байжээ. Түрхэцийн бичил харуур ба өсгөвөр 

эерэг 86.7% тохиолдлыг эхний түрхэцээр л эерэг гэж тооцсон бөгөөд 2 дахь түрхэцээр 

эерэг хариу 10% нэмэгдсэн байна. Зөвхөн өсгөвөр нь эерэг үед эхний түрхэцээр 32%-д л 

эерэг, 2 дахиар 18% нэмэгджээ. Олон тооны нян ялгаруулж байгаа өвчтөнд бараг бүх 

түрхэц эерэг байсан бол өсгөвөр-эерэг, түрхэц-сөрөг тохиолдолд нян агуулаагүй сорьц 

олон байгаа нь энэ судалгаагаар мөн ажиглагдсан юм (“Оношлогоо болон тохиолдлын 

ангилалд микобактерийн өсгөвөрийн шинжилгээ ямар ач холбогдолтой вэ?”, х.33-г үз). 

ХДХВ-ын тархалт ихтэй суб-Сахарын Африкт архаг ханиалгаж буй үед цэрний 2 

сорьцын түрхэцийг оношлогооны үндэс болгож болохыг баталсан байдаг. Танзаны 

Нэгдсэн Бүгд Найрамдах Улсад (7) сүрьеэгийн сэжигтэй байж болох 61 580 өвчтөний 

цэрний түрхэцэнд хүчилд-тэсвэртэй нянг бичил харуураар шинжилсэн байна. Илрүүлсэн 

түрхэц-эерэг тохиолдлын дундаж түвшин 18.9% байжээ. Цэрний 3 түрхэцийг бүгдийг нь 

шалгасан өвчтөнүүдийн дунд хамгийн олон түрхэц-эерэг: нэг дэх сорьцоос – 83.4% 

илэрч, 2 дахиас 12.2%, 3 дахиас 4.4% тус тус нэмэгджээ. Малавид хийсэн судалгаагаар 

(8) архаг ханиалгаж байгаа, турсан, антибиотик эмчилгээний дараа сайжрал байгаагүй 

280 хүнээс 71-д цэрний түрхэц-эерэг байжээ. Түрхэц-эерэг сүрьеэтэй өвчтөнүүдийн 83%-

д нь нэг дэх сорьцоос оношийг тавьж, 2 дахиар 13%, 3 дахиар 4%-аар нэмэгдсэн байна. 
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Малавийн нэг дүүрэгт 2 ба 3 түрхэцийн шинжилгээг 6 сар харьцуулан үзжээ (9). 

Сүрьеэгийн сэжигтэй байж болох өвчтөнүүдийн 16%-д нь түрхэц-эерэг байжээ. 

Эдгээрийн дундах илрүүлэлтийн түвшин 2 ба 3 түрхэц шинжлэхэд бараг адил байжээ. 

ХДХВ-ын тархалт ихтэй Африкийн хөдөө хэсэгт флюоросцент бичил харуур болон Циль-

Нильсений будалтаар шинжлэн 2 ба 3 цэрний сорьцыг бас харьцуулж үзжээ (10). Гурван 

түрхэцээр илрүүлсэн тохиолдлын 97%-ийг эхний 2 сорьцоор оношилсон байна 

Гурван түрхэц шинжилсэн нь илүү дээр байдаг. Түрхэц нь эерэг байгаа өвчтөнүүдийн 

дийлэнхид 2 юмуу 3 түрхэц эерэг байдаг, харин 1 түрхэц эерэг байгаа үед ямар нэг 

алдааны улмаас гарсан хуурамч-эерэг хариу байж болдог (“Цэрний түрхэц хуурамч-

эерэг, хуурамч-сөрөг гардаг гол шалтгаан нь юу байдаг вэ?”, х.21-г үз). Ажил нь сайн 

байдаг лабораторид ч гэсэн эерэг өсгөвөрийн 1–4% нь хуурамч-эерэг байдаг (11, 12). 

Энэ нь нэг л түрхэц эерэг бол нэмэлт шинжилгээ хийх ДЭМБ-ын зөвлөмж болгодог 

алгоритм зөв болохыг харуулж байгаа юм. Мөн 3 түрхэцийг 2 өдөрт (газар дээр-өглөө 

эрт-газар дээр) авбал өвчтөнд садаа болох нь бага байдаг. Гэхдээ хүн хүч, хөрөнгийн 

боломж хязгаарлагдмал газарт цэрний 2 түрхэцийг шалгах нь ч үр дүнтэй байгаа билээ. 
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12.  Цээжний гэрлийн шинжилгээ хир найдвартай вэ?21 

     Р. Коппака22 & Н. Бокк23 

 

 

 

 

Гэрлийн шинжилгээ оношлогооны хэрэгсэл болон нэвтэрсэн нь сүрьеэгийн байгалийн 

жам болон түүний оношлогооны талаарх бидний мэдлэгт мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 

оруулсан билээ. Ийм ч учраас гэрлийн шинжилгээг хүлээн авч, хэрэглэж буй эрч нь 

зарим тохиолдолд уг аргыг хэт үнэлэхэд хүргэж байгаа бизээ. Уушигны сүрьеэг дан ганц 

цээжний гэрлийн шинжилгээгээр оношлож болно гэж олон хүмүүс одоо ч гэсэн итгэсээр 

байна. Гэсэн ч, амьдралаас болон хийгдсэн олон тооны судалгаанаас харахад гэрлийн 

шинжилгээнд сүрьеэг яг оношлож болох ямар ч шинж илэрдэггүй билээ. Уушигны олон 

өвчний үед гэрлийн шинжилгээнд илрэх эмгэг адил төстэй байдаг бөгөөд сүрьеэ гэж 

эндүүрэхэд хүргэдэг. Үүнтэй адилаар уушигны сүрьеэ ч гэрлийн шинжилгээнд ямар ч 

өөрчлөлтөөр илэрч болдог (1). 

Цээжний гэрлийн шинжилгээ уушиган дахь эмгэгийн байршлыг тогтооход л чухал 

байдаг, харин эмгэг өөрчлөлт сүрьеэгийн шалтгаантай гэдгийг тогтооход нэмэлт 

шинжилгээ шаардлагатай, үүнийг нян судлалын шинжилгээгээр л зөвхөн баталж болдог. 

 
Уншигчийн алдаа 
 

Тодорхой, бодитой гэж бид тооцдог клиник, лабораторийн олон арга үнэн хэрэгтээ 

уншигчийн алдааны зэргээс хамаарч байдаг. Ийм аргуудад цусны даралтын хэмжилт, 

зүрхний бичлэг, цусны эс тоолох, эндоскоп, өнгөний сохор шалгах, цээжний гэрлийн 

шинжилгээ зэргийг дурдаж болох юм. Цээжний гэрлийн шинжилгээний ач холбогдол 

түүнийг уншиж буй хүн эмгэгийг илрүүлж, түүнийг тайлан унших чадвараас л гол нь 

хамаарч байдаг. Гэрлийн шинжилгээнд гарсан өөрчлөлтийг орхигдуулах юмуу дутуу 

унших, эсвэл эсрэгээр жирийн сүүдрийг эмгэг гэж хэт унших зэрэг байдал гарч болдог. 

Унших чадвар уншигч хооронд (уншигч хоорондын ялгаа) зөвхөн ялгаатай байдаггүй, нэг 

зургийг нэг уншигч дахин уншихад ч (уншигчийн уншилтуудын ялгаа) өөр байх нь элбэг. 

Хөгжсөн олон оронд сүрьеэгийн эсрэг компанит ажил өрнөж эхлэх үеэс, хэдэн арван 

жилийн өмнөөс цээжний гэрлийн шинжилгээ уншигчийн алдааг судалж эхэлжээ. Гэрлийн 

                                                
21 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.  
22 Мэргэжилтэн, Сүрьеэг Устгах Хэсэг, ХДХВ, БЗДӨ ба Сүрьеэгээс Сэргийлэх Үндэсний Төв, 
Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан Сэргийлэх Төв, Атланта, Жеоржия, АНУ.    

23 Мэргэжилтэн, Эрдэм Шинжилгээ ба Үнэлгээний Салбар, ХДХВ, БЗДӨ ба Сүрьеэгээс 
Сэргийлэх Үндэсний Төв, Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан Сэргийлэх Төв, Атланта, Жеоржия, 
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ба фотофлюорографын арга, хэрэгслийн үр дүнг судлах өмнөх олон судалгаануудын 

загварыг биостатистикч Иерушалми боловсруулж хийсэн байдаг. 

 
Хэт- ба дутуу-уншилт 

Нэг судалгаагаар гэрлийн хальсны хэмжээний ялгаа нь уншигчийн ялгаатай адил ач 

холбогдолтой гэж үзэн цээжний гэрлийн шинжилгээний хариунд хальсны хэмжээ яаж 

нөлөөлөхийг судалсан байна (2). Оролцсон 5 уншигч бүгд багц бүрээс “эерэг” хальсны 

25% орчмыг орхигдуулжээ (дутуу уншсан) (Хүснэгт 15). 3 сарын дараа адил зургийг 

дахин уншуулахад өмнө нь “эерэг” гэж уншсан тохиолдлын тавны нэг орчимд уншигч 

бодлоо өөрчилсөн байна (уншигчийн уншилтын ялгаа 20% орчим).  

Дахин хийсэн судалгаагаар зурагны 26–43%-ийг дутуу уншиж болохыг тогтоожээ (3, 

7, 8). Туршлагатай 3 уншигчаас бүрдсэн Данийн бүлэг (5, 9) 5000 жижиг зургийг тус 

тусдаа уншжээ (Хүснэгт 15). Дутуу уншилт 32% орчимд, хэт уншилт 2%-д нь бүртгэгджээ. 

Нэгдсэн Вант Улсад ч (10) мөн ийм байдал ажиглагдсан байна. 

Хүн амын дунд тогтмол хийдэг цээжний гэрлийн шинжилгээний скринингийн ач 

холбогдлыг судлахаар АНУ-д явуулсан өргөн цар хүрээтэй судалгаагаар (4, 6) их 

сургуулийн 1-р курсийн 15 000 оюутны флюорограф зургийг авчээ (Хүснэгт 15). Гэрлийн 

ба уушигны адил тооны мэргэжилтэнээс тогтсон 50 уншигчийн хэсэг зургийг уншсан 

байна. Санамсаргүй сонголтын судалгааны загвараар уншигч бүрд 3000 зураг уншихаар 

буюу зураг бүрийг 10 удаа тус тусад нь уншихаар зохион байгуулжээ. Нэг юмуу хэдэн 

уншигч “эерэг” гэж зургийг нь уншсан оюутныг дараа нь нян судлал, туберкулин сорил ба 
 

 

Хүснэгт 15 

Уншигчийн алдаа: гэрэл зургийн дутуу- ба хэт-уншилт (гэрэл зургийг голдуу сонголт 

хийлгүй явуулсан судалгаа) 
 

 

Судалгаа (лавлах) 
 

Дутуу-уншилт (%) 
 

Хэт-уншилт (%) 
 

   

1. Туршлагатай 5 уншигч (2) 

2. Туршлага нь ялгаатай уншигч (3) 

3. Хүн амын гэрлийн шинжилгээ (4) 

4. Данийн Сүрьеэгийн Индекс, хүн амын гэрлийн 

шинжилгээ (5) 

5. Уншигчийн хэсэг (15 000 оюутны гэрлийн 

шинжилгээ, 1 зургийг 10 уншсан) (6) 

      (а) бүх 50 уншигч 

      (б) гэрлийн болон уушигны мэргэжилтэнээс  

           сонгон авсан “хамгийн сайн” 5 уншигч 

      Бүлэг А 

      Бүлэг Б    

25 

27 

32 

32 

 

 

 

39 

 

 

21 

26 

- 

1.7 

1.7 

1.6 

 

 

 

1.2 

 

 

0.5 

0.3 
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Хүснэгт 16 
Уншигчийн алдаа: цээжний гэрлийн шинжилгээний дутуу- ба хэт-уншилта,б

 
 

    

Туршлага Уншигчийн тоо Дутуу-уншилт 
(%) 

Хэт-уншилт 
(%) 

    
     

(а) 1-4 жилв 

5-9 жил 

>10 жил 

Эсвэл 

37 

37 

88 

28.0 

19.2 

17.6 

18.0 

19.0 

17.0 

(б) жилд 1–500 зураг 

5 000–20 000 зураг 

жилд >20 000 зураг 

43 

48 

41 

22.4 

24.0 

15.2 

17.5 

18.0 

15.5 
 

Бүх уншигчийн дундаж 
  

21.8 
 

19.5 
 

 

 

а 70 мм хальстай флюор аппарат хэрэглэсэн. 
б Сурвалж: лавлах 11. 
в 1 жилээс бага хугацаанд юмуу жилд 1000-аас доош зураг уншдаг эмч нарын хариуг судалгаанд  
оруулаагүй болно. 

 

 
томографын шинжилгээнд хамруулан, их сургуульд суралцах хугацаанд нь хянасан 

байна. Шаардлагатай бүх мэдээлэл авах боломжоор хангагдсан туршлагатай уншигчийн 

жижиг бүлэг 249 зургийг “баталгаатай эерэг” гэж уншиж, ангилжээ. “Баталгаатай эерэг” 

эдгээр 249 зурагнаас 50 уншигчийн хэсэг дутуу-уншсан түвшин 39% байжээ. Харин нийт 

зурагны 1.2% (156)-г хэт уншсан байна. 10 “хамгийн сайн” уншигчийн (5 гэрлийн, 5 

уушигны мэргэжилтэн) хариуны тухайд дутуу- ба хэт-уншилтын түвшин харьцангуй 

доогуур байсан ч энэ нь зөвшөөрч болохооргүй өндөр байгаа юм (Хүснэгт 15). 

 
Цээжний гэрлийн шинжилгээ уншихад туршлага нөлөөлөх  

Японы Сүрьеэгийн-илрүүлэлтийн Үндэсний Хөтөлбөрт оролцсон 192 эмчийн хэт- ба 

дутуу-уншилтын түвшин ямар байгааг Токио дахь Сүрьеэгийн Эрдэм Шинжилгээний 

Хүрээлэнгээс судалжээ (11). Гэрэл зураг уншилтын алдаанд туршлага ямар нөлөөтэй 

байгаад гол анхаарал тавьсан байна (Хүснэгт 16). 

Эрүүл мэндийн байдал нь ямар байгааг сайн мэдэж байгаа 50 хүний гэрэл зургийг 

хүрээлэнгээс сонгон авчээ: 25 нь сүрьеэ болон уушигны ямар нэг өвчинтэй нь 

батлагдсан, 5 нь сүрьеэгийн эдгэрсэн өөрчлөлттэй, 20 нь эмгэг өөрчлөлтгүй байсан 

байна. Сонгож авсан уншигчид 1–10 жилээс дээш туршлагатай, жилд 1000–20 000, 

түүнээс дээш зураг уншдаг байжээ (Хүснэгт 16). Нэмэлт шинжилгээ хэрэгтэй эсэхийг л 

шийдэхийг тэднээс хүссэн байна. Эмгэг өөрчлөлттэй хүнд нэмэлт шинжилгээ хэрэггүй 

гэж үзсэн бол дутуу-уншилт, хэвийн зурагтай хүнд нэмэлт шинжилгээ хэрэгтэй гэсэн бол 

хэт-уншилт гэж тооцжээ. 
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Хүснэгт 17 
900 өвчтөний гэрэл зураг уншихад гарсан зөрөөа 

 

 

Уншигч 
 

Уншигч хоорондын 
зөрөө (%) 

 

Уншигчийн уншилт 
хоорондын зөрөө (%) 

 
    

(а) 

 

 

 

(б) 

2 бүлэг мэргэжилтэн 
(3 гэрлийн, 3 уушигны мэргэжилтэн) 
 

Бүлэг А 

Бүлэг Б 

Туршлагатай 2 уншигч (адил зураг 
уншсан) 
 
 

 
 
 

29 

27 

30 

 
 
 

19 

24 

21 

 

 

а Сурвалж: лавлах 6. 
 

Дутуу-уншилтын дундаж түвшин 21.8%, хэт-уншилтынх 19.5% байжээ. 10-аас дээш 

жилийн туршлагатай, жилд 20000-аас дээш зураг уншдаг уншигчдын дутуу-уншилтын 

түвшин бусад уншигчийхаас 6–8% доогуур байжээ. Гэвч ядаж хоёр буруу уншилт хийсэн 

уншигч нэг ч байсангүй. Эндээс, Японд хүн амын гэрлийн шинжилгээгээр идэвхтэй 

сүрьеэгийн тавны нэг орчмыг илрүүлж чаддаггүй байна гэж судлаачид тооцоолжээ. 

 
Хяналтын явцад цээжний гэрлийн шинжилгээний уншилтанд гардаг зөрүү 

Тохиолдлыг илрүүлэх ба оношлохын тулд гэрэл зураг уншихад ч зөвхөн зөрүү гардаггүй, 

онош тавигдсан тохиолдлын хяналтын явцад харьцуулах уншилтанд ч алдаа мөн гардаг 

байна. Нэг судалгаагаар (6) өвчтөн бүрээс 2-ыг (35.6 х 43.0 см), 5 өөр хугацаанд (нийт 

9000 хос зураг) авсан зургийг уншжээ. 2 дахь зурагт сайжирсан, муудсан юмуу өөрчлөлт 

гараагүй гэдгийг мэдээлэхийг уншигчаас хүссэн байна. Зургийг гэрлийн 3, уушигны 3 

мэргэжилтэний 2 бүлэг болон туршлагатай 2 уншигч уншиж уу гэдгээс хамааралгүй 

уншилтын ялгаа (Хүснэгт 17) тун бага байжээ. Уншигч хоорондын зөрүүний түвшин 27–

30% байхад, 19–24%-д уншигчид өөрсдөө өмнө уншсантайгаа зөрсөн байна. 

 
СТОУХ-оос цээжний гэрлийн шинжилгээний ангиллын талаар хийсэн олон 

улсын судалгаа 

Уушигны зураг уншиж, хариу гаргахад маш чухал судалгааг Сүрьеэтэй Тэмцэх Олон 

Улсын Холбооноос (СТОУХ) зохион байгуулсан юм. Судалгааны гол зорилт нь уушигны 

гэрлийн шинжилгээний олон улсын ангиллын суурь болж чадах нэгдсэн нэр томъёо 

болон уншилтыг бий болгох байжээ (12, 13). 

Норвегид насанд хүрсэн хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээний үед авсан хэдэн 

зуун мянган зургаас 1100-г сонгон авсан байна. Сонголтонд идэвхтэй сүрьеэтэй 200, 

өмнө сүрьеэгээр өвдсөн 400, өөр шинжилгээ, хяналт шаардлагагүй жижиг өөрчлөлттэй 

100, эмгэг өөрчлөлтгүй 300, сүрьеэгийн биш нь батлагдсан уушигны өвчтэй 100 хүний 

зураг оруулжээ. Бүх зургийг 7 боодол болгож, боодол бүрээс 10 хувь хийсэн байна.  
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Зургийг туршлагатай 90 эмч (гэрлийн ба уушигны) уншсанаас 80 нь хүн амыг 

хамарсан гэрлийн шинжилгээг олон жилээр хийж байгаа 9 орон: Чехословак, Дани, 

Финлянд, Франц, Норвеги, Швед, Нэгдсэн Вант Улс, АНУ, Югославаас24 оролцжээ. 

Үлдсэн 10-ыг нь ДЭМБ-ын ажилтануудаас сонгон авчээ. 

Дутуу-, хэт-уншилтанд нөлөөлөх уншигчийн алдааг биш, уншигч хоорондын тохирол 

болон зөрүү ямар байгааг хэмжихээр эхлээд судалгааг зохион байгуулсан байна (14). 

Өмнө нь бэлдсэн асуултанд уншигч бүр тус тусдаа хариулжээ. Олонх асуултанд “тийм”, 

“үгүй” гэсэн хариу шаардагдаж байжээ, ж нь: “Уушиганд эмгэг өөрчлөлт байна уу?”, 

“Хөндий байна уу?”, “Өвчтөнд эмнэлгийн тусламж хэрэгтэй юу?” г.м. 

Асуулт болгонд хариулсан хариултыг статистик тооцоонд оруулж (15) материалыг 

дүгнэсэн байна. Уншигч бүр асуултанд өгсөн хариуны зөрүүний түвшинг гаргах муруй 

байгуулжээ (Зураг 3). Зөрүүний байдлыг: 0 – зөрүүгүй, 100 – бүрэн зөрсөнг харуулах 0-

100 гэсэн индексээр үзүүлжээ. 2 тэнхлэгийн 0 цэг рүү муруй ойр байх тутам зөрүү бага, 

муруй тэгш юмуу, тэнхлэгээс хол байх тутам зөрүү их байх юм. Эндээс асуулт 1 дээр 

асуулт 3-ыг бодвол зөрүү бага байсан нь харагдаж байна. 

 
Цээжний гэрлийн шинжилгээ ба түрхэцийн бичил харуур уншигчийн 

зөрүүний харьцуулалт 
 

Цэрний түрхэцэнд хүчилд-тэсвэртэй нян харж буй лаборантуудын хооронд зөрүү ямар 

байгааг судлахаар СТОУХ-оос дээрхтэй адил судалгааг явуулсан байна (Ж. Наибое, 

хэвлэгдээгүй баримт, 1971). 10 лабораторид туршлагатай лаборантууд 250 цэрний 

түрхэцийг тус тусдаа уншжээ. Зураг 4-т эерэгийн 3 зэргийн хоорондын зөрүүний муруйг 

харуулсан байна. Эерэг хариуны шалгуур нь дор хаяхад найман ХТН байгаа үед 

зөрүүний ялгаа доогуур (индекс 10), доод тал нь 3 ХТН байгаа үед бага зэрэг өндөр 

(индекс 12) байсан байна. Эерэгийг батлахад нэг ХТН хангалттай гэж үзсэн үед хамгийн 

өндөр зөрүү (индекс 18) байжээ. Гэсэн ч лаборантуудын хоорондын зөрүүний хамгийн 

дээд түвшин цээжний гэрлийн шинжилгээ уншигчдын зөрүүний доод түвшнээс ч үлэмж 

доогуур байсан ажээ.  

Зураг 4-т муруйлт 1-ээр гэрэл зураг уншигчдын хоорондох зөрүү хамгийн бага гарсан 

(индекс 28) түвшин буюу “хөндий байна уу?” гэсэн асуултын хариултыг харуулж байна. 

“Түрхэц ХТН-д эерэг үү?” гэсэн асуултын зөрүү нь ямар ч зааг сонгосон, ганц ХТН 

байсан ч үлэмж доогуур байжээ. Түрхэц эерэгт ямар шалгуур сонгож авсанаас 

хамааралгүй цэрний түрхэц уншиж буй лаборант хоорондын зөрүү нь цээжний гэрлийн 

шинжилгээ уншигчдынхаас хамаагүй бага байна гэж судлаачид дүгнэжээ (“Түрхэцийн 

бичил харуурын шинжилгээ хир найдвартай вэ?”, х.13-г мөн үз). 

                                                
24 Орны нэрийг судалгаа хийх үед хэрэглэж байснаар авсан. 
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Зураг 3 

СТОУХ-оос гэрлийн шинжилгээний ангиллын талаар хийсэн судалгаанд уншигч хооронд 
гарсан зөрүүа

 
Зөрүүний индекс дараах асуултанд үндэслэсэн болно: 
1. Амьсгалын эрхтэнд эмгэг өөрчлөлт байна уу? 
2. Тунгалгын булчирхайд эмгэг өөрчлөлт байна уу? 
3. Тунгалгын булчирхайд шохойжилт байна уу? 
 
0 өнцгөөс эхэлж байгаа налуу шугам муруйтай огтлолцож байгаа цэгээс буюу муруйлт тэнцүү 
байх цэг дэх зөрүүтэй асуултуудын хувийн нийлбэрээс индексийг тооцоолж гаргажээ. 
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     Эерэг зурагт “тийм” хариулт өгсөн хувь 
а Сурвалж: лавлах 14. 

 
 
 

Цээжний гэрлийн шинжилгээний уншилтын зөрүүний түвшин 
 

Хүснэгт 18-д бусад асуултын зөрүүний индексийг үзүүлэв. Гэрлийн шинжилгээгээр 

илэрсэн өөрчлөлтүүдийг ангилахад хэрэглэх зорилгоор асуултуудыг сонгон авсан байна. 

Зөрүүний түвшин хамгийн бага ба хамгийн их байсан асуултуудыг орууллаа. 

Уушиганд эмгэг байна уу? асуултын хариулт санаанд багтахааргүй зөрүүтэй байлаа, 

шохойжилтын талаар асуултанд ч тохирол бага байжээ. Тунгалгын булчирхайн эмгэг, 

тэр дундаа шохойжилтын (гэрлийн шинжилгээнд хамгийн элбэг бичигддэг өөрчлөлтийн 

нэг) талаар асуултын ялгаа хамгийн их гайхал төрүүлсэн юм. Тохирол хамгийн их байгаа 

буюу хамгийн бага зөрүүтэй нь хөндийн талаарх хариулт байлаа. Эмнэлгийн тусламж 

шаардлагатай эсэх асуултын хариулт мөн үүнтэй адил байжээ. Түрхэц-эерэг сүрьеэтэй 

өвчтөний 5%-ийг өөрчлөлтгүй, 17%-ийг зарим (сүрьеэгийн ч биш байж болох) эмгэгтэй, 

24%-д сүрьеэ мөн эсэхийг тогтоох бусад шинжилгээ шаардлагагүй хэмээн үзжээ. Хэрэв 

хөндий байна гэж 50% ба олон уншигч үзсэн тохиолдолд л зөвхөн эмчилгээ хийсэн бол 

Зөрүүний 
индекс 

Асуулт (1) 

Асуулт (2) 

Асуулт (3) 
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цэрний түрхэц-эерэг өвчтөний дөнгөж гуравны нэг нь л эмчилгээнд хамрагдах байжээ. 

Нөгөө талаас, 50% ба олон уншигч сүрьеэ байж болзошгүй, эмчилгээ шаардлагатай гэж  

Зураг 4 

Гэрлийн шинжилгээ ба цэрний түрхэцийн бичил харуурын зөрүүний муруй 

 

“Тийм” хариултын хувь (%) 

 

 

Хүснэгт 18 
СТОУХ-оос гэрлийн шинжилгээний ангиллын талаар явуулсан  
олон улсын судалгаа: янз бүрийн асуултанд зөрүүтэй  
гарсан индексүүда 

 

 

Асуулт 
 

 

Зөрүүний 
индекс 

 
 

Тунгалгын булчирхайд эмгэг байна уу? 

Уушиганд сүрьеэгийн байж болох эмгэг байна уу? 

Уушиганд шохойжилт байна уу? 

Шохойжоогүй, сүрьеэгийн байж болох  

         эмгэг байна уу? 

Гэрэл зурагт эмгэг байна уу? 

Эмнэлгийн тусламж хэрэгтэй байна уу? 

Хөндий байна уу? 

 

60 

45 

42 

37 

 

34 

31 

28 
 

а Сурвалж: лавлах 14.  
 

үзсэн тохиолдолд, нян судлалаар сөрөг, түрхэц-эерэгээс 4–5 дахин олон өвчтөн 

эмчилгээ хийлгэх байжээ (гэрлийн шинжилгээнд л үндэслэн онош тавьдаг эмнэлгүүдэд 

байнга ажиглагддагтай адил харьцаа алдагдалт) (16). 
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ХДХВ-тэй хавсарсан сүрьеэгийн үед оношлогоонд гэрлийн шинжилгээний 

найдвартай байдал улам ч буурдаг. Дээр дурьдсан мэргэжлийн өндөр чадвар, 

туршлагатай гэрлийн ба уушигны мэргэжилтэнүүдэд ажиглагдсан уншигч- ба уншилт-

хоорондын тод ялгаатай зөрүү ХДХВ-тэй хавсарсан сүрьеэ эхлэхээс өмнө үед 

бүртгэгдсэн билээ. ХДХВ/ДОХ-ын аюул тархаж эхэлсэнээс хойш, уушигны сүрьеэ ба 

ХДХВ хавсарсан үед гэрлийн шинжилгээнд нь хэвийн биш эмгэг илэрч байгааг олон 

клиник судалгаагаар илрүүлсэн байдаг. Ийм өвчтөнд уушигны угийн болон голтын 

тунгалгын булчирхайн гэмтэл, уушигны дунд, доод хэсгийн нэвчдэст өөрчлөлт, уушиганд 

ямар нэг нэвчилт юмуу хөндий байхгүй (17), эсвэл хэвийн юмуу жижиг хэмжээний гэмтэл 

(18) элбэг тохиолддог. 

Сүрьеэтэй өвчтөний 75% орчим нь ХДХВ-ын халдвартай Малавид уушигны 

сүрьеэгийн шинж тэмдэг илэрч эмнэлэгт ирсэн 402 өвчтөнд оношлогооны 2 бодлогыг 

харьцуулж үзжээ (19). Нэг дэх бодлогоор оношлогооны эхэнд цээжний гэрлийн 

шинжилгээ хийж, сүрьеэгийн шинж илэрсэн өвчтөнд дараа нь цэрний түрхэцийн 

шинжилгээ хийжээ. Эндээс гэрлийн шинжилгээнд сүрьеэгийн шинж тэмдэг илрээгүй 172 

өвчтөний 13 (8%)-д ХТН түрхэц эерэг, 53 (31%)-д ХТН түрхэц юмуу өсгөвөрт эерэг 

байсан байна. Дээрх бодлогыг дагасан бол эдгээр бүх тохиолдлыг оношлолгүй 

орхигдуулах байжээ. Уушигны зурагт нь сүрьеэгийн шинж илэрсэн, “түрхэц-сөрөг” сүрьеэ 

гэж эмчлэх байсан 230 өвчтөний 27%-д түрхэц ба өсгөвөр нь сөрөг байжээ. 

Хоёр дахь бодлогоор эхлээд өвчтөний цэрний түрхэцийг шинжилж, сөрөг гарсан бол 

цээжний гэрлийн шинжилгээ хийсэн байна. Түрхэц нь сөрөг 291 өвчтөний 40 (25%)-д 

өсгөвөр-эерэг байсан ч 159 (55%)-д нь уушигны гэрлийн шинжилгээнд сүрьеэгийн шинж 

тэмдэг илрээгүй, онош тавигдахгүй байсан байна. Энэ бодлого хэрэглэхэд оношийг цөөн 

тооны өвчтөнд л алдаж, түрхэц-эерэг сүрьеэгийн нэг ч тохиолдлыг алдахгүй байх 

боломжтой юм. Түрхэц-сөрөг өвчтөнд гэрлийн шинжилгээг оношлогооны хоёр дахь шат 

болгон хийхэд тийм ч мэдрэг байгаагүй билээ. Хэрэглэсэн оношийн бодлогыг дагасан 

үед эмчилгээ хийх байсан түрхэц-сөрөг, цээжний гэрлийн шинжилгээнд сүрьеэгийн байж 

болох өөрчлөлттэй 132 өвчтөний 47%-д цэрний түрхэц ба өсгөвөр сөрөг байжээ. 

Эндээс дүгнэлт хийхэд, олон жилийн туршид дэлгэрэнгүй хийсэн судалгааны 

үзүүлэлт, үр дүн нь ХДХВ хам-халдвар байгаа эсэхээс хамаарахгүй гэрлийн шинжилгээг 

уушигны сүрьеэгийн оношлогоо, хяналтанд хэрэглэхэд найдваргүй байгааг харуулж 

байна (19, 20). 
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13. Сүрьеэгийн шинж тэмдэг илэрсэнээс үзүүлэхээр ирж буй  

өвчтөний дундаас тохиолдлыг илрүүлэхэд цээжний гэрлийн  

шинжилгээ болон цэрний шинжилгээ (түрхэцийн бичил  

харуур ба өсгөвөр) ямар ач холбогдолтой байдаг вэ?25 

А. Харриес26 

 

 

Энэтхэг, Бангалорын Сүрьеэгийн Үндэсний Хүрээлэнгээс эмнэлэгт үзүүлэхээр ирж буй 

өвчтөнөөс санамсаргүй сонгосон 2229 өвчтөний дунд хийсэн нийгэм-тархвар судлалын 

нилээд судалгаанд авч үзсэн асуудлын нэг нь энэ байсан юм (1, 2). Амьсгалын замын 

шинж тэмдэг (хоёр долоо хоногоос дээш ханиалгах, 4 долоо хоногоос дээш цээжээр 

өвдөх болон халуурах, цусаар ханиах) илрэн үзүүлэхээр ирж байгаа өвчтөнүүдэд 

гэрлийн ба нян судлалын шинжилгээ хийжээ. Өвчтөн бүрээс цэрний сорьцыг газар дээр 

нь авч түрхэцийн бичил харуур болон өсгөвөр хийсэн байна. Өвчтөн хүлээж байх зуур 

түрхэцийн шинжилгээг Циль-Нильсений аргаар хийж; өсгөвөрийг Левенштейн-Йенсений 

2 ташуу тэжээлт орчин дээр хийсэн байна. Өсгөвөр эерэг гарсан бүх сорьцонд дараа нь 

нянг ялгах ба эмийн мэдрэг чанарын сорилыг in vitro хийжээ. Сүрьеэгийн Үндэсний 

Хүрээлэнгийн судалгааны лабораторийн туршлагатай лаборантууд нян судлалын 

шинжилгээг гүйцэтгэсэн байна. 

 Хүснэгт 19-өөс харахад 2229 өвчтөний 227-г гэрлийн шинжилгээгээр сүрьеэтэй гэж 

ангилсанаас (иймд эмчилгээ шаардлагатай) 81-д сүрьеэ нян судлалын шинжилгээгээр 

батлагдаагүй ажээ. Эрүүл юмуу сүрьеэгээс өөр өвчин гэж ангилсан үлдсэн 2002 

өвчтөнөөс 31-д нь цэрний өсгөвөр ба/эсвэл түрхэцэнд сүрьеэгийн нян илэрсэн байна. 

 Цэрний өсгөвөрийг хамгийн найдвартай оношлогооны арга гэж үздэг тул гэрлийн 

ба өсгөвөрийн шинжилгээний хариуг харьцуулжээ. Хүснэгт 20-д гэрлийн шинжилгээ 

хэвийн болон сүрьеэгийн биш гэж үзсэн тохиолдлыг нийлүүлсэнээс бусад үзүүлэлтүүд 

Хүснэгт 19-тэй бараг адил байгаа юм. Өсгөвөрийг зөв оношлогооны шалгуур гэж авч 

үзвэл, өсгөвөр эерэг 162 өвчтөнөөс 20 (12%)-г гэрлийн шинжилгээгээр хэвийн ба 

сүрьеэгийн биш гэж ангилсаны улмаас оношийг алдах байжээ. Үүний эсрэгээр гэрлийн 

шинжилгээнд сүрьеэ гэж үзсэн 227 өвчтөний 85 (37%) өсгөвөрөөр батлагдаагүй байна. 

 Цэрний бичил харуур болон өсгөвөрийн хариуг мөн харьцуулсан байна. Хүснэгт 

21-д үзүүлсэнээр өсгөвөр-эерэг 162 өвчтөний 32 (20%) нь түрхэцийн 1 шинжилгээ 

хийснээр алдагдах байсан бол 145 түрхэц-эерэгийн 15 (10%) нь өсгөвөрт сөрөг болохыг 

баталжээ. 
                                                
25 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв. 
26

 Мэргэжлийн Зөвлөх, Малавийн Сүрьеэтэй Тэмцэх Үндэсний Хөтөлбөр, Лилонгве, Малави. 
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Хүснэгт 19 

Сүрьеэгийн сэжигтэй шинж тэмдэг илрэн үзүүлэхээр ирж буй өвчтөнүүдэд хийсэн 
гэрлийн шинжилгээний хариуг цэрний түрхэцийн бичил харуур (Т) болон өсгөвөрийн (Ө) 
шинжилгээний хариутай харьцуулсан байдала

 
 

   

Цэрний шинжилгээний хариу 
 

Гэрлийн шинжилгээгээр 
ангилсан 

Өвчтөний тоо 
 

Т+ 
Ө+ 

 

Т– 
Ө+ 

 

Т+ 
Ө– 

 

Т– 
Ө– 

 
 

Сүрьеэ 

Бусад эмгэг өөрчлөлт   
       (сүрьеэгийн бус) 
 
Хэвийн 
 

Нийт 

 

227 

304 

 

1698 
 

2229 

 

122 

8 

 

- 
 

130 

 

20 

4 

 

8 
 

32 

 

4 

1 

 

10 
 

15 

 

81 

291 

 

1680 
 

2052 
 

а Сурвалж: лавлах 2. 
 
 
 
Хүснэгт 20 
Сүрьеэгийн сэжигтэй шинж тэмдэг илэрсэн  
өвчтөнд хийсэн гэрлийн шинжилгээ ба  
цэрний өсгөвөрийн хариуг харьцуулсан байдал 
 

 

Өсгөвөр 
 

 

Гэрлийн шинжилгээ 
 

Эерэг 
 

Сөрөг 
 

Нийт 
 

 

Эерэг 

Сөрөг 
 

Нийт 

 

142 

  20 
 

162 

 

   85 

1982 
 

2067 

 

  227 

2002 
 

2229 
 

 
 
 Цэрний өсгөвөрийн шинжилгээний хариуг зөв оношлогооны шалгуур гэж авч үзвэл 

судалгаанаас илрүүлсэн ололтыг дараах маягаар дүгнэж болох юм: онош нь өсгөвөрөөр 

батлагдсан 162 сүрьеэтэй өвчтөний 32 (20%) нь түрхэцийн бичил харуураар, 20 (12%)-г 

нь гэрлийн шинжилгээгээр онош алдаж болох байжээ. 

 Түрхэц эерэг 145 өвчтөний 130 (90%) нь өсгөвөрөөр батлагдсан байна. Үлдсэн (10%) 

нь уншилтын алдаанаас болсон юмуу буруу зүйлийг харсан, эсвэл бичил харуурт 

харагдсан нян өсгөвөрт ургах чадвараа алдсаны улмаас болж хуурамч-эерэг гарчээ. Нян 

ургах чадвараа алдах олон шалтгаан байдаг. Эмчилгээ хийлгэж буй үед эмчилгээний 

улмаас нян үхсэн юмуу гэмтсэн байж болно. Эмчилгээ хийлгээгүй өвчтөнд цэрний 

сорьцыг халуун юмуу наранд тавьснаас, удаан хадгалсан, халдваргүйжүүлэлт хэт 

хийсэн, центрифуг юмуу инкубаторт хэт халаасан зэрэг шалтгааны улмаас сүрьеэгийн 

нян өсгөвөрт ургах чадвараа алдсан байж болдог. Иймээс газар дээр нь авсан эхний 

сорьц түрхэцийн бичил харуурт маргаангүй эерэг байсан ч өсгөвөр нь сөрөг байгаа бол  
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Хүснэгт 21  
Сүрьеэгийн сэжигтэй шинж тэмдэг илэрсэн өвчтөний  
газар дээр авсан нэг сорьцын түрхэц болон хоёр  
өсгөвөрийн шинжилгээний хариуг харьцуулсан байдал 
 

 

Өсгөвөр 
 

 

Түрхэц 
 

Эерэг 
 

Сөрөг 
 

Нийт 
 

 

Эерэг 

Сөрөг 
 

Нийт 

 

130 

  32 
 

162 

 

   15 

2052 
 

2067 

 

  145 

2084 
 

2229 
 

 

дараачийнх нь сорьц хоёр шинжилгээгээр хоёуланд нь эерэг байх магадлал өндөр 

байдаг (“Цэрийг бичил харуур болон өсгөвөрөөр давтан шинжилсэнээр нэмэгдэн илрэх 

өөрчлөлт хир байдаг вэ?”, х.44-г үз). Иймд сүрьеэгийн байж болох шинж тэмдэг илэрсэн 

өвчтөнг түрхэцийн бичил харуурт маргаангүй эерэг, өсгөвөрт батлагдаагүй байсан ч 

эмчилгээ эхлэхэд хэт-эмчлэх алдаа бараг гардаггүй. 

 Харин гэрлийн шинжилгээгээр “сүрьеэтэй, эмчилгээ шаардлагатай” гэж үзсэн 227 

өвчтөний үлэмж хувьд (37%) сүрьеэ нь өсгөвөрөөр батлагдаагүй байна. Шинж тэмдэг 

илэрсэн учраас эдгээр хүмүүсийг шинжилгээнд хамруулсан билээ. Иймд хүн амын дунд 

сонголтгүй, ө.х шинж тэмдэг илэрсэн эсэхээс хамааралгүй хийдэг гэрлийн шинжилгээний 

үед энэ хувь илүү өндөр байх болно. Нилээд хэдэн судалгаагаар цээжний гэрлийн 

шинжилгээнд шалтгаан нь мэдэгдэхгүй эмгэг илэрсэн, өмнө нь сүрьеэгийн талаар 

өвчний түүхгүй, түрхэцийн бичил харуур ба/эсвэл өсгөвөрөөр сүрьеэгийн нян байгаа нь 

ялангуяа давтан хийсэн шинжилгээгээр батлагдаагүй өвчтөн сүрьеэгийн тохиолдол байх 

нь ховор байдгийг харуулсан байдаг. Хяналтын судалгаагаар (3-6) ийм хүмүүс өсгөвөр-

эерэг болох нь хэвийн гэрлийн шинжилгээтэйг бодвол илүү байсан ч, зөвхөн цөөн хувь 

нь л (0.4-4.8%) нь ажиглалт хийсэн эхний жилд эерэг болсон байна. Дараачийн жилээс 

эгзэг нь буурсан байна.  

Иймээс гэрлийн шинжилгээнд шалтгаан тогтоогдоогүй эмгэг илэрсэнээр л эмчилгээ 

хийдэг журамтай бол ихэнхийг нь шаардлагагүй юмуу буруу эмчилж байгаа хэрэг юм.  

ХДХВ-ын тархалт ихтэй газар сүрьеэтэй байж болзошгүй хүмүүст гэрлийн 

шинжилгээгээр скрининг хийх нь мөн тохиромжгүй байдаг. Малавид 402 сүрьеэгийн 

сэжигтэй тохиолдолд хийсэн судалгаагаар (7) 230 өвчтөний гэрлийн шинжилгээнд 

сүрьеэгийн байж болох эмгэг илэрчээ. Эдгээр өвчтөний 43%-д цэрний түрхэц эерэг, 

71%-д өсгөвөр нь эерэг гарсан байна. Нөгөө талаас гэрлийн шинжилгээ нь хэвийн юмуу 

сүрьеэгийн биш эмгэг илэрсэн гэж үзсэн 172 өвчтөний 13 (8%)-д нь цэрний түрхэц-эерэг, 

49 (28%)-д нь өсгөвөр-эерэг гарчээ. Цээжний гэрлийн шинжилгээгээр скрининг хийж 

сүрьеэгийн байж болох эмгэг илэрсэн бол цэрний түрхэцийн шинжилгээ хийх нь цэрний 
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түрхэцийг эхлээд шинжилж, сөрөг гарсан үед цээжний гэрлийн шинжилгээ хийхээс 

хамаагүй илүү өртөгтэй, мэдрэг байдал нь бага байдаг. 

 

Цээжний гэрлийн шинжилгээ, цэрний өсгөвөр ба түрхэцийн бичил 

харуурын техникийн ба ажиллагааны зарим асуудлууд 
 

Цээжний гэрлийн шинжилгээгээр зөвхөн скрининг хийх нь ХДХВ-ын тархалт ихтэй суб-

Сахарын Африкт хэт-оношлолтын түвшинг ихэсгэхэд хүргэнэ. Дээр нь, хөгжиж байгаа 

орнуудад гэрлийн шинжилгээ хийхэд тохиолдох бэрхшээлүүд их байдаг. Гэрлийн 

шинжилгээний хэрэгсэл үнэтэй, ажиллуулахад тусгай сургагдсан техникч шаардагддаг. 

Хэрэгсэл эвдэрсэнээс, солих хэсэг болон засах багаж байхгүйгээс, зургийн хальс 

дутагдсанаас, эсвэл цахилгааны хангамж тасалдсанаас гэрлийн шинжилгээ байнга, 

удаан хугацаагаар тасалдах болдог. Гэрлийн шинжилгээ явуулахад тохиолддог өөр нэг 

дутагдалтай тал нь 2–3 хоногийн дараа, заримдаа бүр хожуу ч түүний хариу гарах нь 

байдаг. Өвчтөний үлэмж хэсэг нь хариугаа авахаар эмнэлэгт дахин ирдэггүй бөгөөд 

тэднийг эрж олох чармайлт үр дүнгүй болдог байна. 

Оношлогооны аргын хувьд цэрний өсгөвөр нь түрхэцийн бичил харуураас илүү 

мэдрэгт тооцогддог. Үүгээр сүрьеэгийн нянг бусад нянгаас ялгаж болдог учир нянг 

баталгаатай илрүүлдэг. Өсгөвөр түрхэцийн бичил харуураас илүү байдаг нь гол нь тоон 

хүчин зүйлтэй холбоотой байдаг. Түрхэцэн дэх цэрний хэмжээ 0.01 мл (“Түрхэц эерэг 

илэрсэн цэрний сорьцонд хичнээн нян байдаг вэ?”, х.11-г үз) байдаг бол өсгөвөрт тарих 

хэмжээ нь 0.1 мл буюу бараг 10 дахин илүү байдаг. Дээр нь түрхэцийн зөвхөн 1% (100 

харах талбай)-ийг л тод-гэрэлт бичил харуураар харах боломжтой байхад өсгөвөрийн 

шилэн дээрх ургалтыг бүгдийг нь шууд харж болдог. Халдваргүйжүүлэх явцад нянгийн 

нилээн хэсэг нь устдаг ч гэсэн тооны ялгаа их хэвээр л байдаг тул өсгөвөрөөр нян 

илрүүлэх боломж цэрний бичил харуураас илүү байдаг. Цэрний сорьцонд цөөн тооны 

хүчилд-тэсвэртэй нян агуулагдсан тохиолдолд энэ нь илүү чухал байдаг (“Түрхэцийн 

бичил харуурын шинжилгээ хир найдвартай вэ?”, х.13-г үз). 

Харамсалтай нь, өсгөвөрийн шинжилгээнд хийхтэй холбоотой нилээн дутагдлууд 

байдаг. Хөгжиж байгаа олонх оронд дутагдалтай байдаг тусгай сургагдсан, чадвар 

сайтай ажилтан өсгөвөрийн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай байдаг. Түүнчлэн тусгай 

багаж хэрэгсэл, ус ба цахилгааны тогтмол хангамж, халуун өрөөний хэмийг найдвартай 

хангаж байх шаардлага гардаг. Халуун, чийглэг уур амьсгалтай газар өсгөвөрийг 

агаарын үүсэлтэй бохирдолтоос сэргийлэхийн тулд агаар тохируулах болон агаар шүүх 

шаардлагатай байдаг. Агааржуулалт сайтай тарих өрөө болон хамгаалах бусад арга 

хэмжээ мөн авах хэрэгтэй болдог. Дээрх бүх шалтгааны улмаас хөгжиж буй орны цөөн 

лабораторид л өсгөвөрийн шинжилгээ хийх боломжтой байдаг. 
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Цэрний өсгөвөрийн хамгийн гол дутагдлын нэг нь хариу гарах хугацаа байдаг: хатуу 

орчинд 4-6 долоо хоног, түүнээс ч уддаг. Хөгжиж байгаа оронд ийм хожимдол нь олон 

өвчтөн “алдагдахад” хүргэдэг. Тэд эмнэлэгт дахин эргэж ирдэггүй бөгөөд олонхийг нь 

эрж олж чаддаггүй. Иймээс, хариу удаан хүлээснээс үүдэх энэ алдагдлын улмаас 

өсгөвөрийн давуу тал буурч, өндөр мэдрэг чанар нь өсгөвөрийн шинжилгээ хийхэд 

тохиолддог дутагдлын улмаас тэнцэж ирдэг. 

Түрхэцийн шууд шинжилгээ хийхэд гардаг алдаа олон байдаг ч түүний давуу тал нь 

илт байдаг. Үүнийг гүйцэтгэхэд харьцангуй хялбар, гэрлийн болон өсгөвөрийн 

шинжилгээнээс хамаагүй хямд, өндөр мэргэжлийн сургагдсан ажилтан шаардагддаггүй. 

Олон тооны нян ялгаруулж байгаа өвчтөнг ирсэн өдөрт нь л оношлож, эмчилгээг эхлэх 

боломжтой байдаг нь түрхэцийн бичил харуурын маргашгүй давуу тал нь юм. Удаан 

хүлээсний улмаас өвчтөн “алдагдахыг” үлэмж бууруулдаг, хаана ч хэрэглэж болох цорын 

ганц арга нь л байдаг. Эдгээр шалтгаанаар өндөр тархалттай оронд тохиолдлын 

илрүүлэлт, оношлогоонд цаг нь болтол энэ арганд л найдвар тавьж байх юм. 
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14.   Уушигны сүрьеэ яаж үүсдэг вэ, үүнийг  

      эрт үед нь яаж илрүүлж болох вэ? 

        К. Томан27 

 

 

 

 

Клиник, тархвар судлалын үүднээс уушигны сүрьеэгийн эрт оношлогоонд үргэлж 

анхаарсаар иржээ. Гэхдээ энэ нь зарим эргэлзээ төрүүлж байдаг. Эрт буюу дөнгөж 

эхэлж байгаа сүрьеэг сүрьеэгийн жижиг гэмтэлтэй ихэвчлэн адилтгаж үздэг. Үүнтэй 

адилаар даамжирсан сүрьеэг хуучин юмуу архаг сүрьеэ хэмээн үзэж иржээ. Гэтэл “эрт”, 

“эхэлж байгаа”, “архаг”, “хуучин” гэсэн нэр нь цаг хугацаатай холбоотой байхад “жижиг”, 

“дунд зэргийн”, “даамжирсан” зэрэг нь өвчний тархалт, ө.х уушигны эдийг хамарсан 

байдлыг заадаг. “Эрт” ба “жижиг хэмжээний” гэсэн нэр тэр болгон холбоотой байдаггүй 

бөгөөд холбох ч шаардлагагүй юм. Бодит байдал дээр хэдхэн сар болж байгаа гэмтэл 

жижиг, даамжирсан аль нь ч байж болох ба гэмтлийн тархалтын хэмжээ ч түүний 

үргэлжилсэн хугацаатай тун бага холбоотой байдаг. 

Шинэ гэмтэл юм гэдгийг өмнө авахуулсан уушигны хэвийн гэрэл зураг байгаа үед л 

баталгаатай хэлж болдог. Удаан хугацаанд явуулсан гэрлийн шинжилгээний цөөхөн 

судалгаа л эрт сүрьеэгийн зарим нэгийг илрүүлсэн байдаг. 

Чехословак28, Колинд 14-өөс дээш насны 100000 орчим хүнд тогтмол шинжилгээ 

хийн судалжээ. Судалгаа (1, 2) 12 жил үргэлжилсэн бөгөөд хамрах ёстой хүн амд 2–3 

жилийн зайтайгаар 5 удаа гэрлийн шинжилгээ хийсэн байна. Гэрлийн шинжилгээний 

тойролт хооронд шинж тэмдэг илэрсэн өвчтөн очдог, мөн тогтмол хяналт хийдэг орон 

нутгийн эмнэлгийн байгууллагад тохиолдлыг илрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хийж 

байжээ. Гэрэл зураг болгоныг нарийн ялган, хадгалж байсан учраас өмнөх зурагтай нь 

харьцуулж болохоор байсан байна. Иймээс шинэ гэмтэл хэзээ үүссэн бэ гэдгийг 

тодорхойлох боломжтой байжээ. Зургийг 2 уншигч, мөн бие даасан гуравдагч уншигч тус 

тусдаа уншиж байсан байна (Хүснэгт 22). 

Сүрьеэг шинээр илрүүлсэн, өмнөх гэрэл зураг нь хэвийн байсан 165 хүнд сүүлийн 

хэвийн зураг ба эхний эмгэг илрэх хүртэлх хугацааг хэмжиж үзжээ. Өвчтөнүүдийг: 

цэрний түрхэц болон өсгөвөрийн аль аль нь эерэг байгаа; түрхэц нь сөрөг ч өсгөвөр нь 

эерэг; задлан шинжилгээгээр оношийг тавьж нян судлалын шинжилгээгээр батлагдсан 

гэж 3 бүлэгт ангилсан байна (1, 2). 

                                                
27 Нас барсан. 
28 Судалгаа хийх үед хэрэглэж байсан нэр. 
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Хүснэгт 22 
Сүүлийн гэрэл зураг нь хэвийн байснаас уушигны сүрьеэ гэж оношлогдох  
хүртэл өнгөрсөн хугацааа

 
 

      

Хугацаа 
(сараар) 

Түрхэц+, 
өсгөвөр+ 

тоо 

Хуримтлагдсан 
% 

Түрхэц-, 
өсгөвөр+ 

тоо 

Хуримтлагдсан 
% 

Задлангаар 
оношлогдсон 

тоо 
      
      

≤12 

<24 

<36 

≥37 

 8 

18 

16 

 8 

  16 

  52 

  84 

100 

14 

39 

31 

14 

  14 

  53 

  86 

100 

6 

7 

1 

3 
      

Нийт 50  98  13 
      

 
а Сурвалж: лавлах 1,2. 
 

Хүснэгт 22-оос харахад 12 сарын хугацаанд нян судлалаар эерэг 28 тохиолдол 

үүсчээ. Гайхалтай нь эдгээрийн дийлэнх цэрний бичил харуурт эерэг даамжирсан 

сүрьеэтэй байсан байна. Сүүлийн гэрэл зураг нь хэвийн байснаас хойш 12 сар хүрээгүй 

хугацаа өнгөрсөн үед 6 тохиолдолд сүрьеэ хурдан явцтай үүсч зөвхөн задлан 

шинжилгээгээр илрүүлсэн байгаа нь бүр ч анхаарал татаж байгаа юм. (Эдгээр 

тохиолдлын заримд нь сүрьеэг нас баралтын шалтгаан гэж тогтоосон байна.) Колины 

судалгааны хоёр дахь шатанд (1965-1972) өмнө нь сүрьеэтэй гэж мэдэгдээгүй 10 

тохиолдлыг задлан шинжилгээгээр илрүүлсэний заримд нь хэвийн гэрэл зургаас хойш 

тун бага хугацаа өнгөрсөн байжээ. Дээрх хугацаанд сүрьеэгийн улмаас нас барсан нийт 

тохиолдлын дөрөвний нэгийг эдгээр тохиолдол эзэлж байгаа бөгөөд энэ нь нийт хүн 

амын дунд идэвхтэй тогтмол скрининг хийж байгаа үед тохиолдсон байна. Бодит тоо нь 

бүр ч илүү байж болох юм, учир нь судалсан газарт нас барсан нийт тохиолдлын (олонх 

нь эмнэлэгт нас барсан) дөрөвний нэгийг задлан шинжилгээгээр илрүүлсэн билээ (2). 

Гэрлийн шинжилгээ хоорондын зай 2-3 жил байсан учраас хүснэгт 22 дахь үзүүлэлт 

эргэлзээтэй байж болно. Харин жил бүр хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээ хийдэг 

Японы үзүүлэлт илүү тодорхой болгож байгаа юм (3). Японы Нийгата мужид (2 350 000 

хүн амтай) хийсэн тархвар судлалын судалгаанаас (4) дээрхтэй адил үзүүлэлт гарсан 

байна. 

Цэрний бичил харуураар эерэг тохиолдлын талаас илүүд сүүлийн гэрэл зураг хэвийн 

байснаас хойш 12 сарын хугацаанд сүрьеэ үүссэнийг аль ч судалгаагаар тэмдэглэсэн 

байдаг (“Хүн амын дунд тогтмол гэрлийн шинжилгээ хийн тохиолдлыг илрүүлэх нь 

сүрьеэтэй тэмцэх ажилд хир ач холбогдолтой байдаг вэ?”, х.68-г үз). Хүн амыг хамарсан 

гэрлийн шинжилгээгээр шинэ тохиолдлын тавны нэгийг л, харин дийлэнхийг (72%) шинж 

тэмдэг илэрсэний улмаас өвчтөн эмнэлэгт үзүүлэхээр ирэх үед нь илрүүлдэг байна. 

Зөвхөн өсгөвөр нь л эерэг өвчтөний дунд ч энэ нь адил байгаа юм (4). 
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Дээрх судалгаануудын үзүүлэлтийг нэгтгэн дараах байдлаар дүгнэж болох юм: 
 

• Шинэ тохиолдлын дийлэнх хувь уушиг нь хэвийн байснаас хойш хэдэн сарын дотор 

л үүсдэг байна. 

• Бичил харуурын шинжилгээнд илрэхээр олон тооны нян ялгаруулж байгаа, 

хөндийтэй ч байж болох даамжирсан тохиолдол ч гэсэн богино хугацаанд үүсдэг 

ажээ. 

• Түрхэц-эерэг даамжирсан сүрьеэ гэж оношлосон нь заавал хуучин юмуу архаг 

сүрьеэ байгааг заадаггүй. Энэ нь өсгөвөр нь л эерэг байгаа жижиг гэмтэлтэй 

сүрьеэгийн адил саяхан ч үүссэн байж болдог. 

• Даамжирсан, түрхэц-эерэг сүрьеэ болон зөвхөн өсгөвөр нь л эерэг байгаа, жижиг 

гэмтлийн аль нь ч ижил хугацаанд үүсч болдог. Эндээс харахад түрхэц-эерэг 

тохиолдлын явц хурдан байдаг учраас жижиг гэмтлийн илрэх шатыг дамждаггүй юм 

шиг байна. Өвчний хурдан явцыг “хурдан явцтай тураал”-тай хутгаж болохгүй юм. 

Сүрьеэгийн маш хурдан явцтай энэ хэлбэрийг дээр үеийн хэвлэлд дүрслэн бичсэн 

байдаг бөгөөд биеийн болон сэтгэлийн хэт их ачаалалтай цөөхөн хүмүүст л үүсдэг 

байсан ажээ. 
 

Цөөн хоног л тодорхойгүй юмуу өвөрмэц биш зовиур, шинж тэмдэг (эхлээд гэрэл зураг 

нь хэвийн байснаа) илэрсэний дараа л 1 литрээс ч илүү шүүдэс бүхий сүрьеэгийн 

плеврит гэнэт үүсэх юмуу; хэвийн байсан уушиганд цөөхөн хоногийн дотор уушигны 

тархмал гэмтэл, хөндий үүсч болдогийг туршлагатай ямар ч эмч мэдэж байдаг (5). 

Эрт үеийн сүрьеэтэй 1000 өвчтөнг судалсан АНУ-ын судлаачид (6, 7) доорх дүгнэлт 

хийсэн байна: 
 

• Уушигны сүрьеэгийн шинж тэмдэг гэнэт илэрдэг тохиолдол нь бүдэг явцтай 

сүрьеэгээс цөөн байдаггүй байна. 

• Өвчний тархалтын хэмжээ нь өвчний үргэлжилсэн хугацаатай шууд холбоотой 

байдаггүй (эхний 6 сард олонх өвчтөнд өвчин даамжирсан байна). 

• Хөндий нь өвчний сүүлд илэрдэг шинж тэмдэг биш ажээ: түүний давтамж нь өвчний 

бусад шаттай бараг л адил байдаг байна. 
 

Өөр нэг судалгаагаар эгзэг ихтэй (ж нь, хавьтал) байгаа хүнийг ямар хугацаанд давтан 

шинжилбэл өвчнийг эхний шатанд илрүүлж болохыг судалжээ (5). Ийм хүмүүсийг 

голдуу жил бүр шинжилдэг; судалгаагаар нэг хэсгийг нь 6 сард, бусдыг нь илүү богино 

хугацаанд шинжилжээ. Аль ч хэсэгт бага гэмтэлтэй бүх тохиолдлыг оношлож чадаагүй 

байна. Бүр 4 сарын зайтай шинжилсэн үед ч өвчтөний 21%-ийг дунд зэргийн 

даамжралтай шатанд нь, цөөн тооны өвчтөнг бүр даамжирсан үед нь илрүүлсэн байна. 
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Эндээс даамжирсан, хүнд тохиолдол үүсэхээс сэргийлэхийн тулд 6 сарын зайтай 

шинжлэх нь хэт урт юм гэж дүгнэжээ. 

Гэвч хамгийн баян оронд ч 12 сараас богино хугацаанд насанд хүрсэн хүн амд 

бүгдэд нь гэрлийн шинжилгээгээр скрининг хийх нь боломжгүй зүйл байдаг. Дээр нь, 

Японы үзүүлэлтээс харахад илүү олон шинжилгээ хийсэн ч нян судлалаар батлагдсан 

өвчний дийлэнх хувийг даамжирсан, түрхэц-эерэг болсон шатанд нь илрүүлдэг ажээ. 

Эндээс, хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээгээр тохиолдлын дийлэнхийг өвчин 

эхэлсэний дараахан илрүүлж чадахгүй нь ойлгомжтой байгаа юм. 

 

Эхэлж буй сүрьеэ, шинж тэмдэг 

Шинэ тохиолдлын бараг талд нь шинж тэмдэг илэрдэггүй учраас хүн амын дунд 

гэрлийн шинжилгээгээр скрининг хийх нь чухал гэж зарим нь баталдаг (2). Энэ талаарх 

хэвлэл ч олон байдаг. Өвчний түүх авах нь найдвар багатай гэдэг нь тодорхой болсон 

билээ; нөгөө талаас скринингээр илрүүлсэн харьцангуй эрүүл мэт байгаа шинэ 

өвчтөнүүдэд шинж тэмдэг огт илрээгүй байна гэсэн хэрэг биш юм. Шинэ өвчтөнүүдээс 

шинж тэмдэг илэрсэн эсэхийг асуухад сөрөг хариулт өгсөнийг шинж тэмдэг илрээгүйн 

бодит баталгаа гэж үзэж болохгүй. 

Урьдчилаад тогтсон ийм саналыг арилгах, үгүй ядахад багасгах чиглэлээр цөөн 

тооны судалгаа л хийгдсэн байгаа юм. Зарим нэг судалгааг социологичид боловсруулж, 

тусгай сургагдсан хүн асуулгын стандарт аргыг протоколын дагуу хэрэглэн явуулсан 

байдаг. Нэг бүлэг судалгаагаар шинжилгээний хариуг мэдэлгүйгээр шинжилгээ, 

асуулгыг хамт явуулжээ (8-13). 1960-аад оны эхээр Энэтхэгийн хөдөөд ядуу хүн амын 

дунд явуулсан нийгэм-тархвар судлалын судалгаагаар цэрний бичил харуурын 

шинжилгээ нь эерэг гарсан өвчтөнүүдийн 95% сүрьеэгийн сэжигтэй байж болох нэг ба 

түүнээс олон шинж тэмдгийн талаар мэдэж байсан байна. 70% орчим нь ханиахыг гол 

шинж, үлдсэн нь бусад шинж тэмдгийг чухал гэж үзжээ (8-14). Өвчтөний гуравны хоёрт 

шинж тэмдэг зөвхөн 1-3 сар л илэрсэн байна (9, 10). Шинж тэмдгийн талаар мэддэггүй 

гэж бодож байсан хүн амын дунд энэ нь гайхалтай байсан юм. 

Зургаан сая орчим хүн амын дунд тохиолдлын илрүүлэлтээр хийсэн өөр нэг 

судалгаагаар түрхэц-эерэг 1600 орчим өвчтөнөөс шинж тэмдгийн талаар асуужээ (11). 

Энэ судалгааг Сүрьеэгийн Эрдэм Шинжилгээ, Судалгааны Хэсгийн нэг төсөл болгон 

Колины судалгаатай (Хүснэгт 22) хамт явуулсан бөгөөд хүн амын 2 хэсэг бараг ижил 

бүтэцтэй байжээ. Түүний үр дүн дээрх судалгааныхтай гайхалтай адилхан гарсан 

байна: өвчтөний 73% ханиалгасан гэж зовиурласан бөгөөд үүнийг тэргүүн ба хоёрдахь 

гол шинж гэж үзжээ. Үлдсэн 20% орчимд нь халууралт, ханиадтай төстэй шинж, зөвхөн 

7%-д нь л ямар ч шинж илрээгүй гэсэн байна. Шинж тэмдэг илэрсэн хугацаа нь ч бараг 

адил байжээ: 62%-д шинж тэмдэг 3 сараас доош илэрсэн, 83% нь 6 сар хүртэл гэжээ. 
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Иймээс цэрний бичил харуураар түрхэц нь эерэг гарсан өвчтөний 90% дээш орчимд 

шинж тэмдэг илэрдэг бөгөөд өвчний эрт шатанд эдгээр нь тод илэрдэг байна. 

Тэгвэл хүндрэл багатай, түрхэц сөрөг, өсгөвөр нь л эерэг байгаа өвчний үед шинж 

тэмдэг илэрдэггүй гэсэн асуудал гарч ирэх юм. Энэтхэгт явуулсан нийгэм-тархвар 

судлалын судалгаагаар (8) түрхэц сөрөг, өсгөвөр эерэг өвчтөний 54%-д сүрьеэгийн 

сэжигтэй нэг ба олон шинж илэрсэнийг тогтоожээ. 1961–1964 онд Колинд хийсэн 

судалгаагаар (1) зөвхөн өсгөвөр нь эерэг байгаа 180 өвчтөний 91 (51%)-д шинж тэмдэг 

илэрсэн байна. Нийгатагийн судалгаагаар (4) өсгөвөр нь эерэг 109 хүний 63 (57%)-д 

шинж тэмдэг илэрсэний дөрөвний тавд 3 сараас доош хугацаанд илэрсэн байжээ. 

Халдварт хэлбэрийн өвчтөний 90-ээс дээш хувьд нь сүрьеэ эхэлсэнээс хойш цөөн 

долоо хоногийн дотор шинж тэмдэг илэрдэг учраас эрт илрүүлэх боломж байгаа юм, 

үүнийг ганцхан хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээгээр ч биш шинж тэмдэг илэрсэн 

хүмүүст цэрний шинжилгээ хийснээр илрүүлж болно. Хүн амын гэрлийн шинжилгээ 

хийж буй үед эдгээр тохиолдлын олонхийг өвчин эхэлсэнээс хойш 1-3 жилийн дараа л 

илрүүлж болох юм (14), энэ хугацаанд хүн амын дунд үүсгэх аюул аль хэдийнэ тархсан 

байх болно (“Хүн амын дунд тогтмол гэрлийн шинжилгээ хийн тохиолдлыг илрүүлэх нь 

сүрьеэтэй тэмцэх ажилд хир ач холбогдолтой байдаг вэ?”, х.68-г үз). 

ДЭМБ-ын Сүрьеэгийн Мэргэжилтэнүүдийн Хороо 8, 9 дэх уулзалтаараа шинж 

тэмдэг илэрсэн өвчтөний дундаас тохиолдлыг илрүүлэхийн ач холбогдолд онцгойлон 

анхаарал хандуулжээ (13, 15). Уг Хорооноос хүн ам болон эмнэлгийн ажилтануудын 

сүрьеэгийн сэжигтэй шинж тэмдгийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх шаардлагатай 

байгааг анхааруулжээ. Хэдэн долоо хоног үргэлжлэн ханиалгаж байгаа өвчтөний 

цэрийг бичил харуурын шинжилгээнд авах нь тохиолдлын илрүүлэлтэнд тэргүүн 

зэргийн ач холбогдолтой юм. Цэрний шинжилгээ нь эерэг гарвал ийм өвчтөнг тэргүүн 

зэрэгт эмчлэх хэрэгтэй. 

Өсгөвөр нь л эерэг байгаа өвчтөнүүдийг илрүүлэх нь тархвар судлалын хувьд 

хоёрдогч ач холбогдолтой байдаг. Шинж тэмдэг илрээгүй өвчтөн хүн амд учруулах 

аюул нь бага байдаг. Тэдний тавилан ч харьцангуй сайн, хэрэв халдвар тарааж буй бол 

зэрэг нь бага байдаг. Ханиалгаагүй өвчтөн халдвар бараг тараадаггүйг баталсан 

байдаг (16). 
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15.  Хүн амын дунд тогтмол гэрлийн шинжилгээ хийн  

тохиолдлыг илрүүлэх нь сүрьеэтэй тэмцэх ажилд  

хир ач холбогдолтой байдаг вэ?29 

       Х. Реидер30 

 

 

 

 

Тохиолдлын илрүүлэлт гэдэг нь сүрьеэгийн нян ялгаруулж, тарааж байгаа хүнийг эрт 

илрүүлэхийг хэлдэг. Гэхдээ тохиолдлын илрүүлэлт гэдэг нь төгсгөл биш юм: халдварын 

эх уурхайг шаналгаанаас нь салгаж, халдваргүй болгохын тулд эмчлэх зорилгоор 

үүнийг хийдэг ажээ. 

Сүрьеэгийн нян ялгаруулж буй хүн бусдыг халдварлуулах зэрэг янз бүр байдаг. Нян 

судлалын болон тархвар судлалын судалгаануудаар уушигны янз бүрийн хэлбэрийн 

сүрьеэтэй өвчтөний халдварлуулах зэрэг тун ялгаатай байдгийг харуулсан байна. 

Эмчилгээ огт хийлгэж байгаагүй өвчтөний уушиган дахь гэмтэлд байх нянгийн тоог 

судалж үзжээ (1). Судлаачид янз бүрийн хэлбэрийн гэмтэл дэх сүрьеэгийн нянгийн тоо 

үлэмж ялгаатай байдгийг илрүүлсэн байна. 2 см хэмжээтэй, задраагүй, гуурсан 

хоолойтой харьцаагүй, хатуу голомтонд нянгийн тоо нэг зуугаас (102) цөөн мянгын (104) 

хооронд хэлбэлзэж байжээ. Эсрэгээр, адил хэмжээтэй ч хөндийт гэмтэлд 10 саяас 

тэрбум хүртэл (107–109) буюу хөндийгүй гэмтлээс 100000 дахин олон нян байдаг байна. 

Цэрээр нь ийм олон тооны сүрьеэгийн нян ялгарч буй үед түрхэцийн бичил харуурын 

энгийн аргаар л илэрдэг бол хөндийгүй гэмтэл дэх цөөн тооны нянг зөвхөн өсгөвөрийн 

юмуу илүү нарийн аргаар л илрүүлдэг. 

Хөндийгүй хэлбэрийн сүрьеэтэй, цэрний түрхэц нь сөрөг, өсгөвөр нь эерэг өвчтөний 

клиник тавилан харьцангуй сайн байдгийг үүгээр тайлбарлаж болох юм. Ийм өвчтөнүүд 

бичил харуураар шууд илрүүлэхээр олон тооны сүрьеэгийн нян ялгаруулж байгаа 

хөндийт гэмтэлтэй өвчтөнүүдийг бодвол аяндаа эдгэх боломж нь илүү байдаг. 

Түүнчлэн цэрэн дэх нянгийн байдал нь ялгаатай – цөөн юмуу олон тооны сүрьеэгийн 

нян ялгаруулж буй өвчтөнүүдийн тархвар судлалын ач холбогдол ч адил байдаггүй.  

Туршилтын (2) ба тархвар судлалын (3-5) нилээд хэдэн судалгаагаар халдварын эх 

уурхайн халдварын давтамж болон нянгийн байдлын холбоог судалж үзжээ. Тархвар 

судлалын гурван судалгаагаар илрүүлсэн гол ололтуудыг Зураг 5-д нэгтгэн үзүүлэв.  

                                                
29 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв. 
30 Мэргэжилтэн, Сүрьеэгийн Хэлтэс, Сүрьеэ Уушигны Өвчинтэй Тэмцэх Олон Улсын Холбоо,  
Парис, Франц.  
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Зураг 5 

Уушигны сүрьеэтэй хүний нянгийн байдлаас хавьтал халдварлагдах эгзэга 

(Т+/Ө+ нь түрхэц- ба өсгөвөр-эерэг тохиолдлын хавьтлыг, Т-/Ө+ нь түрхэц-сөрөг, өсгөвөр-эерэг 

тохиолдлын хавьтлыг, Т-/Ө- нь түрхэц- ба өсгөвөр-сөрөг тохиолдлын хавьтлыг үзүүлсэн болно.) 
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           Бедфордшир                             Роттердам                         Британы Колумб & 
              1948-1952                               1967-1969                                 Саскачеван 
                                                                                                      1966-1971 

 
а Сурвалж: лавлах 4-6. 

 

Судалгаа болгонд сүрьеэгийн хавьтал, 15-аас доош насны хүүхдэд туберкулин тавьж, 

хавьтсан эх уурхайн байдлаар нь бүлэглэсэн байна. 

Судалгаануудын хооронд гарсан үнэмлэхүй ялгаа нь чухал биш юм (эдгээр нь өөр 

цаг хугацаанд, өөр газарт хийгдсэн бөгөөд хэрэглэсэн хавьтлын тодорхойлолт нь ч өөр 

байж болно). Юу нь гол вэ гэвэл, бүх судалгаанаас түрхэц-эерэг тохиолдол халдварын 

гол уурхай байгааг илрүүлсэн явдал юм: цэрний түрхэц-эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын 

хавьтал байсан хүүхдүүдийн дунд сүрьеэгийн халдварын тархалт өндөр байжээ. 

Британы Колумби ба Саскачеванд хийсэн судалгаагаар (5) цэрний түрхэц-эерэг 

тохиолдлын улмаас үүссэн халдварын хувийг тооцоолсоныг Зураг 6-д үзүүлэв. Эндээс 

харахад бүх халдварын 90%-аас илүү нь түрхэц-эерэг тохиолдолтой хамааралтай 

байгаа юм. Үүнтэй адилаар, АНУ-ын Сан Францискод молекул-тархвар судлалын арга 

хэрэглэн саяхан хийсэн судалгаагаар бүх халдвар тараалтын 80%-аас илүү нь түрхэц-

эерэг тохиолдолтой холбоотой байжээ (6). 
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Зураг 6 

Британы Колумби болон Саскачеванд түрхэц-эерэг болон зөвхөн өсгөвөр-эерэг 
уушигны сүрьеэтэй холбоотой халдварын тархалтын хувьа 

 

  
Түрхэц сөрөг 
Өсгөвөр эерэг 
 

Түрхэц-сөрөг 
тохиолдолтой 
холбоотой хувь 

 
Түрхэц эерэг 
Өсгөвөр эерэг 

 

Түрхэц-эерэг 
тохиолдолтой 
холбоотой хувь 

Х
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Уушигны 
сүрьеэгийн 
тохиолдол 

 

Халдвар 
авсан хавьтал 
<15 нас 

 

 
а Сурвалж: лавлах 6. 

 
Халдвар судлалын хувьд цэрний түрхэц-эерэг өвчтөнүүд илүү чухал болохыг 

мэдсэний дараа: “Халдвартай өвчтөнүүдийг орчин үед яаж илрүүлж байна вэ?”, “Ийм 

тэргүүн зэргийн бүлгийг илрүүлэхэд хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээний үүрэг 

ямар байдаг вэ?” гэсэн асуулт гарч ирдэг. 

 
Цэрний түрхэц-эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын илрүүлэлт: 

хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээний үр дүн 
 

Хүснэгт 23-д Сүрьеэгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хэсэгтэй хамтран ДЭМБ-ын 

тусламжтай (7) явуулсан судалгааны дүнг нэгтгэн үзүүлэв. Энэ судалгаанд орсон бүх 

оронд хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээг сүрьеэгийн тохиолдлын илрүүлэлтэнд 

бараг 20-иод жил хэрэглэж ирсэн байна. 

Хүснэгт 23-д үзүүлсэнчлэн түрхэц-эерэг тохиолдлыг илрүүлэхэд хүн амыг хамарсан 

гэрлийн шинжилгээ тун бага үүрэг гүйцэтгэж байгаа юм. Тохиолдлын дийлэнх хувийг 

өөр аргаар, гол нь шинж тэмдэг илэрсэний улмаас хүмүүс өөрсдөө эмнэлгийн тусламж 

авахаар ирэхэд нь илрүүлж байжээ.  

Энэ судалгаагаар илрүүлсэн өөр нэг чухал ололт нь, Нидерланд, Колинд 100000 

орчим хүн амтай газар хийсэн судалгаагаар, 2–3 жилийн зайтайгаар хүн амыг хамарсан 

гэрлийн шинжилгээний идэвхтэй илрүүлэлт хийсээр байтал шинэ илрүүлсэн сүрьеэгийн 

тохиолдлын дундах түрхэц-эерэг тохиолдлын хувь тун бага өөрчлөлттэй байсан явдал 

юм. Нидерландад судалгааны хугацаанд (1951-1967) сүрьеэгийн жилийн тохиолдлын 

түвшин тогтмол буурсан ч түрхэц-эерэг тохиолдлын хувь өөрчлөгдөөгүй үлдсэн байна., 

17 жилийн туршид 3 жилийн зайтай хүн амыг хамран гэрлийн шинжилгээ хийж байсан ч 

сүрьеэгийн нян ялгаруулж байгаа 100 өвчтөн бүрээс 46 нь түрхэц-эерэг байжээ (7). 
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Хүснэгт 23 
Түрхэц-эерэг сүрьеэгийн тохиолдлыг илрүүлсэн аргаа

 
  

    

Илрүүлсэн арга 
 
   

Төсөл Судалсан он Түрхэц-эерэг 
тохиолдлын 

тоо Гэрлийн 
шинжилгээ (%) 

 

Шинж тэмдэг 
(%) 

Бусад 
(%) 

      

Саскачеван 

Онтарио 

Колин 

Нидерланд 

1960-1969 

1967-1968 

1965-1972 

1951-1967 

265 

632 

132 

9301 

12 

15 

23 

25 

66 

66 

54 

39 

22 

19 

23 

36 
      

 
а Сурвалж: лавлах 8, 9. 

 

 

Хүснэгт 24 
Чехословака, Колины дүүрэгт илрүүлсэн түрхэц-эерэг тохиолдол, 1965-1972

б
 

 
          

Илрүүлсэн арга 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Нийт 
          
          

Шинж тэмдэг 

Гэрлийн 

    шинжилгээ 

Бусад 

16 

 

- 

6 

6 

 

14 

4 

7 

 

- 

2 

9 

 

- 

5 

8 

 

11 

3 

7 

 

1 

3 

8 

 

- 

4 

10 

 

4 

4 

71 

 

30 

31 

Нийт 22 24 9 14 22 11 12 18 132 
          

 
а Судалгаа хийж байсан үед хэрэглэж байсан нэр. 
б Сурвалж: лавлах 9. 

 

Колины судалгаагаар ч үүнтэй адил эргэлзээ төрүүлэх үзүүлэлт гарсан байна 

(Хүснэгт 24). 14-өөс дээш насны хүн амын 95%-ийг хамран тогтмол хийсэн гэрлийн 

шинжилгээ нь шинэ, түрхэц-эерэг тохиолдлын түвшинд бараг нөлөөлөөгүй байна (8). 

Эдгээр шинэ тохиолдлын дөрөвний гурав нь өмнөх шинжилгээгээр уушигны гэрэл зураг 

хэвийн байсан хүмүүст үүсчээ. Өмнө нь байсныг анзааралгүй орхисон гэмтлээс эдгээр 

даамжирсан тохиолдлууд үүссэн байх боломжийг шууд үгүйсгэж болох юм. 2 уншигч, 

дээр нь нэг гол уншигч бүх гэрэл зургийг тус тусдаа уншсан бөгөөд ДЭМБ-ын зөвлөхүүд 

санамсаргүй сонгон авсан хэсэг зургийг мөн уншиж байсан билээ. Шинээр илэрсэн 

тохиолдол болгонд өмнө нь уушигны гэрэл зурганд эмгэг сүүдэр байсныг орхигдуулсан 

юмуу буруу уншиж уу гэдгийг өмнөх бүх зургуудыг нь дахин сайтар шалгасан байна.  
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Судалгаагаар илрүүлсэн сүрьеэгийн бүх тохиолдол болон цээжний гэрлийн 

шинжилгээгээр эмгэгтэй хүмүүсийг эмчилгээнд хамруулж, эсвэл ойрын хяналтанд 

авчээ. Дараачийн судалгаагаар илрүүлэх шинэ тохиолдлууд өмнө нь гэрэл зураг 

хэвийн байсан хүмүүсээс үүснэ гэж тооцоолсон байна. Иймээс тэднийг өвчний эрт 

шатанд, ядаж цэрний өсгөвөр нь л зөвхөн эерэг үед илрүүлэх ажээ. Гэвч жилээс жилд 

шинээр оношлогдсон тохиолдлын үлэмж хэсэгт нь түрхэц-эерэг, даамжирсан сүрьеэг  

Зураг 7 

Нян ялгаруулалт нь өөр хүмүүст сүүлийн гэрэл зураг хэвийн байснаас сүрьеэ үүсэх 

хүртэл өнгөрсөн хугацаа (Нийгата, Япон)
а
 

Дөрвөлжин бүр бүх тохиолдлыг илрүүлэх үед нян судлалын байдал ямар байсныг үзүүлсэн 

болно. 
 

а Сурвалж: лавлах 8-10. 

 
илрүүлсээр байжээ. Тохиолдлын дийлэнхид (75% орчим) өмнөх шинжилгээгээр 

уушиганд нь гэмтэл байгаагүй тул түрхэц-эерэг сүрьеэгийн шинэ тохиолдлын олонхид 

явц нь хурдан байдаг гэсэн ганц дүгнэлт хийж болох юм. Энэ дүгнэлт нь шалгагдаж, 

батлагдсан билээ (8-10); Зураг 7-г хар. 

Шинээр илрүүлсэн түрхэц-эерэг тохиолдлын 50%-аас илүү нь 1 жилээс бага 

хугацаанд үүссэнийг Зураг 7-оос харж болно. Өсгөвөр нь эерэг (голдуу уушигны бага 

хэмжээний гэмтэлтэй) тохиолдлууд ч мөн адил хугацаанд үүсчээ. Сүрьеэгийн шинэ 

гэмтлийн явц хурдан, удаанаас хамааралгүй гэмтэл эхнээсээ л үүсдэг юм шиг харагдаж 

байна. Сайн мэдэгдээгүй шалтгааны улмаас сүрьеэгийн нян зарим гэмтэлд маш удаан 

үрждэгээс цөөн хэмжээгээр л байдаг ч зарим гэмтэлд тун хурдан үржиж цөөхөн долоо 

хоногийн дотор асар олон болдог ажээ. Иймээс хөндийтэй, түрхэц-эерэг тохиолдлыг 

Түрхэц-эерэг  

 

Түрхэц-сөрөг, 
өсгөвөр эерэг 
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бүгдийг нь өвчтөн болон эмчийн мэдлэг дутмагаас болж онош хожимдсон хуучин юмуу 

архаг тохиолдол гэж үзэх нь буруу ажээ. Зураг 7-д үзүүлж байгаачлан түрхэц-эерэг 

уушигны сүрьеэ өсгөвөр нь л зөвхөн эерэг байгаа уушигны жижиг гэмтэлтэй адил 

хуучин юмуу шинэ байж болох ажээ, учир нь ийм тохиолдлын талаас илүүд өмнө нь 

уушигны гэрэл зураг хэвийн байсан эрүүл хүмүүст жилээс бага хугацаанд үүсдэг байна. 

Өмнөх гэрлийн шинжилгээ нь хэвийн байсан шинэ өвчтөнүүдийн тавны дөрөв 

орчимд өвчин 3 жилийн дотор үүссэнийг Колины судалгааны үзүүлэлт ч мөн харуулжээ. 

Иймээс хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээг 3 жилийн хугацаатай хийх нь 

тохиолдлыг өвчин эхэлсэнийх нь дараахан илрүүлж чадахааргүй хэт урт байгаа юм.  

Зураг 8 

Түрхэц-эерэг өвчтөнүүдийн дунд шинж тэмдэг эхэлсэнээс түрхэц эерэг болтол 

өнгөрсөн хугацаа, Швед 1910-1911 ба 1934
а 
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                  Шинж тэмдэг эхэлсэнээс эхний түрхэц эерэг болох хүртэл хугацаа (сараар) 
                                 
а Сурвалж: лавлах 11. 

 

Шведэд хийсэн судалгаанаас (11) 6 сарын зай ч гэсэн хэт урт байж болох аж. Өвчтөний 

дийлэнхид өвчний шинж тэмдэг эхэлсэнээс цэрний түрхэц-эерэг сүрьеэ үүсэх явц их 

хурдан байдаг байна (Зураг 8). 
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Дүгнэлт 

Халдварын хамгийн аюултай уурхай болох түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэгийн бүх 

тохиолдлыг хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээгээр, шинжилгээ хийх зай богино 

байсан ч, илрүүлэх боломжгүй нь батлагдсан байна (12). Хүн амыг хамарсан гэрлийн 

шинжилгээний хоорондын зай богино байсан ч, түүнээс ч богино хугацаанд цэрний 

түрхэц-эерэг тохиолдлын дийлэнх үүсдэг ажээ. Хурдан явцтай уушигны сүрьеэтэй 

өвчтөний 90% орчимд ханиах, халуурах, турах, цэр гарах, цусаар ханиах зэрэг бодит 

шинж илэрдэг (13). Эдгээр нь өвчин эхэлсэний дараахан илэрч, өвчтөн эмнэлгийн 

тусламж эрэхэд хүрдэг. Иймд түрхэц-эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын олонхийг 

илрүүлэлтийн тогтмол ажлаар биш, харин өвчтөн өөрөө эмнэлэгт үзүүлэхээр ирэхэд нь 

илрүүлдэг байна. 

Эдгээр шалтгаанаар хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээг тохиолдлыг илрүүлэх 

арга болгохыг зөвлөдөггүй. Ийм гэрлийн шинжилгээ явуулахад тохиолддог бусад 

дутагдлуудад: зам сайн биш, машин болон гэрлийн шинжилгээний хэрэгсэл их 

эвдэрдэг, өртөг ихтэй, нөөц хэсэг ба засварын хэрэгсэл дутмаг байх зэрэг ордог. 

ДЭМБ-ын Сүрьеэгийн Мэргэжилтэнүүдийн Хороо 9 дэх тайландаа (14) “тархалт 

өндөр байгаа үед ч хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээ нь сүрьеэгийн илрүүлэлтэнд 

скрининг хийхэд өртөг өндөртэй арга юм. Хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээний 

бусад дутагдалтай талыг дурдвал: 
 

1. Үүгээр нийт тохиолдлын зөвхөн бага хувийг л илрүүлдэг. 

2. Түрхэц-эерэг тохиолдлын үүсэлд үлэмж нөлөө үзүүлж чаддаггүй байна, учир нь 

тэдний үүсэл хурдан байдаг тул гэрлийн шинжилгээний тойролт хооронд л гардаг 

байна (иймээс тодорхойгүй хугацаанд өвчтөн ирэхэд илрүүлэлт болон эмчилгээ 

хийдэг байгууллага байх хэрэгтэйг харуулж байгаа юм). 

3. Эмнэлгийн бусад байгууллагад илүү хэрэгтэй байж болох өндөр мэргэжлийн 

техникч, эмнэлгийн ажилтан энд хэрэгтэй болдог. 

4. Явуулын машин болон хэрэгсэл нь техникийн гэмтлийн улмаас, ялангуяа нөөц 

хэсгийн хангамж дутагдалтай газарт үйлчилгээнээс сараар гарч болдог. 
 

Иймд хүн амыг хамарсан гэрлийн шинжилгээг сүрьеэгийн тохиолдлын илрүүлэлтэнд 

хэрэглэхийг зогсоох хэрэгтэй гэж Хорооноос дүгнэж байна” хэмээн тэмдэглэсэн байна. 
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16. ХДХВ-ын халдвартай хүний сүрьеэгийн оношлогоо  

ХДХВ-ын халдваргүй хүнийхээс ямар ялгаатай  

байдаг вэ? 

А. Харриес31 

 

 

 

ХДХВ-халдвартай насанд хүрэгсдэд сүрьеэ илрэх гол илрэл нь уушигны сүрьеэ байдаг. 

ХДХВ-ын халдварын янз бүрийн шатанд илэрч буй сүрьеэгийн клиник өвчтөний 

дархлааны байдалтай холбоотой байдаг. Халдварын эрт шатанд дархлааны тогтолцоо 

бага зэрэг гэмтсэн үед сүрьеэгийн ердийн илрэлтэй адил: голдуу дээд дэлбээнд хөндий 

үүсдэг, ХДХВ-ын халдвараас өмнө үеийн өвчинтэй адил байдаг. Дархлааны дутагдал 

ихсэх тусам ХДХВ-ын халдвартай өвчтөнд ердийн биш илрэл үүсч, анхдагч сүрьеэтэй 

юмуу уушигны бус эрхтэний, тархмал өвчинтэй төстэй илэрч, угийн тунгалгын 

булчирхай болон доод дэлбээ гэмтдэг (1). 

 

Уушигны сүрьеэгийн оношлогоо 

Клиник шинж тэмдэг нь ХДХВ-ын халдвартай болон ХДХВ-сөрөг хүмүүст голдуу 

адил байдаг. Гэвч эсэд-тулгуурласан дархлаа буурсанаас хөндий, үрэвсэл болон 

гуурсан хоолойн доторх цочрол бага байдаг учраас ХДХВ-ын халдвартай өвчтөнд 

ханиалгах нь бага илэрдэг (2). Үүнтэй адилаар гуурсан хоолойн артерийн ээзгийжилт 

үхжлийн улмаас үүсдэг цусаар ханиах шинж ХДХВ-ын халдвартай өвчтөнд бага 

илэрдэг байна. 

Туберкулины арьсны сорил хүн амын дунд халдварын тархалтыг тогтооход чухал 

ч насанд хүрэгсдийн оношлогоонд хязгаарлагдмал ач холбогдолтой байдаг. Идэвхтэй 

сүрьеэгийн үед ч туберкулины арьсны сорил сөрөг гарч болдог. Ж нь: Заирт ХДХВ-

эерэг уушигны сүрьеэтэй өвчтөний дунд хийсэн нэг судалгаагаар CD4-лимфоцитын тоо 

>500/µl үед арьсны анерги 8%-д, CD4-лимфоцит <200/µl үед 54%-д ажиглагджээ (3). 

Цэрний түрхэцийн бичил харуур ХДХВ өндөр тархалттай газар оронд ч 

сүрьеэгийн оношлогооны үндсэн арга байсаар байна. Хэдийгээр ХДХВ-ын халдвартай 

өвчтөнд ХДХВ-сөрөг сүрьеэтэй өвчтөнг бодвол түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэгийн хувь 

илүү байдаг ч суб-Сахарын Африкт тогтмол хийж буй судалгаагаар ХДХВ-халдвартай 

                                                
31 Мэргэжлийн Зөвлөх, Малавийн Сүрьеэтэй Тэмцэх Үндэсний Хөтөлбөр, Лилонгве, Малави. 
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уушигны сүрьеэтэй ихэнх өвчтөнд цэрний түрхэц-эерэг байгааг тогтоожээ (1, 4). ХДХВ-

халдвартай, түрхэц-эерэг өвчтөний цэрэнд ХДХВ-сөргийг бодвол цөөн тооны нян  

 

Зураг 9 

ХДХВ-халдвартай уушигны сүрьеэтэй өвчтөний гэрлийн шинжилгээнд илрэх 
өөрчлөлт 
 

 

ХДХВ-ын эрт үе ХДХВ-ын хожуу үе  

      (дархлал дутагдал их)    

 
байдаг учир бичил харуураар шинжлэхэд гэррэлтүүлэг нь хангалттай биш талбай 

шинжилбэл хүчилд-тэсвэртэй нянг орхигдуулж болдог. 

Цээжний гэрлийн шинжилгээг сүрьеэ байж болох сэжигтэй шинж илэрсэн, 

цэрний түрхэц нь сөрөг байгаа бөгөөд өргөн хүрээний үйлчилгээтэй антибиотикт үр 

дүнгүй үед хэрэглэх шаардлагатай байдаг. ХДХВ-ын халдвартай өвчтөнд Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae болон бусад нянгаар үүсгэгдсэн гуурсан хоолой,  

уушигны үрэвсэл элбэг тохиолддог. Сүрьеэгийн үед хөндий, орой хэсгийн байрлал, 

уушигны сорвижилт, агчилт, шохойжилт зэрэг өвөрмэц шинж байдаг ч гэрлийн 

шинжилгээний өөрчлөлтөөр сүрьеэг оношлож чаддаггүй. ХДХВ-халдвартай ч 

дархлааны тогтолцоо нь харьцангуй сайн байгаа өвчтөнд эдгээр өвөрмэц шинж 

илэрдэг ч дархлааны чадвар муудах тутам цээжний гэрлийн шинжилгээнд уушигны 

доод дэлбээ, цээжний хөндийн тунгалгын булчирхайн гэмтэл зэрэг хэвийн биш шинж 

тэмдэг илэрч болдог. Зарим үед гэрлийн шинжилгээ хэвийн байдаг (1, 4): АНУ-д хийсэн 

нэг судалгаагаар түрхэц- ба/эсвэл өсгөвөр-эерэг сүрьеэтэй, CD4-лимфоцитын тоо 

<200/µl байгаа өвчтөний 21%-д цээжний гэрлийн шинжилгээ хэвийн байжээ (5). 

Сүрьеэгээс бусад өвчний үед гэрлийн шинжилгээнд сүрьеэгийн үед илэрдэг 

сонгомол болон хэвийн биш шинж илэрч болдог. Хэрэв цэрний түрхэц нь сөрөг бол 

бусад өвчинтэй ялгах онош хийх хэрэгтэй. 

Уушигны сүрьеэтэй андуурч болох ХДХВ-тэй холбоотой уушигны өвчинд нянгийн 

гаралтай үрэвсэл, Pneumocystis carinii уушигны үрэвсэл, Капошийн саркома, 

мөөгөнцөрийн халдвар ба нокардиозууд ордог. 
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Уушигны бус сүрьеэ 

ХДХВ-халдвартай өвчтөнд уушигны бус сүрьеэ илрэх гол илрэлүүд: тунгалгын 

булчирхайн томролт, цээжний гялтан хальсны болон үнхэлцэгийн шүүдэст үрэвсэл 

болон хурц тархмал сүрьеэ байдаг (1, 4). Оношлогооны төхөөрөмж дутагдалтайн 

улмаас уушигны бус сүрьеэгийн оношийг яг тодорхой тавихад хүндрэлтэй байдаг: 

Танзаны Нэгдсэн Бүгд Найрамдах Улсад уушигны бус сүрьеэтэй өвчтөний 18%-д л 

оношийг лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажуулсан байна (6). 

ХДХВ-халдвартай өвчтөний уушигны бус сүрьеэ ХДХВ-сөрөг өвчтөнийхөөс бараг 

ялгаагүй байдаг. Гэхдээ ХДХВ-холбоотой сүрьеэгийн тунгалгын булчирхайн гэмтэл нь 

зарим үед хурц явцтай байж, нянгийн гаралтай хурц идээт халдвартай адил илэрдэг. 

Зүүгээр соруулах, тунгалгын булчирхайн биопси авч макроскопоор казеозжилт үзэх, 

зүссэн гадаргуунаас түрхэц бэлдэж харах зэрэг энгийн аргаар оношийг тавьж болдог. 

Сүрьеэгийн менингитийн үед ХДХВ-халдвартай өвчтөнд тархи-нугасны шингэн хэвийн 

байж болно. Тархмал сүрьеэг оношлоход тун хүндрэлтэй байдаг, ж нь: Коте д Иворид 

ХДХВ-эерэг, турж эцэж буй өвчтөний 44%-д оношийг нас барахаас өмнө тавьж 

чадаагүй байна (7). Mycobacterium tuberculosis-ын бактереми болж болох ба 

тохиолдлын бараг хагаст нь ханиах, цээжний гэрлийн шинжилгээнд эмгэг илрэхтэй 

давхар явагдаж болно (8-10). Үнхэлцэг хальсны сүрьеэ бас тохиолддог бөгөөд цээжний 

гэрлийн шинжилгээнд зүрхний сүүдэр бөмбөлөг-маягийн хэлбэртэй болсон шинжээр нь 

оношийг урьдчилан тавьж болдог. 

 
Хүүхдийн сүрьеэгийн оношлогоо 

ХДХВ-эерэг хүүхдэд насанд хүрэгсдийнхтэй адилаар уушигны сүрьеэ нь сүрьеэгийн гол 

илрэл байдаг. 4 наснаас доош хүүхдийн уушигны сүрьеэгийн оношлогоо үргэлж 

түвэгтэй байсан, ХДХВ-ын халдвар энэ байдлыг улам ч хүндрүүлж байгаа юм. ХДХВ-

эерэг сүрьеэтэй хүүхэд арьсны сорилд урвал үзүүлэхгүй байх нь элбэг байдаг бөгөөд 

олонх тохиолдлыг клиник ба гэрлийн шинжилгээний өвөрмэц биш шалгуурт үндэслэн 

тавих болдог. ХДХВ-тэй холбоотой уушигны өвчнийг уушигны сүрьеэгээс ялгахад 

хүндрэлтэй байдаг учраас олон газарт хүүхдийн уушигны сүрьеэг хэт оношлох 

тохиолддог байхаа. 

 
Оношлогооны хүндрэл 

ХДХВ үүссэнээр сүрьеэгийн оношлогоог улам ч хүндрэлтэй болгосон бөгөөд ХДХВ-тэй 

холбоотой бусад өвчинтэй үед сүрьеэ гэж буруу оношлох нь элбэг тохиолддог болж 

байгаа бизээ. Энэ хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэх байтугай бүр гаргаж ирэх талаар 
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тун бага ажил хийгдэж байгаа ч эдгээр хуурамч-эерэг онош нь бүртгэгдсэн сүрьеэгийн 

бүх тохиолдлын тун бага хувийг эзэлдэг учир үүнд үндэслэн ХДХВ-ын тархалттай орон 

нутагт сүрьеэгийн тохиолдол ихэсч байгааг үгүйсгэж болохгүй юм. Цэрний түрхэц нь 

оношлогоонд гол хэвээр үлдэж, халдвартай өвчтөнг илрүүлж байна, ингэснээр 

тархалтыг зогсоож чадах болно. 
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17. Сүрьеэгийн оношлогоонд туберкулины арьсны  

сорил ямар ач холбогдолтой вэ? 

Д. Мензис32 

 

 

 

Багаж хэрэгсэл бага шаардагддаг, үнэтэй биш, бас хэрэглэж, уншихад харьцангуй 

хялбар байдаг учраас туберкулины арьсны сорил сонирхол татаж байдаг. Гэвч үүний 

хариу зөрчилдөөн ба буруу ойлголтонд хүргэсэн хэвээр байгаа бөгөөд, эдгээрийн 

зарим нь янз бүрийн судалгаанаас гаргасан зөрчилдөөнтэй үзүүлэлтээс болж байдаг. 

Хариунд гарч байгаа ийм хэлбэлзэл сорилын мэдрэг чанарын ялгаа болон яг тодорхой 

байдалд нөлөөлдөггүй. Харин энэ ялгаа нь янз бүрийн хүн амын дундах үнэн-эерэг, 

үнэн-сөрөгийн тархалтын ялгаа болон хуурамч-эерэг ба хуурамч-сөрөг тохиолдолд 

нөлөөлдөг ажээ. 

Орчин үед сүрьеэгийн халдварыг оношлох боломжтой бараг л ганц хэрэгсэл нь 

туберкулины сорил байна. Түүний хэрэг болох эсэх нь клиник нөхцөл, хүн амын байдал, 

туберкулины сорил явуулах боломж ямар байгаагаас хамаардаг. Сүрьеэгийн нууц 

халдварыг эмчлэхэд ач тус өгөх ХДХВ-халдвартай, мөн халдварт хэлбэрийн сүрьеэтэй 

өвчтөний хавьтал зэрэг өвчин үүсч болох өндөр эгзэгтэй хүмүүсийг тодорхойлоход 

туберкулины сорил чухал байдаг (“Сүрьеэгийн нууц халдварын эмчилгээ сүрьеэтэй 

тэмцэх хөтөлбөрт ямар ач холбогдолтой вэ?”, х.209-г үз). 

Гэсэн ч уг сорил сүрьеэ өвчний оношлогоонд хэрэг болдоггүй бөгөөд хуурамч-сөрөг, 

хуурамч-эерэг хариуны улмаас буруу дүгнэхэд голчлон хүргэдэг. Хурц өвчтэй өвчтөнг 

оношлох үед 10-47%-д нь туберкулины сорил хуурамч-эерэг гардаг (1-4). Өвчний 

тархалт, өвчтөний наснаас хамаарч хуурамч-сөрөг сорил ихэсч байдаг. Сонирхолтой 

нь, туберкулинд урвал үзүүлэхгүй байх нь түр зуурынх байдаг аж, өвчтөний 95%-д 

эмчилгээ эхэлсэнээс 1 сараас хойш дахин сорил тавихад эерэг гардаг байна (5). ХДХВ-

хавсарсан халдварын үед идэвхтэй хэлбэрийн өвчтэй бүр ч олон өвчтөнд хуурамч-

сөрөг хариу гарч болно. Энэ нь дархлал дарангуйлагдсан зэрэгтэй холбоотой байдаг: 

CD4 Т-лимфоцитын тоо >500/µl үед өвчтөний 30%-д хуурамч-сөрөг хариу гардаг бол 

CD4 Т-лимфоцитын тоо <200/µl үед бараг 100%-д нь хуурамч-сөрөг гардаг байна (6, 7). 

Туберкулины сорил микобактераар өмнө нь мэдрэг болсоныг өвөрмэц хэмжиж 

чаддаггүй. БЦЖ вакцин хийлгэсэн хүмүүст, хэдийгээр нярай үед БЦЖ хийсэн бол 5 

жилийн дараа 10 мм-ээс дээш урвал үзүүлэх нь ховор ч сорил эерэг гарч болдог. 

                                                
32 Захирал, Сүрьеэгийн Эмнэлэг, Монтреал Цээжний Хөндийн Хүрээлэн, МкТилл Их Сургууль, 
Монтреал, Канад. 
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Сургуулийн бага нас зэрэг хожуу вакцин хийлгэсэн үед 15-25% нь 20-25 жилийн дараа ч 

эерэг хэвээр үлддэг байна (8-10). Халуун ба дулаан уур амьсгалтай оронд элбэг байдаг 

(5, 12, 13) сүрьеэгийн бус микобактерид солбих-урвал үзүүлсэнээс хуурамч-эерэг гарах 

нь элбэг тохиолддог (11). 

Туберкулины сорилыг оношлогоонд хэрэглэхэд хязгаарлалт үүсгэдэг хамгийн гол 

зүйл нь: нууц халдварыг идэвхтэй өвчинтэй ялгах боломж байдаггүй. Амьсгалын замын 

шинж тэмдэг илэрсэн өвчтөнд сорил эерэг гарвал уг өвчтөнд сүрьеэ байж магадгүй 

боломжийг л яльгүй ихэсгэдэг. Сүрьеэгийн халдварын улмаас үүссэн бодит эерэг хариу 

гарсан ч үүнийг дүгнэх үед олонх хүнд идэвхтэй сүрьеэгийн өвчин байхгүй байдаг. 

Скрининг хийх үед өвчинг илрүүлэхэд туберкулины сорил бүр ч хэрэггүй байдаг. 

Хөгжиж буй орнууд зэрэг сүрьеэгийн тархалт ихтэй газарт сөрөг сорил буруу 

оношлоход хүргэдэг.  

Зураг 10 

Идэвхтэй болон идэвхгүй сүрьеэтэй өвчтөн, идэвхтэй хэлбэрийн хавьтал болон 
эрүүл хүмүүсийн туберкулины урвалын байдала

 
Мурийлтийг 3 цэгийн дундажаар тэгшитгэв. Туберкулины 0 мм урвалыг авч үзээгүй болно. 
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Урвалын хэмжээ халдварыг өвчнөөс ялгахад хэрэг болдог уу? 

Туберкулины сорилын хэмжээ том байх нь өвчтөн, эмнэлгийн ажилтаны аль алинд 

сэтгэгдэл төрүүлдэг. Туберкулины сорил том бол өвчин байгааг заадаг гэсэн буруу 

ойлголт тархсан байдаг. Зураг 10-аас энэ нь буруу болохыг харж болно. Өвчин байх 

эсэх нь туберкулины сорилын хэмжээ 5 мм-ээс их, бага байхаас хамаардаг нь үнэний 

талтай. Гэвч 5 мм-ээс том хэмжээтэй урвал идэвхтэй болон идэвхгүй сүрьеэг (цээжний 

гэрлийн шинжилгээнд өөрчлөлттэй), саяхан (ойрын хавьтал) юмуу өмнө авсан халдвар 

уу гэдгийг ялгахад ямар ч тус болдоггүй. Иймээс тодорхой заагаас цааш байгаа хэмжээ 

нь туберкулины урвалын хариуг дүгнэхэд ямар ч хэрэг болдоггүй байна (1). 
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18. Цэрний бичил харуур болон өсгөвөрөөс гадна  

оношлогооны орчин үеийн аргууд, тэдгээрийн  

ач холбогдол нь ямар байна вэ? 

Д. Мензис33 

 

 

 

 

Цэрний түрхэцийн шинжилгээгээр хүчилд-тэсвэртэй нян (ХТН) шинжлэх нь сүрьеэ 

тарааж буй халдварын уурхайг илрүүлэх өртөг багатай, өвөрмэц арга байдаг. Гэвч энэ 

нь ажиллах хүчинтэй холбоотой байдаг дутагдалтай. Сургалт муу, урамшуулал, цаг 

бага, лаборантын ажилд хяналт тавихгүй бол хөтөлбөрийн хүрээнд ХТН-д түрхэцийг 

шинжлэх нь түүний хүчин чадлаас доогуур түвшинд байж болдог. Африкийн орнуудад 

сүрьеэгийн тохиолдол 2–4 дахин ихэссэн зарим газарт түрхэц-эерэг байгаа 4 өвчтөний 

нэгийг түрхэц-сөрөг сүрьеэтэй гэж оношлож байна (1). Түүнчлэн ХТН-ийн түрхэц хийхэд 

өвчтөн эмнэлэгт 2 дахин ирэх шаардлага гардаг, мөн сайн хийж байлаа ч өсгөвөр нь л 

эерэг, цөөн тооны нян агуулсан өвчтөнг илрүүлэх боломж бага байдаг (“Оношлогоо ба 

тохиолдлын ангилалд микобактерийн өсгөвөрийн шинжилгээ ямар ач холбогдолтой 

вэ?”, х.33-г үз). Ийм өвчтөн халдвар тараах, сүрьеэгээр нас барах нь бага байдаг ч 

тэдний оношлогоо, эмчилгээ сүрьеэтэй тэмцэх ажилд хамрагдаж буй эмнэлгийн болон 

бусад ажилтаны хүч хөдөлмөрийн ихээхэн хэсгийг авдаг. Иймээс хурдан, хямд, ХТН-

ийн түрхэцийг бодвол хийхэд илүү хялбар бөгөөд/эсвэл түрхэц-сөрөг ба уушигны бус 

сүрьеэг илрүүлж чадах арга хэрэгтэй байгаа юм. Уушигны бус сүрьеэгийн оношлогоонд 

хэрэг болж болох химийн шинжилгээнүүдийг (ж нь, аденозин деаминаз, 

туберкулостеарик хүчил) энд авч үзсэнгүй. 

 
Дархлааны сорилууд 

Туберкулины арьсны сорил 

Туберкулины арьсны сорилыг 90-ээд жил клиникт хэрэглэж байна (“Сүрьеэгийн 

оношлогоонд туберкулины арьсны сорил ямар ач холбогдолтой вэ?”, х.79-г үз). Гэвч 

үүгээр сүрьеэгийн халдвар, өвчлөлийг ялгаж болдоггүй бөгөөд сүрьеэтэй өвчтөнд ч 

туберкулины эхний сорил сөрөг гарч болдог. Иймээс насанд хүрэгсдийн сүрьеэгийн 

оношлогоонд энэ сорилын ач холбогдол хязгаарлагдмал байдаг. 

 
                                                
33 Захирал, Сүрьеэгийн Эмнэлэг, Монтреал Цээжний Хөндийн Хүрээлэн, МкТилл Их Сургууль, 
Монтреал, Канад. 
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Серолог 

“Серолог” гэсэн нэрэнд Mycobacterium tuberculosis-т үзүүлэх шингэний (эсрэг биет – гол 

нь IgG) урвалыг цусны шинжилгээгээр хэмжихийг авч үзлээ. Анхны серолог сорилыг 

1898 онд Роберт Кох хийснээс хойш бараг зуун өнгөрөөд байхад одоо буй серологийн 

ямар ч сорилын мэдрэг ба өвөрмэц чанар тохирохгүй хэвээр л байна. M. tuberculosis-д 

үзүүлэх дархлааны анхны урвал шингэнд биш, эсэд-тулгуурласан байдагтай энэ нь 

холбоотой байж болох юм (2). Саяхан M. tuberculosis-д үзүүлэх шингэний урвал олон 

төрлийн байдгийг баталжээ (3, 4). Идэвхтэй сүрьеэтэй 59 өвчтөнд хийсэн судалгаагаар 

52 (88%) нь микобактерийн 10 антигений ядаж нэгд эсрэг биетийн мэдэгдэхүйц урвал 

үзүүлсэн ч 50%-аас бага нь ямар ч антигенд урвал үзүүлээгүй байна (4). 

Өмнө нь серологийн сорилд туберкулины арьсны сорилын материал зэрэг 

цэвэрлээгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэж байснаас мэдрэг ба өвөрмэц чанар нь муу байжээ 

(2). Одоо хэрэглэж буй сорилд сайтар цэвэршүүлсэн антиген хэрэглэснээр мэдрэг ба 

өвөрмэц чанар нь сайжирсан юм (2). Эдгээр сорилын хамгийн гол давуу тал нь хариуг 

нэг цагийн дотор л авах боломжтой, хэрэглэж буй арга нь хялбар, хэрэглэх багаж 

хэрэгсэл бага, жижиг хэмжээний сургалт л шаардагддаг байна. Сүүлийн жилүүдэд олон 

үйлдвэрлэгчид серологийн сорилыг зах зээлд гаргаад байна (5); эдгээрийг олж авахад 

хялбар, харьцангуй хямд (нэг сорил нь 1 ам. доллар орчим)  учир зах зээлд нь хурдан 

орж болох хөрөнгийн боломж муутай орнуудын сонирхлыг татаж байгаа юм. Гэвч, 

мэдрэг ба өвөрмэц чанар муу хэвээр байгаа нь гол дутагдалтай тал нь болж байна (5, 

6). Түрхэц-эерэг өвчтөнд мэдрэг чанар нь өндөр байгаа ч (3, 7, 8) хүүхэд (9), уушигны 

бус сүрьеэтэй өвчтөн (8, 10), ХДХВ-халдвартай хүмүүс (11), түрхэц-сөрөг тохиолдлууд 

(8, 10) буюу ХТН-ийн түрхэц мэдрэг биш учраас өөр бусад хурдан сорил шаардлагатай 

байгаа хэсэгт мэдрэг чанар нь тун доогуур байгаа юм. Тархалт багатай орнуудад сайн 

дураар ирсэн эрүүл хүмүүст өвөрмэц чанар нь арай дээр байгаа ч (3, 7) идэвхтэй 

тохиолдлын ойрын хавьтал, идэвхтэй сүрьеэ байж болзошгүй өвчтөн, тархалт ихтэй 

орны хүн амын дунд бас л тун доогуур байгаа юм (6). Серологийн сорилоор сүрьеэгийн 

өвчлөлийг M. tuberculosis-ын  халдвараас найдвартай ялгаж чаддаггүй. Иймээс 

одоогийн байдлаар (2003) серологийн сорил сүрьеэгийн оношлогоонд ямар ч ач 

холбогдолгүй байгаа юм. 

 
Эсэд-тулгуурласан дархлааны сорилууд 

Өнгөрсөн 10 жилд молекулын биологид гарсан дэвшлүүд нь M. tuberculosis-ын эсрэг 

эсэд-тулгуурласан дархлааг хэмжих сорилын хөгжилтөнд түлхэц өгсөн юм. Цусаар 

эргэлдэж буй лимфоцитүүдийг венийн цуснаас ялган авч M. tuberculosis-ын 

цэвэршүүлсэн антигентэй учруулдаг; 6–24 цагийн дараа цитокины бүтээгдэхүүнийг 

(үрэвслийн медиатор, гол нь интерферон гамма (12)) хэмжиж болдог.  
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Онолын хувьд ийм арга сүрьеэгийн эсрэг хүний үзүүлэх эхний дархлааны урвалыг 

хэмжиж болох давуу талтай. Тархмал гэмтэлтэй өвчтөний 20–47%-д нь оношлох үед 

урвал үзүүлэхгүй байж болно (13-16). Энэ нь түр зуурын бөгөөд эмчилгээ эхэлсэнээс 

хойш сарын дараа шийдэгдэж болох ч (17), өндөр тархалттай оронд энэ үзэгдэл ийм 

маягийн сорилын мэдрэг чанар, ач холбогдлыг бууруулдаг. Өөр дутагдалтай тал нь тун 

түвэгтэй сорил учраас одоогийн байдлаар аж үйлдвэр хөгжсөн орнуудын техникийн 

дэвшил сайтай эрдэм шинжилгээ судалгааны цөөхөн лабораторид л хэрэглэж байна. 

Энэ аргыг эмнэлэгт хэрэглэх боломжтой болгохын тулд түүнийг хялбаршуулах, аргыг 

автоматжуулах, нэмэлт судалгаа хийх хэрэгтэй бөгөөд дараа нь мэдрэг, өвөрмэц чанар 

ба урьдчилсан үзүүлэлтийг тооцож баталгаажуулах хэрэгтэй байгаа юм. 

 
Олшруулах сорилууд 

M. tuberculosis болон олон янзын бусад бичил биетэнд зориулсан олшруулах сорилууд 

молекулын биологийг эмнэлэгт хэрэглэх судалгааны өөр нэг хэлбэр байдаг. Өвөрмэц 

чанар өндөртэй амин хүчлийн пробууд (праймерс) бай-ДНК-ийн өвөрмэц сегментийг 

таньж наалдуулдаг. Бичил биетний ДНК ба праймерсыг олон дамжлагаар хувилсанаар 

ДНК-г дахин дахин хувилах юмуу эсвэл “олшруулах” юм. Олшруулалт дуусахад ДНК 

проб бичил биетний олшруулсан ДНК-тэй л зөвхөн холбогдож, хэмжиж болохоор 

колориметрийн урвал үзүүлдэг байна (18). 

Энэ аргын гол давуу талууд: хариуг хэдэн цагийн дотор л авах боломжтой (зарим 

олшруулах сорилд хэдэн өдөр шаардлагатай байдаг (19)); өвөрмэц чанар 98–100% (20) 

байж болно; эдгээр сорилын мэдрэг чанар түрхэц-сөрөг, өсгөвөр-эерэг сорьцонд 50–

60%, харин ХТН түрхэц-эерэг цэрэнд 95%-аас дээш байдаг (21–23). Одоо боловсруулж 

буй олшруулах сорилууд түрхэц-сөрөг сорилд өвөрмэц байдлаа хадгалан, мэдрэг 

чанар нь илүү сайжирч байж болох юм (19, 20, 24). 

Гол дутагдалтай талууд: үнэтэй, ярвигтай, ердийн нөхцөлд хэрэглэхэд өвөрмэц 

чанар нь буурдаг (хуурамч-эерэг түвшин өндөр) (25, 26). “Өөрсдөө” гүйцэтгэхэд сорил 

хямд болж болох ч цаг их авч, хийхэд илүү хэцүү (19) байхаас гадна сайн сургагдсан 

ажилтан шаардлагатай болдог. Өндөржүүлсэн автомат систем боломжтой байгаа ч 

түүний анхны болон нэг сорилд ноогдох өртөг нь өндөр, нэг сорилд 15 ам. доллараас ч 

илүү болдог. Ийм өртөг өндөр, гүйцэтгэхэд хэцүүгийн улмаас эдгээр сорилыг өндөр 

тархалттай, хөрөнгө муу газарт хэрэглэхэд тохиромжгүй болгож байгаа юм. Гэхдээ ийм 

газарт 6 ам. доллар орчмын өртөгтэй сорил нь өртгөө нөхөхүйц үр дүнтэй байж болох 

юм, учир нь идэвхтэй сүрьеэтэй өвчтөнг эрт илрүүлж, мөн сүрьеэгийн сэжигтэй шинж 

тэмдэг илэрсэн ч сүрьеэгээр өвдөөгүй байгаа өвчтөнд эмчилгээ хийхийг зогсоох юм. 

Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэглэхэд хуурамч-эерэгийн түвшин өндөр байгаа нь олшруулах 

сорилын ач холбогдлыг бууруулж байна. Цэрний түрхэц-сөрөг өвчтөнд мэдрэг чанар нь 
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бага, микобактерийг тоолох болон амьд, үхсэн нянг ялгах чадваргүй байгаа нь энэ 

сорилын ач холбогдлыг ХТН түрхэцийн шинжилгээнээс доор оруулж байгаа юм. 

 
Дүгнэлт 

ХТН-ийн түрхэц нь хямд, өвөрмэц чанар өндөртэй ч хүнээс хамаарсан бөгөөд түрхэц 

сөрөг ба уушигны бус сүрьеэтэй өвчтөнг илрүүлж чаддаггүй. Шинэ гарсан дархлааны 

оношлогооны сорилууд хөрөнгө хязгаарлагдмал газарт тохирох хэрэгсэл, материал, 

ажилтан хэрэглэн илүү хурдан, бодитой оношийг тавих найдвар төрүүлж буй учир 

эрчимтэй судлах хэрэгтэй байна. Гэвч одоогийн байдлаар эмнэлэгт ердийн журмаар 

хэрэглэж болох серологийн сорилууд байхгүй байгаа бөгөөд M. tuberculosis-ын 

антигенд үзүүлэх эсэд-тулгуурласан дархлааны урвалын сорилууд эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны газруудад л боломжтой байгаа юм. Олшруулах сорилуудын мэдрэг чанар 

өндөр, өвөрмэц чанар нь ч боломжийн бөгөөд цэр зэрэг клиникийн сорьцонд хийж 

болох тул найдвар төрүүлж байгаа юм. Гэвч одоогийн байдлаар багаж хэрэгсэл, 

материал нь үнэ ихтэй; ердийн журмаар хэрэглэхэд өвөрмэц чанар буурдаг нь 

тэдгээрийг хөрөнгө муутай газарт тохиромжгүй болгож байна. Шинэ сорилын аль нь ч 

цэрэн дэх M. tuberculosis-ын тоог гаргаж чадахгүй байна. Иймээс шинэ, үнэ багатай, 

энгийн арга боломжтой болсон ч хамгийн халдвартай, даамжирсан өвчтэй өвчтөнг 

илрүүлж, хянахад ХТН-ийн түрхэцийг хэрэглэж байх болно. 
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19. Сүрьеэгийн тохиолдлыг илрүүлэх, эмчлэх,  

хянахад улсын болон хувийн хэвшлийн  

байгууллагууд хэрхэн хамтран ажиллаж болох вэ? 

Т. Фреиден34 

 

 

 

Бүртгэж, мэдээлэх чанар нь сүрьеэтэй тэмцэх ажлын үндсэн зарчим байдаг. Газар зүйн 

бүс болгонд тохиолдлыг эрт илрүүлэх, үр дүнтэй эмчлэх, сүрьеэгийн тохиолдлыг 

тогтмол хянах ажлыг нэг хүн (дүүрэг юмуу мужийн сүрьеэтэй тэмцэх албаны ажилтан) 

хариуцаж байдаг. Эмнэлгийн байгууллагад эмчилгээг муу хийж байвал эмийн даслын 

аюул, сүрьеэгийн тархалт ба нас баралт ихэсдэг. Ийм учраас сүрьеэгийн ажилтан 

эмнэлгийн бусад өвчтөн төдийгүй тухайн газар нутгийн сүрьеэтэй өвчтөн бүрийг 

хариуцах ёстой байдаг. 

Олон оронд улсын эрүүл мэндийн байгууллагуудад  эмчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх 

хувь нь багасч байна (1). Буяны байгууллагууд, төрийн болон даатгалтай ажилтан, 

хоригдол, цэргийн алба хаагчид, тэдний гэр бүлд үйлчлэх бусад байгууллагууд мөн 

эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх болжээ. Олон оронд сүрьеэтэй өвчтөний үлэмж хэсэг нь 

хувийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад эхлээд үзүүлэхээр ирдэг (2). Энд үйлчилгээг 

лицензтэй, лицензгүй эмч нар үзүүлж, мөн олон оронд сургагдсан, сургагдаагүй эмийн 

санч сүрьеэгийн эмийг жоргүйгээр зарж байдаг. Ийм хүмүүсийн үйлчилгээг өвчтөн 

авсанаар улсын эрүүл мэндийн тогтолцооны үйлчилгээнд сэтгэл хангалуун биш 

болоход хүргэж болдог. Хувийн хэвшлээс үзүүлж буй үйлчилгээний улмаас онош 

хожимдох, хэсэгчилсэн юмуу стандарт биш эмчилгээ хийлгэх, эмийн дасал үүсэх, 

халдвар тархах болон өвчтөн шаардлагагүй зардал гаргахад хүргэдэг нь харамсалтай 

байгаа юм. 

Улсын болон хувийн хэвшлийнхэн хамтран ажиллах төгс төгөлдөр арга хэрэглэж 

буй ямар ч орон байхгүй байна. Үр дүнтэй хөтөлбөрт доор дурьдсан аргын заримыг 

юмуу бүгдийг хэрэглэдэг ч аль ч арга хэрэглэсэн улсын үр дүнтэй үйлчилгээ нь 

амжилтанд хүрэхийн үндэс болж байдаг. 
 

Өрсөлдөөн 

Бараг бүх сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт тодорхой хэмжээний өрсөлдөөн байдаг: 

“амбулаторийн өвчтөний сайн зохион байгуулсан эмчилгээ, ялангуяа үнэ төлбөргүй бол 

                                                
34 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ-ын Зүүн-Өмнөд Азийн Бүсийн Хороо, Нью Дели, Энэтхэг. 
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шинж тэмдэг илэрсэн өвчтөнг холоос, өргөнөөр хамрах болно” (3). Улсын үйлчилгээ 

үнэгүй, тохиромжтой, өвчтөнд найрсаг ханддаг, найдвартай эдгээдэг бөгөөд үүнийг нь 

нийтээр мэддэг бол ийм хандлага үр дүнтэй байдаг. 
 

Хасалт 

Өөр нэг арга нь хувийн хэвшлийг хасах байдаг. Хөгжсөн бүх орон, хөгжиж байгаа зарим 

оронд сүрьеэгийн эсрэг эмийг лангуун дээрээс худалдахыг хориглодог бөгөөд зарим 

оронд эдгээр эмийг зөвхөн улсын эрүүл мэндийн байгууллагаас авч болдог. Гэвч 

цөөхөн оронд л эмч нарын бичиж буй эмэнд хяналт тавьж байдаг. Сүрьеэтэй тэмцэх 

хөтөлбөр сүрьеэгийн эмийг лангуун дээрээс худалдахаас сэргийлэхэд чармайх 

хэрэгтэй, харин бусад хэлбэрийн хасалтанд сүрьеэтэй тэмцэх найдвартай албанаас 

гадна улс төр, соёл, нийгмийн завшөөрөл хэрэгтэй юм. Тун цөөн газар л ийм байдаг. 
 

Гэрээ 

Улсын байгууллагаас сүрьеэтэй тэмцэх үйлчилгээг хувийн хэвшилтэй гэрээлэн хийж 

болно. Улс бүх л үйлчилгээгээр хангах хэрэггүй бөгөөд клиникийн үйлчилгээг эрүүл 

мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг бусад байгууллагад өгч болох юм. Гэхдээ үр дүнтэй, 

эмнэлгийн найдвартай үйлчилгээ өвчтөнд хүртээмжтэй байгааг баталгаажуулах нь 

төрийн үүрэг хэвээр байдаг. Юуг хүлээж байгааг тодорхой болгож үүргээ тодорхой 

хуваарилах нь гэрээ амжилттай болоход тун чухал юм. 
 

Хөлслөн авах 

Зарим хөтөлбөрт хувийн хэвшлийг сүрьеэгийн үйлчилгээнд хөлслөн авсан байдаг. 

Олон оронд нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүд болон Цээжний хөндийн үндэсний 

нийгэмлэг зэрэг мэргэжлийн бүлгүүдээс улсын болон хувийн хэвшилд хэрэглэх 

стандартыг тогтоох, эдгээр боловсруулсан стандартыг анагаахын сургуулиудын 

сургалтанд хамруулсан эсэхийг шалгахад хамтран ажилладаг. Нью Йорк хотын 

сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрөөс ийм жишээг харж болно. Нью Йорк хотод бүх эмч нарт,  

сурч байгааг мөн оруулан, сүрьеэтэй өвчтөнг хааш нь, яаж шилжүүлэхийг оруулсан 

сүрьеэгийн онош, эмчилгээний лавлахыг өгдөг. Оношлогоо, эмчилгээний стандартыг 

хурал, лекц, эмч нарын нэгдсэн үзлэг, тогтмол хэвлэлээр өргөн тараадаг байна. Хувийн 

эмнэлгээс ирж буй өвчтөнд өндөр-чанарын лабораторийн үйлчилгээг үнэгүй үзүүлдэг 

бөгөөд хувийн лаборатори болон эмнэлгүүд авсан сорьцоо эрүүл мэндийн хэлтсийн 

лабораторид шинжилгээнд явуулдаг ажээ. Эрүүл мэндийн хэлтэс цээжний хөндийн 

эмнэлэгт нь өвчтөн шилжүүлэхийг дэмжиж, эмчилгээ дуусгахыг баталгаатай болгож 

чадахгүй бол эмчилгээ эхлэхгүй байхыг эмч нарт ятгадаг. Мөн хувийн эмнэлгийн эмч 

эмчилгээний стандарт горим хэрэглэж байгаа бол эдгээр өвчтөний эмчилгээг нийгмийн 

эрүүл мэндийн ажилтанаар хянах боломжийг уг хэлтсээс олгодог. Түүнчлэн эмчилгээг 
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стандарт горимоор шууд хяналттай хийх нь баталгаатай бол хувийн эмчийн 

өвчтөнүүдэд эмийг үнэ төлбөргүй олгодог. Эмч нар зөвлөгөө авах, өвчтөний мэдээлэлд 

зориулсан “итгэлтэй утас” ажиллуулдаг байна.  

Анагаахын сургууль болон улсын хэвшлийн хооронд харилцан бие биеэ үл хүндлэх 

уламжлал голдуу тогтсон байдаг. Тасралтгүй, харилцан зөвшилцсөн, мэргэжлийн зөв 

хүчин чармайлтын үр дүнд л ийм антагонизмыг давж чадах юм. 
 

Бүртгэл 

Олон газарт, сүрьеэтэй тэмцэх ажил үр дүнтэй болоход бүртгэл мэдээлэл чухал үүрэг 

гүйцэтгэж байдаг (4). Улсын эрүүл мэндийн байгууллагуудаас муу гүйцэтгэлтэй юмуу 

тохиолдлыг бүртгэж мэдээлээгүй лабораторын лицензийг хураах эрхтэйгээр идэвхтэй 

хяналт явуулдаг бол түрхэц-эерэг (мөн өсгөвөр-эерэг) сүрьеэгийн тохиолдлын бүртгэл, 

мэдээллийг үлэмж ихэсгэж чаддаг. Нян судлалын шинжилгээгээр батлагдсан өвчтөний 

нэрийг бүртгэлд оруулсанаар тэдний эмчилгээг хянах боломжтой болдог. Ингэвэл 

бүртгэл хийж буй бүх байгууллагууд дахь нян судлалаар батлагдсан сүрьеэтэй бүх 

өвчтөний эмчилгээний үр дүнг дүгнэх боломж гардаг. Хэрэглэж байгаа арга нь дэмжиж, 

хамтран ажиллах үндсэн дээр явагдах ёстой бөгөөд шалгалтыг лабораториудын ажилд 

аль болох бага садаа учруулахаар хийдэг байвал зохино. Лабораториуд сүрьеэгийн 

талаарх болон ажилд нь гарч буй ололтоо тогтмол мэдээлдэг болгох нь зүйтэй юм. Том 

лабораторын захирлуудыг оролцуулсан зөвлөх хэсэг байгуулж, хамтын ажиллагаагаа 

хэрхэн сайжруулах талаар ярилцлагад оролцуулдаг байвал зохино. Хүчилд-тэсвэртэй 

нянгийн түрхэц оношлогоонд чухлыг эмч нарт ойлгуулж, лабораторийн ажлын чанарын 

баталгаатай хосолсон бол ийм арга илрүүлэлтийн түвшинг үлэмж ихэсгэдэг. Түүнчлэн 

энэ нь сүрьеэгийн тархалт, нас баралтын голыг эзэлж байдаг нян эерэг тохиолдолд 

нийгмийн эрүүл мэндийн анхаарлыг төвлөрүүлж чаддаг. Ийм тогтолцоо нь хяналтыг ч 

хөнгөвчилж өгдөг, учир нь эмч нараас хавьгүй цөөн лаборатори байдаг билээ. 

Нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдээс хамгийн наад зах нь үйлчилгээ үзүүлж буй 

том байгууллагуудыг жагсаалтдаа оруулж тэднийг сүрьеэгийн стандарт оношлогоо, 

эмчилгээ ба хяналтанд хамрахыг чармайж байх хэрэгтэй юм. Улсын эрүүл мэндийн 

үйлчилгээн дээр тогтсон сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрүүд өндөр үр дүнтэй байж чаддаг 

(5-9). Улсын байгууллагуудын үйлчилгээний үр дүн ихэссэн үед хувийн байгууллагуудыг 

илүү үр дүнтэй хянаж, үйлчилгээг стандарт болгож, бүртгэл тайланг найдвартай болгож 

чаддаг. Хувийн байгууллагууд үйлчилгээ, бүртгэлийн бодлогыг дагаж байгаа бол улсын 

байгууллагаас ийм хэвшлийг дэмжиж болдог. Иймээс улсын байгууллагын үүрэг нь 

зөвхөн үйлчилгээ үзүүлээд зогсохгүй бүх хэвшлээс тухайн орон дахь бүх өвчтөнд 

хүртээмжтэй, өндөр чанарын үйлчилгээг найдвартай болгох байдаг. 
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20. Сүрьеэгийн эмчилгээнд гарсан гол дэвшлүүд нь юу вэ? 

К. Томан35 

 

 

 

 

 

1. Сүрьеэгийн нянгаар халдварлагдсан усан гахайд сулфонамидууд бактериостатик 

үйлчилгээ үзүүлж болохыг 1940 онд нээсэн нээлт. Анх удаа, усан гахайг үхэлд хүргэж 

болох сүрьеэгийн даамжралыг промин (глюкосулфон натри) гэж нэрлэгддэг дапсоны 

уламжлалт хими эмчилгээний бодис зогсоох чадвартай байгааг харуулжээ (1). Гэвч 

дапсон ба сулфоны бусад уламжлалууд уяманы эмчилгээнд үр дүнтэй байсан ч хүний 

сүрьеэд үзүүлэх нөлөө сэтгэлд хүрэхээр байсангүй, дапсон уяманы эсрэг үндсэн эм 

хэвээр үлдсэн юм (2). 

 

2. 1944 онд Ваксман хөрсний бичил биет Streptomyces griseus-ээс шинээр гарган авсан 

антибиотик – стрептомицин усан гахайн сүрьеэд эмчилгээний гайхам үр дүн 

үзүүлжээ. Дараахан нь хүмүүст анх удаа хэрэглэсэн байна (3, 4) (“Сүрьеэгийн эсрэг 

эмүүдийн эмчилгээний үр дүн болон хоруу чанар нь ямар байдаг вэ?”, х.104-г үз). 

 

3. 1949 онд p-аминсалицилын хүчил (ПАСК)-ийг стрептомицинтэй хамт хэрэглэвэл 

эмийн дасал үүсэх аюулаас сэргийлж чадахыг илрүүлжээ. Үүнээс хойш хоёр ба 

түүнээс олон эм хамт хэрэглэх нь сүрьеэг үр дүнтэй эмчлэхэд чухал болохыг хүлээн 

зөвшөөрсөн байна. 

 

4. 40 жилийн өмнө нийлэгжүүлэн гаргаж авсан химийн нэгдэл – изониазид сүрьеэгийн 

эсрэг үйлчилгээтэй болохыг 1952 онд нээжээ. Түүнийг нээснээс хойш изониазид 

өндөр үр дүнтэй, харьцангуй бага хоруу чанартай, хямд учраас сүрьеэгийн эсрэг нэг 

дэх эгнээний эмийн горимын чухал хэсэг нь болж байгаа билээ. 

 

5. Амбулаториор, гэрээр эмчлэх нь өндөр үр дүнтэй бөгөөд гэр бүлийн хавьтлын 

халдварын эгзгийг ихэсгэдэггүй болохыг Мадраст (одоогийн Ченнай) 1956 онд хийсэн 

судалгаагаар харуулжээ (“Гэрийн ба сувиллын эмчилгээг харьцуулсан Мадрасын 

судалгааны гол ололт нь юу вэ?”, х.164-г үз). Энэ ололт уламжлал болсон сувиллын 

эмчилгээнээс татгалзахыг хурдасгаж, хөгжиж буй орнуудад улс орныг хамарсан 

эмчилгээний хөтөлбөр нээгдэх шинэ боломж өгсөн билээ. 

                                                
35 Нас барсан. 
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6. Эрүүл мэндийн сурталчилгаа өргөн хийж байлаа ч өвчтөний үлэмж хэсэг эмээ 

зааврын дагуу уухгүй байгааг илрүүлжээ (5, 6). Үүн дээр нэмээд, эмийн дасалтай 

сүрьеэ үүсч, тархаж байгаа учир сүрьеэгийн эмчилгээг шууд хяналттай хийх нь 

үйлчилгээний стандарт болохыг хүлээн зөвшөөрөхөд хүргэсэн байна (7–9). 

 

7. 1964 онд завсарлагаат горим өдөр бүр ууж байгаатай адил үр дүнтэй болохыг 

үзүүлсэн нь тохиромжтой, шууд хяналттай эмчилгээ хийх боломж олгожээ 

(“Завсарлагаат эмчилгээ гэж юу вэ, завсарлагаатай хэрэглэхийн шинжлэх ухааны 

үндэслэл нь юу вэ?”, х.124, “Эмчилгээг шууд хяналттай хийсний ач холбогдол нь юу 

вэ?”, х.173-г үз). 

 

8. 1960-аад оны сүүлээр сүрьеэгийн хамгийн үр дүнтэй байж болох эм рифампициныг 

нээжээ (10). Рифампицин сүрьеэгийн эмчилгээнд голчлон хэрэглэдэг өргөн хүрээний 

антибиотик юм. Рифампицин хэрэглэснээр орчин үеийн, богино хугацааны, үр дүнтэй 

горим нэвтрүүлэх боломжтой болжээ. 

 

9. Британы Анагаах Ухааны Эрдэм Шинжилгээний Зөвлөл болон түншүүд богино 

хугацааны хими эмчилгээний стандарт горимыг боловсруулах нөр их ажлыг дэлхийн 

олон оронд хийсэн байна (11, 12). Орчин үеийн эмчилгээг хөгжүүлэхэд үндэс нь 

болсон олон тооны чухал асуудлыг судалгаагаар илрүүлжээ. Үүнд: 
 
 

• 6 ба 8 сарын хугацаатай горим нь эдгэрэлтийн түвшин өндөр, дахилтын түвшин 

бага байхад хүргэж болох өндөр үр дүнтэй. 

• Рифампицин-бүхий горим нь түрхэц-эерэг, хөндийтэй сүрьеэтэй өвчтөнд ч үр 

дүнтэй богино хугацааны эмчилгээ хийх боломж олгодог. 

• 6- ба 8- сарын горимд рифампицин, пиразинамид хоёрыг хоёуланг хэрэглэх 

шаардлагатай ч пиразинамидыг зөвхөн эмчилгээний эхний шатанд л хэрэглэх 

хэрэгтэй. 

• Богино-хугацааны эмчилгээний дараа голдуу жилийн дотор л дахилт үүсэх бөгөөд 

олон эмийн эмчилгээний дараа үүсч байгаа энэ дахилт нь эхний мэдрэг чанараа 

хадгалж үлдсэн нянгийн улмаас болдог. 

• Олон эмийг хоруу чанар нь бага байхаар хэрэглэж болно. 
 
 

10.  1980-аад онд хийсэн судалгаагаар 6 сараас богино хугацаагаар эмчилгээ хийхэд 

түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэтэй өвчтөнд дахилтын түвшин өндөр (11–40%) байгааг 

тодруулсан байна (14). 

 

11. Стандартчилж, хялбаршуулсан горимоор бүтэн завсарлагаатай, шууд хяналттай 6 

сар эмчлэхэд үр дүнтэй болохыг баталсан байдаг (15, 16). 
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21. Сүрьеэгийн эмчилгээ яаж үйлчилдэг вэ? 

К. Томан36 

 

 

 

 

 

 

Сүрьеэгийн эсрэг эмүүд нээгдэхээс өмнө өвчтөний өвчин эсэргүүцэх чадварыг ихэсгэх 

оролдлогоос сүрьеэгийн эмчилгээ тогтож байсан юм. Үүнд: биеийн болон сэтгэлийн 

ачааллаас зайлсхийх, удаан хугацаанд хэвтрийн дэглэмд байх, хоол унд сайжруулах, 

хиймэл пневмоторакс, торакопласт зэрэг уламжлалт аргаар хэсэг газрын болон ерөнхий 

биеийн хүчин зүйлийг өөрчлөхийг оролдож байжээ. 

Орчин үед, эдгэрэлтэнд биемахбодийн хүчин зүйл (“Сүрьеэгийн эмгэг жам, урьдчилан 

сэргийлэлт ба эмчилгээнд биемахбодийн хүчин зүйл ямар ач холбогдолтой вэ?”, х.100-г 

үз) нөлөөлөх нь бага, харин сүрьеэгийн нянд үзүүлэх эмийн үйлчилгээг тун чухал гэж 

үзэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл, ганцхан нянгийн эсрэг л эмчилгээ байдаг байна. 

Сүрьеэгийн эмчилгээг эмийн дасал үүсэхээс сэргийлэхийн чацуу дахилт үүсэхгүй 

эдгэрэлтийг хангах зорилготой хийдэг. Иймээс эмчилгээний үр дүнг гэмтлийн анатомийн 

эдгэрэлт болсоноор нь биш, харин энэ гэмтэл цэвэршсэнээр юмуу ядаж цэрэн дэх нян 

устсанаар дүгнэх хэрэгтэй юм. Mycobacterium tuberculosis нь удаан үрждэг аэроб нян 

бөгөөд унтаа байдалд удаан хугацаанд байж чаддаг. Үүнээс үүдэн дахилт-үүсэхгүй 

эдгэрэлтийг хангаж, эмийн дасал үүсэхээс сэргийлэхийн тулд олон эмээр удаан 

хугацаанд эмчлэх шаардлагатай байдаг. Нянгийн байдал, орчны (анатоми болон 

биохимийн) болон эм зүйн хүчин зүйлээс эмчилгээний үр дүн шалтгаалдаг. 

 

Нянгийн хүчин зүйл  

Тоон хүчин зүйл 

Сүрьеэгийн нянгийн тоо гэмтлийн хэлбэрээс хамаарч өөр өөр байдаг. Баримтаас 

харахад, эмчилгээ хийгээгүй өвчтөнөөс тайрч авсан (1) дунд зэргийн хэмжээтэй, гуурсан 

хоолойтой харьцаж буй уушигны хөндийд 108 (100 сая) нян байхад адил хэмжээний, 

бүрхүүлтэй, гуурсан хоолойтой харьцаагүй гэмтэлд цөөн, 102 (100) нян байдаг байна. 

(Арьс, тунгалгын булчирхай, тархины бүрхүүл, яс зэрэг уушигны бус эрхтэнд бас цөөн 

нян байдаг.) Нянгийн тоо олон байх тутам дасалтай мутант төрөл байх боломж эмчилгээ 

хийгээгүй үед ч их байдаг (“Эмийн дасал яаж үүсдэг вэ?”, х.185 ба “Сүрьеэгийн эмчилгээ 

                                                
36 Нас барсан. 
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огт хийлгэж байгаагүй өвчтөний цэрэнд эмэнд дасалтай сүрьеэгийн хэдэн нян байж 

болох вэ?”, х.192-г үз). Эмчилгээний горим сонгохдоо үүнийг санаж байх хэрэгтэй юм. 

 

Бодисын солилцооны хүчин зүйл 

Бодисын солилцоо нь идэвхтэй явагдаж, үргэлжлэн үржиж буй нянг эмүүд устгаж чаддаг. 

Гэвч аль ч нянгийн төрөлд бодисын солилцоо нь доогуур байгаа нян байж байдаг. 

Заримын үржил pH бага учраас зогссон, зарим нь голдуу унтаа байж зөвхөн богино 

хугацаанд л үрждэг байна. Ийм нянгуудад ихэнх эм үйлчилж чаддаггүй бөгөөд зөвхөн 

рифампицин юмуу пиразинамид тодорхой нөхцөлд устгаж чаддаг. Эдгээр нянгууд 

изониазид, стрептомицин зэрэг хүчтэй эмэнд мэдрэг байлаа ч амьд үлддэг байна. Ийм 

нянг бас “амь бөхтэй” ч гэж нэрлэдэг. Энэ үзэгдэл зарим нян эмчилгээний явцад яагаад 

усталгүй үлддэг, заримдаа эмэнд-мэдрэг нян эмчилгээнээс хойш цэрэнд илэрдэгийг 

ямар нэг хэмжээгээр тайлбарлаж байгаа юм. Эдгэсэн гэмтэлд унтаа байдалд удаан 

хугацаанд үлдсэн нянгийн улмаас эмчилгээ дууссаны дараа, мөн дотроосоо дахин 

идэвхжсэнээр эмэнд-мэдрэг нян бүхий дахилт үүсдэг байж болно. 

 

Орчны хүчин зүйл 

Анатомийн хүчин зүйл 

Сүрьеэгийн нян байгаа эсийн хэлбэр эмийн үйлчилгээнд нөлөөлж болдог. Учир нь бүх 

эмнүүд эд, эсэд нэвтрэн орж, цус-тархины хэвийн хаалт зэрэг биологийн мембраныг 

давах чанар нь өөр өөр байдаг. Изониазид, рифампицин, пиразинамид биологийн 

хаалтыг түвэггүй давдаг бол стрептомицин олон эсэд нэвтэрч чаддаггүй бөгөөд эсийн 

гаднахыг бодвол эсийн доторх нянд үзүүлэх үйлчилгээ нь хамаагүй бага байдаг (2, 3). 

Хүний биед, ялангуяа хөндийт гэмтэлд байгаа нянгууд эсийн гадна оршиж байдаг (4). 

 
Биохимийн хүчин зүйл 

Орчны рН болон хүчилтөрөгчийн хэсэгчилсэн даралт (рО2) нь нянгийн эсрэг эмүүдийн 

үйлчилгээнд нөлөөлдөг биохимийн чухал хүчин зүйл байдаг. Хөндийн хана зэрэг 

саармаг рН орчинд сүрьеэгийн эсрэг бүх бактерицид эм үйлчилгээ сайтай байдаг; харин 

стрептомицин бага зэрэг шүлтлэг (эсийн гадна) орчинд илүү үйлчилгээ үзүүлдэг бол 

пиразинамид эсийн доторх хүчиллэг орчинд үйлчилгээ нь илүү сайн байдаг ажээ. Нянг 

унтаа байдалд оруулдаг хүчин зүйлийн талаар тун бага мэдээлэл байдаг ч унтаа 

нянгууд эсийн дотор юмуу гуурсан хоолойтой харьцахгүй байгаа бүрхүүлтэй, хуучин 

гэмтлийн үхжсэн хэсэгт амьд үлддэг гэж таамагладаг. Энд рН нь илүү хүчиллэг тал 

руугаа, рО2 багассан байдаг. Уушигны бус битүү гэмтлийн дотор цөөн тооны нян байдаг 

нь рО2 чухал хүчин зүйл байдгийг харуулж байгаа юм. 
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Эм зүйн хүчин зүйл 

Тун 

Нян байгаа хэсэгт устгаж чадах хуримтлал үүсгэж чадах их тунгаар эмийг өгөх хэрэгтэй ч 

энэ хуримтлалыг тогтмол түвшинд дандаа барьж байх шаардлагагүй байдаг. 

Изониазидын тун болон ийлдэс дэх түвшинг судалсан судалгаагаар (4) эмийн үйлчилгээ 

үүсгэхэд “дээд түвшин” чухал байдгийг тогтоосон байна. 400 мг изониазидыг өдөрт 1 

удаа өгөхөд уг тунг 2 хуваан 12 цагийн зайтай өгсөнтэй адил эмчилгээний үйлчилгээтэй 

байдаг ажээ (4). 

 
Эмийн хослол 

Эмчилгээний горимд, ялангуяа эрчимт шатанд 3 ба түүнээс олон эмийг хослон хэрэглэх 

ёстой (“Хоёр шатат эмчилгээний эхний эрчимт шатны зорилго нь юу байдаг вэ?”, х.116-г 

үз). Олон тооны нян агуулсан гэмтэлтэй өвчтөний эмчилгээний горимд нян мэдрэг байх 

дор хаяж хоёр эм оруулах хэрэгтэй, ингэхгүй бол эмийн даслын улмаас эмчилгээ үр 

дүнгүй болж болно (“Эмийн дасал яаж үүсдэг вэ?”, х.183 болон “Эмчилгээ яагаад үр 

дүнгүй болдог вэ, эмчилгээний үр дүн муу байхаас сэргийлэхийн тулд юу хийж болох 

вэ?”, х.175-г үз). Эмийн эмчилгээг дөнгөж хийж эхэлж байсан үед өвчтөнд нэг л эм өгч, 

тэр эм нь үр дүнгүй болбол солих юмуу нэг эм нэмдэг байсан нь уг өвчтөн ууж байсан 

бүх эмэнд дасалтай нянтай, архаг өвчтөн болоход хүргэж байжээ. Иймээс сүрьеэ өвчний 

эмчилгээнд хэзээ ч нэг эм хэрэглэж, горим үр дүнгүй болж буй үед нэг эмийг дангаар 

нэмж болдоггүй. 

 
“Хожимдолын хугацаа” хүчин зүйл 

Сүрьеэгийн нянг in vitro туршилтаар богино хугацаанд (6–24 цаг) эмэнд өртүүлээд, дараа 

нь эмээ  бүрэн зайлуулж эмгүй орчин болгоход амьд үлдсэн нянгууд хэд хоногийн дараа 

дахин үржиж эхэлдэг байна. Энэ хугацааг “хожимдолын хугацаа” гэж нэрлэсэн бөгөөд 

энэ нь эмийн хэлбэр, хуримтлал болон өртсөн хугацаанаас хамаарч янз бүр байдаг. (Янз 

бүрийн эмэнд өртсөний дараа “хожимдолын хугацаа”-ны талаар “Завсарлагаат эмчилгээ 

гэж юу вэ, завсарлагаатай хэрэглэхийн шинжлэх ухааны үндэслэл нь юу вэ?”, х.124-өөс 

үз). Завсарлагаат горимд тохирох эсэхийг нь тодруулахын тулд сүрьеэгийн бүх эмийн 

хожимдолын хугацаа үүсгэх чадварыг судалж үзжээ. Зарим эм ийм үзэгдэл үүсгэх 

чадваргүй байсан бөгөөд эмийг зайлуулмагц л нян үржиж эхэлж байжээ. Ийм эм зөвхөн 

бактериостатик үйлчилгээтэй бөгөөд завсарлагаатай хэрэглэхэд тохиромжгүй юм. 
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22.  Сүрьеэгийн эмгэг жам, урьдчилан сэргийлэлт  

ба эмчилгээнд биемахбодын хүчин зүйл  

ямар ач холбогдолтой байдаг вэ? 

М. Иадемарко37 & М. Реичлер38 

 

 

 

 

 

Хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэндийн байдал болон удамшлын хооронд тогтмол, 

амьдралын туршид нь хадгалагдах харилцан холбоо байдаг. Сүрьеэгийн хувьд, түүний 

хөгжлийн явцад нөлөөлдөг биемахбодийн чухал хүчин зүйлд нас, хооллолтын байдал, 

сэтгэл санаа болон биеийн дарамт, хавсарсан өвчин, нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл, 

эмнэлгийн үйлчилгээ авах боломж, мөн биеийн генотип (хүйсийг оруулан) багтдаг. 

Хими эмчилгээнээс өмнөх үед биеийн эсэргүүцлийг сайжруулахад л сүрьеэгийн 

эмчилгээ чиглэгдэж байжээ (1, 2). Тусгай хоол, амралт өвчтөний дархлааг сайжруулна 

гэж итгэдэг байж. Байнга хэвтрийн дэглэмд байлгаж, хиймэл пневмоторакс, торакопласт, 

пневмоперитонеум, уушиган дахь сүрьеэгийн хөндийг плеврийн гаднаас нь дарах г.м 

коллапс аргуудыг хэрэглэж эмч нар өвчний даамжралыг зогсоох, эдгэрэлтийг түргэсгэх 

оролдлого хийдэг байв. Хими эмчилгээ нэвтэрсэнээр эдгээр аргуудын олонх мартагдсан 

түүх болон үлдсэн юм. Түүнчлэн шинжлэх ухааны ололт дэвшлийн ачаар сүрьеэд хүний 

дархлааны тогтолцооноос үзүүлэх хариуны биологийн зарчмыг ойлгох бидний мэдлэгийг 

тэлсэн билээ. 

Сүрьеэ өвчин болж даамжрах эгзгийг тодорхойлдог хамгийн гол, ганц хүчин зүйл нь 

тухайн хүний эрүүл мэндийн байдал байж болох юм. Хүснэгт 25-д туберкулины сорил нь 

эерэг гарсан хүмүүст өвчин үүссэн байдлыг харууллаа. Хүснэгт 26-д эрүүл мэндийн 

зарим нэг байдалтай хүмүүст өвчин үүсэх эгзгийг үзүүлэв. Насанд хүрсэн эрэгтэйчүүдэд 

сүрьеэ үүсэх эгзэг их байдаг нь биологи ба нийгмийн хавсармал шалтгаантай холбоотой 

байж болох юм (3). Өвчин үүсэхэд дарамтат байдал болон хооллолт чухал нөлөө 

үзүүлдэг байна (4, 5). 

 
 

                                                
37 Эрдэм шинжилгээ хариуцсан орлогч захирал, Сүрьеэг Устгах Хэлтэс, ХДХВ, Сүрьеэ ба БЗДӨ-
өөс Сэргийлэх Үндэсний Төв, Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан Сэргийлэх Төв, Атланта, Жеоржия, 
АНУ. 

38 Мэргэжилтэн, Сүрьеэг Устгах Хэлтэс, ХДХВ, Сүрьеэ ба БЗДӨ-өөс Сэргийлэх Үндэсний Төв, 
Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан Сэргийлэх Төв, Атланта, Жеоржия, АНУ. 
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Хүснэгт 25 
Туберкулины сорил эерэг хүмүүст сонгож авсан хүчин зүйлийн дагуу сүрьеэ үүссэн 
тохиолдола

 
 

  
 

Хүчин зүйл Сүрьеэгийн тохиолдол/1000 
хүн-жил 

  
  

Сүрьеэгийн шинэ халдвар 

      халдвар <1 жилийн өмнө 

      халдвар 1–7 жилийн өмнө 

Сүрьеэгийн халдвар >2 жилийн өмнө 

ХДХВ халдвар 

Хар тамхи тариагаар хэрэглэдэг 

      ХДХВ-эерэг 

      ХДХВ-сөрөг юмуу мэдэгдэхгүй 

Силикоз 

Гэрлийн шинжилгээнд сүрьеэгийн хуучин гэмтэлтэй 

Жингийн хэлбэлзэлтэй 

      15% ба түүнээс дээш жингийн алдагдал 

      10-14% жингийн алдагдал 

      5-9% жингийн алдагдал 

      хэвийн хэмжээнээс 5% дотор 

      5% ба түүнээс дээш жингийн илүүдэл 

 

12.9 

1.6 

0.7 

35.0–162 

 

76.0 

10.0 

68 

2.0–13.6 

 

2.6 

2.0 

2.2 

1.1 

0.7 
 
а Сурвалж: лавлах 8, зөвшөөрлөөр дахин хэвлэв. 
 

 

Хүснэгт 26 
Сүрьеэ өвчин үүсэх эгзэга, сонгож авсан  
эрүүл мэндийн байдлуудб

 
 

  

Эрүүл мэндийн байдал Харьцангуй эгзэг 
 

  

Эрхтэн шилжүүлэн суулгасан 

      бөөр 

Силикоз 

Нарийн гэдэсний анастомоз 

Эрхтэн шилжүүлэн суулгасан 

      зүрх 

Толгой, хүзүүний карцином 

Бөөрний архаг дутагдал/гемодиализ 

Ходоод тайруулсан 

Чихрийн шижин 

 

37 

30 

27–63 

 

20–74 

16 

10.0–25.3 

2–5 

2.0–4.1 
 
а Хянаж байсан хүн амын дундах; сүрьеэд өртсөн эсэх  
  болон туберкулины сорилын байдлаас хамаараагүй. 
б Сурвалж: лавлах 8, зөвшөөрлөөр дахин хэвлэв. 
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Амьсгалын замын дээд, доод хэсгийн биеийн болон химийн онцлог нь амьсгалсан 

микобактерийн эсрэг дархлааны тэргүүн шугамыг бүрдүүлдэг. Энд үр дүнгүй болж 

микобактер альвеолд хүрэх юм бол макрофагууд дархлааны 2 дахь шугам болдог. 

Макрофагууд микобактерийг устгаж чадаагүй бол нянгууд эсийн дотор үржиж эхэлдэг. 

Халдвар үүсэн, амьд нян цусны урсгалаар тархаснаар лимфоцит хамрагдан, антигений 

давтан танилцуулга болж, лимфокинүүд ялгаран улмаар төвгөнцөр үүсдэг. Сүрьеэгийн 

үед эсрэг биетийн урвал ажиглагдсан (6) ч, сүрьеэгийн халдвараас өвчин үүсэхийг 

эсэргүүцэх дархлааны гол тодорхойлогч нь Т-лимфоцитэд тулгуурласан урвал байж 

магадгүй юм (7). 

Дархлааны олдмол хоёр явц сүрьеэгийн халдварыг барьж байдаг. Эхнийх нь 

лимфокинээр идэвхжсэн макрофагууд эсийн доторх нянг устгадаг. Хоёр дахь нь 

Mycobacterium tuberculosis-оор халдварлагдсан макрофагуудыг эс задлагч Т-эсүүд 

устгадаг. Сүүлчийн энэ механизм удаан хэлбэрийн хэт мэдрэгшлийн урвал байдаг 

бөгөөд халдвар авсан хүнд Mycobacterium tuberculosis-оос ялган авсан цэвэр уургийг 

арьсан дотор тарихад биемахбодийн зүгээс урвал үүсэхэд нөлөөлдөг. Нянгийн үржил 

болон биеийн эсэргүүцлийн хоорондын тэнцвэр нь цаашдаа халдвар өвчин үүсгэх 

эсэхийг тодорхойлж байдаг (9). 

Сүрьеэгийн халдвар өвчин болон даамжрахаас хамгаалж байдаг биеийн эсэргүүцэлд 

ХДХВ-халдвар гол нөлөө үзүүлдэг болохыг тогтоосон юм. ХДХВ-халдвартай хүмүүс 

сүрьеэд өртөх болон өвчний клиник илрэл нь тэдгээрийн дархлааны тогтолцооноос 

хамаардаг. ХДХВ-халдварын эхэн үед өвчтөний дархлааны тогтолцооноос халдварыг 

барих гэсэн явцын дүнд уушигны эд задарч, үүссэн хөндий дэх олон тооны нянг 

гадагшлуулдаг учраас хөндий үүсэх, цэрний түрхэц эерэг байх шинж илэрдэг. ХДХВ 

халдвар даамжирч CD4 эсийн тоо буурахад биеийн эсэргүүцлийн хүч буурдаг тул 

хөндий үүсэх, үүнээс үүдэн цэрний түрхэц эерэг байх нь ховор болж, харин сүрьеэгийн 

тархмал хэлбэр ихэсдэг. Сүрьеэгийн халдвар өвчинд шилжих эгзгийг ХДХВ-халдвар 

ихэсгэж, хугацааг багасгадаг; эмнэлэгт хэвтсэн ДОХ-той өвчтөний дунд түрхэц-эерэг 

сүрьеэтэй хавьтсанаас хойш сүрьеэгийн өвчлөл үүсэх хугацаа дундажаар 12 долоо 

хоног байжээ (10). 

Тархвар судлалын зарим баримтаас харахад сүрьеэг эсэргүүцэх биеийн дархлааны 

чадварт удамшлын хүчин зүйл нөлөөлж болохоор байна. Нэг ба хоёр эсийн 1978 

ихрүүдийн дунд хийсэн судалгаагаар сүрьеэд мэдрэг байдал удамшдаг байж болох 

анхны баталгааг гаргажээ (11). Одоогийн байдлаар үүнийг дамжуулдаг нилээн хэдэн 

генийг тогтоогоод байна. Үүнд: ердийн эсэргүүцэлтэй холбоотой протеин 1-ийг 

идэвхжүүлдэг ген, интерферон-гамма рецептор, витамин Д-рецептор, хүний 

лейкоцитийн антиген (HLA)DQB1 орж байгаа юм (11-16). HLA генотип нь сүрьеэгийн 



 125 

хүндэрсэн өвчлөл үүсэх эгзэг их байх, сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээ үр дүнгүй болоход мөн 

холбоотой байдаг (14). 

Биеийн дархлааны урвалтай холбоотой баримтууд нь сүрьеэгийн оношлогоо, 

эмчилгээ, түүнчлэн вакцинжуулалтын шинэ аргыг хөгжүүлэх хүчин чармайлтын суурь нь 

болж байгаа юм. 
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23. Сүрьеэгийн эсрэг эмүүдийн эмчилгээний үр дүн  

болон хоруу чанар нь ямар байдаг вэ?39 

Т. Фреиден40 & М. Эспинал41 

 

 

 

 

Сүрьеэгийн эсрэг хэд хэдэн эм хослон хэрэглэдэг учраас дан ганц эмийн үр дүн болон 

хоруу чанарыг тодорхойлж, хэмжихэд хэцүү байдаг. Хоёр ба түүнээс олон эм зэрэг 

хэрэглэхэд эмүүдийн болон эм, биемахбодийн хооронд синергист ба антагонист 

харицлан үйлчлэл үүсч болох бөгөөд, аль нь юунаас болсоныг хэлэхэд хэцүү байдаг. 

Туршилтын ажлуудаас үлэмж мэдээлэл олж авсан ч in vitro болон амьтанд хийсэн 

загварыг хүнд эргэлзээгүйгээр шууд хэрэглэх боломжгүй байгаа юм. 

 

Изониазид 

Изониазид нь изоникотины хүчлийн гидразид, 1912 онд Прагвайд анх гарган авсан 

химийн нэгдэл. Гэхдээ сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээнд үр дүнтэй болохыг нь 1952 онд л 

тодруулжээ. Үүнээс хойш сүрьеэгйн эсрэг хамгийн хүчтэй эмийн нэг болсон билээ. 

Изониазид бусад нянд үйлчилдэггүй, зөвхөн сүрьеэгийн нянгийн эсрэг л үйлчилгээтэй. 

Бүх эс болон гэмтэлд түргэн нэвтэрдэг бөгөөд орчны рН үйлчилгээнд нь нөлөөлдөггүй. 

Үр дүн ихтэй, хоруу чанар бага, хэмжээ нь жижиг, хямд учраас изониазидыг сүрьеэгийн 

эмчилгээнд өргөн хэрэглэдэг. Түүнчлэн сүрьеэгийн халдвар өвчин болон даамжрах 

эгзгийг бууруулахын тулд урьдчилан сэргийлэх эмчилгээнд хэрэглэдэг (“Сүрьеэгийн нууц 

халдварын эмчилгээ сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт ямар ач холбогдолтой вэ?”, х.209-г үз). 

Изониазидыг уулгаж хэрэглэдэг, өдрийн тун нь 5 мг/кг (4–6) буюу голдуу 300 мг 

байдаг. 7 хоногт 3 удаа хэрэглэх горимын үед 10 (8–12) мг/кг буюу 40–60 кг жинтэй 

өвчтөнд 450–600 мг-ыг нэг тунгаар хэрэглэнэ; 7 хоногт 2 удаа хэрэглэж буй үед тун нь 15 

(13–17) мг/кг байдаг. Эмийн тунг хуваан өгч болохгүй: ийлдэс дэх дээд түвшний 

хуримтлалын хэмжээ үргэлжилсэн дарангуйлах түвшнээс илүү чухал байдгийг баталсан 

байна (1). 

Эд болон биеийн шингэнд изониазид тохирох түвшинд хадгалагдах хугацаа нь эмийг 

идэвхгүйжүүлэх түвшнээс хамаардаг. Ацетилжих замаар задардаг бөгөөд энэ нь хүн 

хүнд өөр байдаг. Идэвхгүйжүүлэх түвшин гол нь удамшлын хүчин зүйлтэй холбоотой 

                                                
39 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.     
40 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ-ын Зүүн-Өмнөд Азийн Бүсийн Хороо, Нью Дели, Энэтхэг. 
41 Мэргэжилтэн, Халдварт өвчин, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ, Женев, Щвейцари. 
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байдаг, өвчтөнг 2 бүлэгт ангилж болдог: изониазидыг удаан ба хурдан идэвхгүйжүүлэгч 

(ацетилатор). 

 

Гаж нөлөө 

Изониазидын эмчилгээний үед илэрдэг гол хоруу нөлөө захын мэдрэлийн гэмтэл байдаг. 

ХДХВ-халдварлагдсан сүрьеэтэй өвчтөнд захын мэдрэлийн гэмтэл илүү үүсдэг. Эхний 

шинж нь парестези байдаг, үүний дараа эхлээд хөлөнд, дараа нь гаранд хатгах өвдөлт 

болон хорсох мэдрэмж үүсдэг. Эмчилгээ хийхгүй бол шинж тэмдэг улам ихэсч өвчтөний 

зовиур нэмэгддэг. Тун өндөр үед мэдрэлийн гэмтэл ихэсдэг. Удаан идэвхгүйжүүлэгчдэд, 

чихрийн шижин юмуу уремитей, хоол тэжээлийн дутагдалтай, өдөр бүр архи хэрэглэдэг 

өвчтөнд илүү элбэг үүсдэг. 

Пиридоксиныг (витамин В6) бага тунгаар (өдөрт 10 мг) өгвөл изониазидын мэдрэл 

гэмтээх нөлөөнөөс сэргийлдэг. Пиридоксин мөн изониазидын-гаралтай мэдрэлийн 

гэмтлийг эмчлэх үр дүнтэй байдаг, гэвч өндөр тунгаар хэрэглэхэд изониазидын 

бактерицид үйлчилгээг бууруулж болдог (2). Зарим өвчтөнд, ялангуяа өндөр тунгаар, 

завсарлагаатай хэрэглэх үед бага зэрэг толгой эргэх, сулрах, ядрах зовиур илэрч болно. 

Эдгээр нь яваандаа арилдаг. 

35-аас дээш настай өвчтөнд, ялангуяа элгэнд нөлөөлөх бусад зүйл хэрэглэж байвал 

изониазид элгэнд хорт нөлөө үзүүлж болно. Эмийг эрт зогсоовол изониазидын-гаралтай 

элэгний гэмтэл эдгэдэг. Гэвч нас баралтанд ч бас хүргэж болдог (3, 4). Ховор 

тохиолдолд, удаан ба хурдан идэвхгүйжүүлэгчийн аль алинд психоз болон эпилепсийн 

таталт үүсч болно.  

Изониазид ийлдэс дэх фенитоин ба карбамазепины хуримтлалыг ихэсгэдэг. Түүний 

шимэгдэлтийг алюмини гидроксид агуулсан антацид бууруулдаг. 

 

Рифампицин 

Рифампицин нь хагас-нийлэгжүүлсэн антибиотик, 1965 онд анх гаргаж авчээ. 

Сүрьеэгийн нянгийн эсрэг хүчтэй үйлчилгээтэй. In vitro ба in vivo хийсэн судалгаануудаар 

рифампицин бактерицид үйлчилгээтэй, завсарлагаат горимд хэрэглэж болохыг 

тогтоожээ (5–7). Хоруу биш тунгаар уулгаж хэрэглэхэд Mycobacterium tuberculosis-ын 

үржлийг зогсоож чадах түвшнээс 100 дахин илүүгээр ийлдэст хуримтлагддаг тул 

хэрэглэж эхэлсэнээс хойш эмчилгээний хугацааг богиносгож болох найдвар төрүүлсэн 

билээ (8). Нянгийн байгалийн омогт рифампицинд-дасалтай мутантын хувь (1:108) нь 

изониазидад-дасалтай мутантаас (1:106) хавьгүй доогуур байдаг. 

Рифампицин сүрьеэгийн орчин үеийн эмчилгээний үндсэн хэсэг болдог бөгөөд 

богино-хугацааны эмчилгээнд хамгийн чухал ганц эм нь юм. Уулгаж хэрэглэх ба 7 хоногт 

3 юмуу 2 хэрэглэх ердийн тун нь 10 мг/кг (8–12) (дээд тал нь 600 мг). Хоолтой хэрэглэхэд 
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шимэгдэлт нь багасдаг тул хоолноос дор хаяхад 30 минутын өмнө хэрэглэвэл 

тохиромжтой. 

 

Гаж нөлөө 

Орчин үед зөвлөж буй тунгаар хэрэглэхэд олонх өвчтөнд рифампицин тохирдог. Бусад 

эмтэй адилгүйгээр рифампициныг завсарлагаатай хэрэглэхэд өдөр бүр хэрэглэж 

байгаагаас илүү гаж нөлөө үүсдэг. Түүнчлэн тун хоорондын зайнаас гаж нөлөөний эгзэг 

ихэсдэг: эмчилгээг 7 хоногт 1 л хийвэл хоруу чанар нь их байдаг. 

Орчин үед зөвлөж буй горимоор хэрэглэхэд гаж нөлөө үүсэх нь ховор, үүссэн ч бага 

зэргийнх байдаг. Цөөн тохиолдолд элэгний гэмтэл цөс зогсонгошилтой хамт үүсч болно. 

Шээс, өтгөн, нулимс, хөлс зэрэг биеийн шингэнийг рифампицин шар-улаан өнгөтэй 

болгож, мөн зөөлөн контакт линзийн өнгийг бүрмөсөн алдагдуулж болдог. 

Завсарлагаатай хэрэглэх үед элбэг тохиолддог гаж нөлөө: 
 

• Арьсны талаас гарах хам шинж: улайлт ба/эсвэл загатнаат тууралт гарч болно,  

нүүр, толгой илүү өртдөг, голдуу нүд улайх болон нулимс гарах шинжтэй хамт 

илэрдэг. 

• Хэвлийн хам шинж: өвдөлт, дотор муухайрах, зарим үед бөөлжих, шингэн алдах. 

• “Ханиадны” хам шинж: халуурах, даарах, бие сулрах, толгой ба ясаар өвдөх. 

• Амьсгалын хам шинж (ховор): амьсгал давчдах, ховор тохиолдолд коллапс, шокд 

хүргэж болдог. 

• Пурпура болон бусад ховор урвалууд: цус задралын хурц цус багадалт, шок, 

бөөрний гэмтэл болон дутагдал. 

• Ийлдэс дэх трансаминазын түвшин ихсэх (элбэг тохиолддог ч түр зуурынх байдаг, 

эмчилгээ үргэлжлүүлж байсан ч), ба элэгний гэмтэл. 
 

Дээрх хам шинжийн эхний дөрөв нь рифампициныг өглөөд нэг тунгаар өгч буй үед 2–3 

цагийн дараа үүсдэг. Олонх өвчтөнд нилээн хэдэн хам шинж зэрэг илэрдэг. Арьсны хам 

шинж эхний сард, хэвлийн хам шинж эхний 6 сард голдуу илэрдэг. “Ханиадны” хам шинж 

завсарлагаатай хэрэглэх үед л зөвхөн үүсдэг, эмчилгээний 3–5 дахь сард илэрдэг (5). 

 

Рифампицины гаж нөлөөг эмчлэх (9-11) 

Гаж урвал илэрсэн өвчтөний талаас илүүд нь эмчилгээний горимыг өөрчлөх шаардлага 

гардаггүй. Арьсны хам шинж өөрөө аяндаа арилдаг бөгөөд шинж тэмдгийн эмчилгээ л 

хэрэгтэй байдаг. Түгээмэл хэт мэдрэг урвал г.м хүндрэл хамт үүсээгүй бол горим солих 

шаардлагагүй. Хэвлийн хам шинж дангаар илэрч байвал шинж тэмдгийн эмчилгээ хийх 

хэрэгтэй. Зааврын дагуу өлөн үедээ эм ууснаас болж байгаа бол бага зэргийн хоолтой 

хамт хэрэглэхэд урвал голдуу арилдаг. 
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“Ханиадны” хам шинж голдуу бага байдаг бөгөөд эмчилгээг солих шаардлагагүй, 

энэ нь дархлаатай холбоотой байдаг. Арилахгүй бол эмчилгээг өдөр бүрийн болгох 

шаардлагатай. 

Амьсгалын хам шинж илэрвэл болгоомжтой хандах хэрэгтэй, систолын даралт гэнэт 

унаж шокд орж, шээс хаагдаж болно. Ийм тохиолдолд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлэх 

хэрэгтэй. Шокийн дараа бөөрний дутагдал илэрвэл (ховор байдаг) рифампициныг 

зогсоож, дахин хэрэглэж болохгүй. Цус задралын цус багадалтын үед мөн адил. 

Дүгнэж хэлэхэд, рифампицинд үүссэн гаж урвал өөрөө аяндаа арилахгүй бол тунг 

юмуу тун хоорондын зайг багасгах хэрэгтэй, ж нь: 7 хоногт 3 удаа хэрэглэхээс өдөр бүрд 

шилжинэ. Ийм арга хэмжээ нь урвалыг зогсоох юмуу багасгаж, цөөлдөг (“Нэг дэх 

эгнээний сүрьеэгийн эмүүдийн үүсгэдэг гол гаж нөлөө нь юу вэ, эмийг дахин өгөх гэж юу 

вэ?”, х.144-г үз). 

Пурпура үүсвэл рифампициныг зогсоож, туршилтын бага тунгаар ч хэрэглэж 

болохгүй. Ингэвэл тромбоцитын тоо цөөн хоногийн дотор хэвэндээ ордог. 

Рифампицин хэрэглэж буй өвчтөнд ийлдсэн дэх трансаминазын түвшин шинж 

тэмдэггүйгээр ихсэх нь элбэг байдаг ч голдуу аяндаа хэвэндээ ордог. Ховор тохиолдолд 

элэгний үрэвсэл үүсдэг. Эмчилгээтэй холбоотойгоор элэгний гэмтэл үүсвэл клиник ба 

биохимийн өөрчлөлт арилтал элэг гэмтээж  болох бүх эмийг зогсоох хэрэгтэй. Элгэнд 

нөлөөлөхгүй стрептомицин, этамбутол болон фторхинилонууд (элгээр ялгардаг 

ципрофлоксацинээс бусад) хэрэглэж болно. Элэгний үрэвсэл намдсаны дараа 

сүрьеэгийн эсрэг эмүүдийг хэсэгчлэн дахин өгч эхэлдэг.  

Рифампицин элэгний цитохром р450-ыг хурдасгадагаас олон эмийн (мөөгөнцөрийн 

эсрэг, кортикостероид, варфарин, уух гипогликемикүүд) ийлдэс дэх түвшинг бууруулдаг. 

Түүнчлэн протеаз ингибиторууд болон ХДХВ-ын эмчилгээнд хэрэглэдэг транскрипцэд 

саад болох нуклеозид биш ингибиторын (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors) 

түвшинг бууруулдаг (12). Ийм үйлчилгээ нь ХДХВ-ын төрөл протеаз ингибиторт дасал 

хурдан үүсэхэд хүргэж болно. Ууж хэрэглэж буй жирэмслэлтээс хамгаалах эмийн 

үйлчилгээг рифампицин бууруулдаг (13) учир өвчтөнд эмчилгээнд рифампицин хэрэглэх 

явцад болон дууссанаас хойш 1 сард гормоны биш эм хэрэглэхийг зөвлөх хэрэгтэй. 

Рифампицинтэй холбоотой рифамицины уламжлалыг шинээр гаргаж аваад байна. 

Рифабутин Mycobacterium tuberculosis-ын эсрэг адил үйлчилгээтэй ч рифампициныг 

бодвол хагас-задралын үе нь урт, ретровирусын эсрэг эмүүдэд үзүүлэх нөлөө нь бага 

байдаг (14).  

Рифапентен рифамицины уламжлал, хагас-задралын үе нь урт, M. tuberculosis-ын 

эсрэг адил үйлчилгээтэй (15). Үр дүнг нь тогтоох судалгаа хийгдэж байна. Рифампицинд 

дасалтай микобактерийн төрөл рифабутин, рифапентенд голдуу дасалтай байдаг ч 

дандаа ийм байдаггүй. 
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Пиразинамид 

Орчны хүчиллэг рН-ын улмаас нян удаан үрждэг макрофагын дотор пиразинамид 

ариутгах үйлчилгээ үзүүлдэг. Иймээс одоо хэрэглэж буй бусад эмүүд үйлчилж чаддаггүй 

сүрьеэгийн нянг пиразинамид устгах чадвартай юм. 

Эмчилгээнд шаардагдах хугацааг богиносгодог тул богино-хугацааны эмчилгээний 

салшгүй нэг хэсэг нь пиразинамид байдаг. Уулгаж хэрэглэдэг, өдрийн тун нь 25 мг/кг (20–

30). Завсарлагаатай хэрэглэх үед: 7 хоногт 3 удаа бол 35 (30–40) мг/кг, 2 удаа  - 50 мг/кг 

(40–60) байдаг. 

 

Гаж нөлөө 

Орчин үед зөвлөмж болгож буй тунгаар хэрэглэхэд хүнд хэлбэрийн нөлөө үүсдэггүй ч 

тун өндөр үед элэг гэмтэж болно. Үе мөчөөр өвдөх нь элбэг тохиолддог гаж нөлөө, өдөр 

бүр хэрэглэж буй үед илүү үүсдэг. Ацетилсалицилын хүчил юмуу бусад өвчин намдаагч, 

үрэвслийн эсрэг эмүүд хэрэглэхэд амархан арилдаг тул пиразинамидыг зогсоох хэрэггүй 

байдаг. Тулайн сонгомол шинж ховор үүсдэг, илэрвэл колхицинээр эмчилж болдог. 

Пиразинамид хэрэглэж буй өвчтөнд ийлдэс дэх шээсний хүчлийн түвшин ихэсдэг, хэрэв 

шинж тэмдэг илрээгүй бол эмчилгээ шаардлагагүй байдаг. 

Рифампицин ба пиразинамидтэй горим хэрэглэж буй үед элэгний хүнд гэмтэл үүсч 

болдог (16). 

Халуурах, туурах зэрэг хэт мэдрэгшлийн, мөн арьсны урвал ховор тохиолдолд 

үүсдэг. 

 

Этамбутол 

Этамбутол сүрьеэгийн эсрэг бусад эмтэй холбоогүй, синтетик нэгдэл. M. tuberculosis, 

мөн M. kansasi зэрэг зарим микобактерийн эсрэг үйлчилгээтэй, бусад нян ба мөөгөнцөрт 

үйлчилдэггүй. Этамбутол бактериостатик үйлчилгээтэй. 

Уухаар хэрэглэдэг, өдөр бүр 15 мг/кг (15–20), 7 хоногт 3 удаа бол 30 (25–35) мг/кг, 2 

удаа - 45 мг/кг (40–50) өгдөг. 

 

Гаж урвал 

Этамбутол нүдний мэдрэлийн үрэвсэл үүсгэдэгээс хараа муудах, улаан-ногоон өнгөний 

сохор болох, нүд харанхуйлах, төвийн скотома, захын харах талбай алдагдах зэрэг 

шинж илэрдэг. Нүдний гэмтэл тунгийн хамааралтай бөгөөд өдөрт 15 мг/кг-аас илүүг 

өгөхгүй бол ховор үүсдэг (17, 18). Этамбутол хэрэглэж буй өвчтөнд харааны өөрчлөлт 

илэрвэл нүдний шинжилгээ хийлгэх хэрэгтэйг анхааруулах ёстой. Эмийг зогсоовол цөөн 

долоо хоногийн дотор хараа хэвэндээ ордог. Харин үргэлжлүүлэн хэрэглэвэл нүдний 

мэдрэл эргэлтгүйгээр гэмтдэг. Өөрөө хэлж чадахгүй хүмүүс, харааг нь найдвартай 

шинжилж болдоггүй бага насны хүүхдэд этамбутол хэрэглэдэггүй. 
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Халуун уур амьсгалд амархан гэмтдэг учир этамбутолыг чийг шингээхээс сэргийлэн 

үйлдвэрлэж, хадгалах ёстой. 

 

Стрептомицин 

Ваксман 1943 онд хөрсний нянгаас гарган авсан стрептомициныг орчин үед сульфат 

маягаар хэрэглэж байна. Хуурай нунтагаар савлагдсан байдаг. Булчинд тарьж 

хэрэглэнэ. Өдөрт болон 7 хоногт 2 юмуу 3 удаа хэрэглэхэд ердийн тун нь 0.75–1 г (12–18 

мг/кг), 1 тунгаар тарьдаг. Настай болон 35 кг-аас доош жинтэй өвчтөнд 0.5 г хийхэд адил 

үр дүнтэй, хоруу чанар нь бага байдаг. 

Тарьснаас хойш 1 цагийн дараа ийлдэс дэх хуримтлал дээд цэгтээ хүрч, олон цагаар 

саатуулах түвшнээс дээд хэмжээнд байдаг. 

Эсийн хана, тархины бүрхүүл, гялтан хальс зэрэг нь үрэвсэж гэмтээгүй л бол 

биологийн хэвийн мембраныг стрептомицин нэвтэрч чаддаггүй (“Сүрьеэгийн эмчилгээ 

хэрхэн үйлчилдэг вэ?”, х.96-г үз). Стрептомицин бөөрөөр бараг бүгд ялгардаг учир 

бөөрний үйл ажиллагаа гэмтсэн өвчтөнд хуримтлагдан хоруу чанар нь ихэсч болно. 

 

Гаж урвал 

Халуурах, туурах зэрэг хэт мэдрэгшлийн урвалаас гадна (“Нэг дэх эгнээний сүрьеэгийн 

эмүүдийн үүсгэдэг гол гаж нөлөө нь юу вэ, эмийг дахин өгөх гэж юу вэ?”, х.144-г үз) 

стрептомицины гол гаж нөлөө нь вестибулярын ба сонсголын гэмтэл байдаг. Нас (40-өөс 

дээш), тунтай холбогдон эгзэг ихэсдэг. Толгой эргэх, тэнцвэр алдагдах, чихээр шуугих, 

сонсгол муудах шинжээр гаж нөлөө илэрнэ. Тэнцвэр алдагдлыг илрүүлэх энгийн арга нь 

өвчтөнг нүдийг нь аниулаад нэг шугамаар алхуулдаг. Харж алхаснаас илүү тогтворгүй 

алхаж байвал өвчтөнд тэнцвэр алдагдал байна гэж үздэг. Толгой эргэж байна гэсэн 

зовиуртай бол эмийг зогсоох юмуу тунг багасгахад арилдаг. Эмчилгээг үргэлжлүүлбэл 

вестибуляр гэмтэл болон сонсголын муудалт улам ихэсч байнгын болно; бөөрний үйл 

ажиллагаа гэмтэлтэй өвчтөнд эгзэг бүр илүү байдаг. Бөөрний гэмтэл, ялангуяа өвчтөн 

өмнө нь бөөрний өвчтэй байсан бол үүсэх эгзэг их ч стрептомициныг даруй зогсоовол 

голдуу эргэж хэвэндээ ордог.  

Ам тойрон ирвэгнэх, чичрэх зэрэг түр зуурын бага гаж нөлөө тарьсны дараахан үүсч 

болно. 

Ургийн найм дахь мэдрэлийг гэмтээж болох учраас жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд 

стрептомицин хэрэглэхийг хориглодог. Түүнчлэн мэдээ алдуулалт хийх үед мэдрэл-

булчинг хөшөөх эмийн нөлөөг ихэсгэдэг, мөн миастени тэнцвэр алдалттай өвчтөнд 

болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. 

Бусад тарилгатай адилаар ариутгасан зүү хэрэглэж, дараа нь устгаж байх 

шаардлагатай. 
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Тиоацетазон 

Тиоацетазоны үр дүн, гаж нөлөөний талаар өөр хэсэгт авч үзнэ (“Тиоацетазоныг 

изониазидтай хослон хэрэглэсний ач холбогдол, изониазид дээр тиоацетазон нэмсэн 

горимын үр дүн ямар байдаг вэ?”, х.151-г үз). Тиоацетазоныг уулгаж хэрэглэдэг, ердийн 

тун нь өдөрт 2.5 мг/кг, завсарлагаатай хэрэглэхэд үр дүнгүй байдаг. Тиоацетазоныг 150 

мг-аар, нэг тунгаар өгөхөд ПАСК-тай адил хоруу чанар үүсгэдэг. Тууралт, шарлах, ясны 

чөмөг гэмтэх гаж нөлөө өгдөг. Арьсны урвал бусад эмийнхээс илүү хүнд, хэрэв эмийг 

зогсоохгүй бол эксфолиатив дерматит юмуу Стивен-Жонсоны хам шинж үүсдэг. Хүнд 

хэлбэрийн олонх гаж урвал эмчилгээ эхэлсэнээс 4–6 долоо хоногийн дотор үүсдэг 

байна. 

Тиоацетазоны хоруу чанарыг өргөн хэмжээний, хяналттай, “давхар харанхуй” 

туршилтаар судалжээ (“Тиоацетазоныг изониазидтай хослон хэрэглэсний ач холбогдол, 

изониазид дээр тиоацетазон нэмсэн горимын үр дүн ямар байдаг вэ?”, х.151-г үз). 

Сингапур, Хятадын Засаг Захиргааны Тусгай Бүс Гонг Конгийн хятад үндэстэнд 

тохиромж муу, Зүүн Африкийн орнуудын хүн амд сайн тохирдог. 

ХДХВ-эерэг хүмүүст тиоацетазоны үүсгэдэг том хэмжээний, голдуу нас баралтанд 

хүргэдэг арьсны урвал зөвшөөрөгдөх түвшнээс илүү өндөр тохиолддог (19). Иймд 

тиоацетазоныг ХДХВ-эерэг байж болох хүмүүс юмуу ХДХВ элбэг газар хэрэглэж 

болохгүй. 

 

Нөөц эмүүд (20) 

Нөөц эмүүдэд аминогликозид (канамицин, амикацин), полипептидүүд (капреомицин), 

тиоамидууд (этионамид, протионамид), фторхинилон (офлоксацин ба ципрофлоксацин), 

циклосерин ба ПАСК ордог (20). Эдгээрийг доорх маягаар ангилж болох юм (21, 22): 
 

- бактерицид үйлчилгээтэй эмүүд: аминогликозидууд, капреомицин, тиоамидууд 

- бактерицид үйлчилгээ нь муу эмүүд: фторхинилонууд 

- бактеристатик үйлчилгээтэй эмүүд: циклосерин ба ПАСК. 

 
Канамицин ба амикацин 

Канамицин ба амикацин нь аминогликозидын бүлгийн бактерицид эмүүд; үр дүн ба 

хоруу нөлөө нь стрептомицинтэй адил байдаг. Ердийн тун нь 0.75–1 г (12–18 мг/кг), нэг 

удаагийн тарилтаар хэрэглэнэ. 

 

Гаж нөлөө 

Эдгээр эмийг булчинд тарихад стрептомицин, капреомициныг бодвол илүү өвддөг; хэсэг 

газрын үйлчилгээ (дулаан жин, массаж) хийн хөнгөвчилж болдог. Канамицин, амикацины 

хооронд бүтэн солбисон-дасал байдаг. Толгой эргэх, сонсгол муудах, дүлийрэлт үүсч 
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болно. Бөөрний гэмтэл үүсгэж болох ч эргэж хэвэндээ ордог. Бөөрний үйл ажиллагаа нь 

гэмтсэн өвчтөнд өдрийн тунг багасгаж, эсвэл тун хоорондын зайг уртасгавал эм 

хуримтлагдахаас сэргийлж болно. Эм хэрэглэх бүх хугацаанд эдгээр өвчтөний бөөрний 

үйл ажиллагааг тогтмол хянаж байх хэрэгтэй. Сүүлийн боломж нь л биш бол жирэмсэн 

эмэгтэйчүүдэд хэрэглэж болохгүй. 

 

Капреомицин 

Капреомицин нь полипептидийн ангийн бактерицид эм, Streptomyces capreolus-аас 

гарган авчээ. Стрептомицин, канамицин ба амикацинд дасалтай нянтай өвчтөнд 

хэрэглэхэд бактерицид үйлчилгээ нь сайн байдаг: аминогликозидуудтай солбих-дасал 

үүсдэггүй. Ердийн тун: өдөрт 0.75–1 г (12–18 мг/кг)-ыг нэг удаа тарина. 

 

Гаж нөлөө 

Стрептомицинтэй адил гаж нөлөө үзүүлдэг, ялангуяа чихээр шуугих, толгой эргэх шинж 

илэрдэг ч дүлийрэлт үүсгэх нь бага байдаг. Бөөрний гэмтэл үүсч болно. Гипокалиеми, 

гипокальциеми, гипомагнезмеми үүсгэснийг мөн бүртгэсэн байдаг. Эозинифилийн тоо 

ихсэх, тууралт үүсэх, мөн арьсны тархмал урвал, элэгний үрэвсэл үүсгэх нь мөн ховор. 

Булчингийн гүнд хийгээгүй бол тарьсан газар өвдөлт, хавдалт үүсч болно. Сонсгол 

муутай юмуу бөөрний үйл ажиллагаа гэмтсэн хүмүүст боломжтой бол хэрэглэх хэрэггүй. 

Эмчилгээний явцад ийлдсийн мочевин, электролитийг хянах хэрэгтэй. Сүүлчийн боломж 

нь л биш бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд хэрэглэхээс зайлсхийх нь зүйтэй байдаг. 

 

Этионамид (ба протионамид) 

Этионамид ба протионамид нь тиоамидын ангийн бактерицид эмүүд. Этионамид химийн 

бүтцээрээ изониазид ба пиразинамидтай холбоотой (бүгд изоникотины хүчлийн 

уламжлалууд) ч эдгээр эмүүдийн дунд солбих-дасал нь тун бага байдаг. Этионамидын 

химийн бүтэц тиоацетазонтой төстэй байдаг тул хэсэгчилсэн солбих-дасал их байдаг 

(тиоацетазонд тэсвэртэй нян тиоамидуудад голдуу мэдрэг байдаг ч эсрэгээр байх нь 

ховор). Рифампицин хэрэглэхээс өмнө этионамид (ба протионамид) нь изониазид ба 

стрептомицинд дасалтай нянтай сүрьеэтэй өвчтөний давтан эмчилгээний горимын 

үндсэн хэсэг байжээ. Этионамидын өдрийн дээд тун 15–20 мг/кг, биеийн жин, өвчтөний 

тохиромжоос хамаарч 0.5–1 г байдаг. Нэг тунгаар өгөхөд тохирохгүй байгаа, шууд 

хяналттай эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөнд өдрийн 750 мг тунгийн 500 мг-ийг шууд 

хяналттай уулгаад, 250 мг-ийг дараа нь уухаар өөрт нь өгч болно. 

 

Гаж нөлөө 

Сүрьеэгийн бүх эмээс өвчтөн уухад хамгийн зохимж муутай эм нь этионамид байдаг. 

Хамгийн гол гаж нөлөө нь ходоод-гэдэсний замын – хоолонд дургүй болох, шүлс гоожих, 
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дотор муухайрах, төмөр амтагдах, хэвлийгээр өвдөх, гүйлгэх байдаг. Энэ эм, ялангуяа 

ПАСК-тай хамт хэрэглэж байвал гипотиреодизм үүсгэж болдог. Чихрийн шижинтэй 

өвчтөнд ховор боловч аюултай байдаг гипогликеми үүсгэж болно. Төв мэдрэлийн 

системд нөлөөлсөнөөс хяналт хийхэд хүндрэлтэй зарим гаж нөлөө үүсч болно. Элэгний 

үрэвсэл үүсгэсэнийг мөн бүртгэсэн байдаг. Шижинтэй, элэгний өвчтэй, архичин, сэтгэл 

мэдрэлийн өвчтэй өвчтөнд эм өгч буй бол тун нарийн хяналт хийх шаардлагатай. 

Этионамидын зохицолд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь өвчтөний эмчилгээгээ зогсоохгүй 

байх шийдвэр нь байдаг ч үүнд эмнэлгийн болон сувилгааны ажилтаны зүгээс тун их 

дэмжлэг, ятгалга шаардлагатай бөгөөд сайн зохион байгуулалт хэрэгтэй болдог. Дахин 

эмчлэгдэж буй олонх хүнд нийгмийн талаас хүндрэл байж болдог тул эмчилгээ болон 

нийгмийн халамжийн тохиромжтой үйлчилгээг хангахад сайн зохион байгуулалт чухал ач 

холбогдолтой байдаг. Этионамид урагт нөлөөлж болох тул жирэмсэн үед хэрэглэж 

болохгүй. 

Хөх томрох, сарын тэмдэг алдагдах, бэлгийн сулрал, батга гарах, толгой өвдөх, 

захын мэдрэлийн гэмтэл зэрэг гаж нөлөө ховор тохиолдолд гардаг. 

 

Фторхинилонууд 

Офлоксацин, ципрофлоксацины аль аль нь in vitro M. tuberculosis-ын эсрэг бактерицид 

үйлчилгээтэй, шинээр гарсан фторхинилонууд бүр ч илүү үйлчилгээтэй байж болох юм. 

Эдгээр эмийг сайтар судалж чадаагүй байгаа ч хяналттай хийсэн клиник туршилтаар 

офлоксацин, ципрофлоксацины эмчилгээний үр дүн нь яг адил байжээ. Сүрьеэгийн 

бусад эмтэй солбих-дасал байдаггүй ч офлоксацин, ципрофлоксацины хооронд бүтэн 

солбих-дасал байдаг (бусад фторхинилон, офлоксацины идэвхтэй хэсэг L-изомер болох 

левофлоксацины хооронд ч мөн). Офлоксацины ердийн тун нь 7.5–15 мг/кг (дээд тал нь 

800 мг); ципрофлоксациныг өдөрт 1000–1500 мг-аар хэрэглэдэг. Левофлоксацин илүү 

үйлчилгээтэй, хоруу чанар нь бага байгаа ч одоогийн байдлаар илүү үнэтэй байна. 

Фторхинилоныг сүрьеэгийн эсрэг бусад эмтэй хамт хэрэглэхэд олон эмийн дасалтай 

сүрьеэгийн эмчилгээнд дунд зэргийн үр дүнтэй байдаг (23, 24). Өвчтөн элэгний хүнд 

гэмтэлтэй зэрэг сүрьеэгийн стандарт эмүүд зохимжгүй үед хэрэглэхэд тохиромжтой. 

 

Гаж нөлөө 

Гаж нөлөө ховор ч ходоод-гэдэсний хямрал (хоолонд дургүй болох, дотор муухайрах, 

бөөлжих) юмуу төв мэдрэлийн системийн шинжүүд (толгой эргэх, толгой өвдөх, сэтгэл 

санаа өөрчлөгдөх, ховор тохиолдолд татах) илэрч болно. Кофейн-төстэй үйлчилгээ 

ховор илэрдэг. Маш ховор тохиолдолд ахиллес шөрмөс гэнэт тасрах тохиолдож болно. 

Өсөлтийг зогсоож, өсөлтийн мөгөөрсийг гэмтээж болох тул жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон 

өсч буй хүүхдэд хэрэглэж болохгүй. Эм хоорондын харилцан үйлчилгээний улмаас 
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фторхинилон ууж буй өвчтөн антацид, төмөр, цайр, сукралфат, диданозин (DDI) 

хэрэглэж болохгүй. 

 

Циклосерин (ба теризидон) 

Циклосерин амин хүчил D-аланинтай адил бүтэцтэй, сүрьеэгийн эсрэг үйлчилгээ нь 

харьцангуй сул. Теризидон циклосерины хоёр молекулын нэгдэл байдаг. Циклосериныг 

зөвхөн нөөц горимд л хэрэглэдэг. Өдөрт 0.5–1 г-ыг 2 юмуу 3 тунгаар уулгаж хэрэглэнэ, 

нэг г хэрэглэхэд тохиромж нь муу байдаг. Сүрьеэгийн бусад ямар нэг эмтэй солбих-

дасал бүртгэгдээгүй байгаа ч циклосерины эмийн мэдрэг чанарын сорил найдваргүй 

байж болно. Рифампицин хэрэглэхээс өмнө дахин эмчилгээний горимд (этионамид, 

циклосерин, пиразинамид юмуу канамицин) хэрэглэж байсан этионамидад эмийн дасал 

үүсэхээс сэргийлэхэд циклосерин ач холбогдолтой байжээ. Орчин үед бусад нөөц эмэнд 

дасал үүсэхээс сэргийлэхийн тулд үүнийг хэрэглэж байна. 

 

Гаж нөлөө 

Гол гаж нөлөө төв мэдрэлийн системтэй холбоотой байдаг. Циклосерин хэрэглэхэд 

толгой өвдөх, эргэлзэх, депрессд орох, татах, зан авир өөрчлөгдөх, зарим үед амиа 

хорлох ч тохиолдож болдог. Маш ховор тохиолдолд тархмал хэт мэдрэгшлийн урвал 

юмуу элэгний үрэвсэл үүсдэг. Циклосерин хэрэглэж буй үед төв мэдрэлийн системийн 

нөлөөг хянаж байх нь маш чухал. Нойргүй болох зэрэг бага хэмжээний гаж нөлөө үүсвэл 

транквилизатор бага тунгаар өгч болно, төв мэдрэлийн системийн нөлөөллийг 

пиридоксин багасгадаг. Эмнэлэгт хэвтэж байгаа өвчтөнд эмчилгээ хийж буй эмнэлгийн 

ажилтан, гадуур эмчлүүлж буй өвчтөний гэр бүлийнхэнд өвчтөн хэт депрессд орох юмуу 

зан авир нь өөрчлөгдвөл даруй мэдээлэхийг хэлэх хэрэгтэй. Эпилепситэй, сэтгэл 

мэдрэлийн өвчтэй, архи уудаг өвчтөнд циклосерин (болон теризидон)-ыг хэрэглэхгүй 

байсан нь дээр, бөөрний дутагдалтай өвчтөнд маш болгоомжтой хэрэглэдэг. Циклосерин 

ба теризидоныг журмын дагуу сайн хадгалах хэрэгтэй байдаг. 

 

р-Аминсалицилын хүчил  

р-Аминсалицилын хүчил (ПАСК)-г Лехманн гарган анх 1944 онд хэрэглэжээ. Насанд 

хүрэгсдэд өгдөг ердийн тун нь 10–12 г-ыг өдөрт 2 юмуу 3 тунгаар уулгаж хэрэглэнэ; 6–8 

г-ын бага тун ч үр дүнтэй байж болдог (25). ПАСК хурдан ялгардаг учир цусанд 

шаардагдах өндөр түвшинд байлгахын тулд өндөр тунгаар, өдөрт хэдэн удаа өгөх 

хэрэгтэй байдаг. Бактеристатик үйлчилгээтэй бөгөөд изониазидтай хамт хэрэглэхэд 

изониазидад-дасалтай нян үүсэхээс сэргийлдэг. Орчин үед энэ эмийг олон эмийн- 

дасалтай сүрьеэг нөөц эмээр эмчлэхэд хэрэглэж байна. 

ПАСК-ийг шахмал, нунтаг, үрэл хэлбэрээр үйлдвэрлэдэг. Зарим бэлдмэлийг халуун 

нөхцөлд хадгалахад хэцүү байдаг. Өөр дутагдалтай тал нь савлагааны хэмжээ том, олон 
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тооны шахмал уух хэрэгтэй, эвгүй амттай байдаг. Калийн давстай болон гэдсэн 

бүрхүүлтэй бэлдмэлүүдийг хэрэглэхэд илүү тохиромжтой ч одоогийн байдлаар үнэтэй 

байна. 
 

Гаж нөлөө 

Халуурах, тууралт, загатнаа зэрэг хэт мэдрэгшлийн урвалаас гадна ПАСК-ийн гол гаж 

нөлөө нь ходоод-гэдэсний талаас үүсдэг. Хоолонд дургүй болох, дотор муухайрах, 

бөөлжих, гэдэс хямрах зэрэг нь шингэнээр гүйлгэхээс илүү элбэг байдаг. Хоолны дараа 

юмуу сүүтэй хамт уувал гаж нөлөөг багасгаж болдог. Гаж нөлөөний давтамж орон оронд 

өөр байдаг. Өвчтөнүүдийг гаж нөлөөг тэсэж гарахыг ятгаж болдог бөгөөд зөвхөн 1–2%-д 

л эмийг зогсоох шаардлага гардаг.  

Хоолтой хамт юмуу дараахан нь ПАСК-ийг уувал ходоод-гэдэсний хямралыг 

багасгаж болдог. Элэгний үрэвсэл ба шарлалт ховор тохиолддог ч энэ үед эмийг зогсоох 

шаардлагатай. Удаан хэрэглэх үед гипотиреодизм үүсч болдог ч эмийг зогсооход эргэж 

хэвэндээ ордог. Гипокалеми үүсч болно. Натрийн давстай ПАСК-ийн бэлдмэл хэрэглэж 

байвал натрийн хуримтлал үүсч болдог тул натрийн хэрэглээг хязгаарладаг өвчтөнд 

болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Хуучин үйлдвэрлэж байсан ПАСК-ийн найрлага дахь 

бентониат нь рифампицины шимэгдэлтийг алдагдуулж байжээ. Харин үрэл хэлбэрээр 

үйлдвэрлэж буй шинэ хэлбэр нь рифампицины шимэгдэлтэнд нөлөөлдөггүй, арай илүү 

тохиромжтой бөгөөд өдөрт 2 удаа (3, 4 өгөхийн оронд) өгөхөд үйлчилгээ нь алдагддаггүй 

байна. 
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24. Хоёр-шатат эмчилгээний эхний эрчимт шатны  

зорилго нь юу вэ? 

К. Томан42 

 

 

 

 

Эмчилгээний эхэн үед нэгээс олон, ялангуяа 3, 4 эмийн горим хэрэглэвэл үр дүнг үлэмж 

сайжруулдагийг харуулсан туршилтын болон клиникийн хангалттай баталгаа байдаг. 

Митчисон (1), Канетти (2) болон бусад хүмүүс 1960-аад онд хийсэн ажлаараа идэвхтэй 

сүрьеэгийн эмчилгээнд нэгэн зэрэг дор хаяхад хоёр эм шаардлагатай байдгийг, ганц 

эмийн эмчилгээ үр дүнгүй болох, дахилтын түвшин өндөр байхад хүргэдэгийг харуулжээ. 

Эндээс, идэвхтэй хэлбэрийн өвчтөнд сүрьеэгийн нянг нь устгахын тулд олон эмийн 

эмчилгээ шаардлагатай гэсэн ойлголтонд хүрсэн билээ.  

Эхний шатанд олон эмээр, дараа нь үргэлжлэх шатанд цөөн эмээр эмчилгээ хийж 

болох бөгөөд үр дүнтэй байх болно гэсэн ойлголтыг хүлээн зөвшөөрөх болжээ. Гэвч 

хоёр, гурван эмийн хослол бүр ийм үр дүнтэй байдаггүй. Эхний шатанд изониазид, 

стрептомицин юмуу изониазид, рифампицин гэсэн бактерицид эм дор хаяхад 2 байх 

шаардлагатай. Пиразинамидыг эхний эрчимт шатанд хэрэглэвэл эмчилгээний үргэлжлэх 

хугацааг 9-өөс 6 сар болтол бууруулах боломж олгодог. Эмийн эхний дасал байж 

болзошгүй юмуу нянгийн тоо их үед этамбутол үр дүнтэй байдаг (“Сүрьеэгийн эмчилгээ 

хир үр дүнтэй байдаг вэ, ирээдүйн шаардлага нь юу байна вэ?”, х.240-г үз). 

Эмчилгээ үр дүнтэй бол эхний өдрүүдэд л мэдрэг нянгийн үржил зогсч (1, 2), цэрэн 

дэх нянгийн тоо эхний 2 долоо хоногийн дотор хурдан буурдаг (3). Лабораториудад 

хийсэн туршилт болон хяналттай судалгааны ололтуудыг доор нэгтгэн үзүүллээ. 
 

• Олон тооны нян ялгаруулж байгаа өвчтөний эмчилгээгээр нянгийн үржлийг хурдан 

зогсоож, эмэнд мэдрэг нянгуудыг аль болох хурдан устгах нь (“эрт устгалт”) доорх 

шалтгааны улмаас чухал байдаг: 
 

- Эмчилгээний эхний долоо хоногт өвчин хүндрэх, нас барахаас сэргийлэх. 

- Нянгийн тоо хурдан буурахад, ж нь: 108 (уушигны хөндийд голдуу байдаг)-аас 

103 болоход устаагүй үлдсэн нянгийн үржлийн 7 дахь шатанд ч тэр дасалтай 

мутант шинээр үүсэх боломж багасдаг. Иймд эмчилгээний эхний эрчимт шатанд 

дасалтай мутант шинээр үүсэх аюулыг багасгах юмуу зогсоож болдог. 

                                                
42 Нас барсан. 
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- In vitro хийсэн судалгаагаар нянгийн эсрэг үйлчилгээ хурдан байх тутам тэсэн 

үлдэх аюул нь бага байжээ (4). Иймд дахилтын түвшин буурдаг. 
 

• Олон эмийн тохирсон хослолд нянгийн байгалийн омогт байдаг нэг-эмийн дасалтай 

мутантыг устгах чадвартай 2 эм заавал орсон байх ёстой. Иймээс 3, 4 эмийн горим 

нь эдгээр нян үржихээс найдвартай сэргийлж чаддаг. Ийм үржил эмчилгээний эхэн 

үед илүү аюултай, учир нь эмчилгээ эхлэх үед эмийн-дасалтай мутантын тоо их 

байдаг. Нэг сая сүрьеэгийн нянд (байгалийн омог) изониазидад-дасалтай 10–50, 

стрептомицинд-дасалтай 1–5 мутант олдож болно. Иймээс 108 (уушигны хөндийд 

голдуу байдаг) нянд изониазидад-дасалтай 5000, стрептомицинд-дасалтай хэдэн 

зуун нян эмчилгээний эхэнд байж болдог (“Сүрьеэгийн эмчилгээ огт хийлгэж 

байгаагүй өвчтөний цэрэнд эмэнд дасалтай сүрьеэгийн хэдэн нян байж болох вэ?”, 

х.192-г үз). Хэрэв эдгээр нь үржвэл хоёр эмийн дасал хурдан үүсдэг (5). 
 

• Эмчилгээний эхний шатанд гурав, дөрвөн эм хэрэглэвэл нэг эмэнд (рифампицинээс 

бусад) эхний дасалтай өвчтөний эмчилгээний үр дүн бараг өөрчлөгддөггүй (“Эмийн 

мэдрэг чанарын сорилыг буруу хийсний үр дагавар нь ямар байж болох вэ?”, х.202-г 

үз). Эрчимт, эхний шатанд дөрвөн эм хэрэглэхэд үр дүн сайтай байдаг өвчтөнүүд нь 

олон тооны нян ялгаруулж байгаа буюу цэрний түрхэцийн бичил харуур нь эерэг 

өвчтөнүүд байдаг. 
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25. Стандарт горимын орчин үеийн бодлого ямар байна вэ? 

А. Харриес43 

 

 

 

 

Эмчилгээний горимын зорилго нь: өвчтөнг эдгээх, идэвхтэй өвчний улмаас нас барах 

юмуу хожим хүндрэл үүсэхээс сэргийлэх, эмийн дасалтай нян тархах аюулаас 

сэргийлэх, дахилтыг бууруулах, хүн амын дунд халдвар үргэлжлэн тархахаас 

хамгаалахад оршдог. 

Эмчилгээний бүх горим эхний эрчимт ба үргэлжлэх гэсэн хоёр шаттай байдаг (1, 2). 

 

Эхний эрчимт шат 

Эмчилгээний эхний эрчимт шатанд идэвхтэй үржиж буй болон хагас унтаа нянг устгах 

зорилготой. Ингэснээр халдвар тараах хугацааг богиносгож, эмчилгээ эхэлсэнээс хойш 

2–3 сард түрхэцийн шилжилт хурдан (80–90%) болдог. Рифампицинтэй эхний шатанд 

өвчтөний дагаж мөрдөхийг сайжруулахын тулд заавал шууд хяналттай явуулах хэрэгтэй. 

Энэ шатанд голдуу гурваас таван эм хэрэглэдэг. Хэрэв эхний даслын түвшин өндөр бол 

гурван эмийн горим хэрэглэх нь нян их ялгаруулж буй буюу түрхэц-эерэг уушигны 

сүрьеэтэй өвчтөнд эмэнд-дасалтай нян сонгогдон үлдэх аюулыг ихэсгэдэг. Дөрвөн эм 

хэрэглэх нь эмийн дасал үүсэх, үр дүнгүй болох, дахих эгзгийг бууруулдаг. Иймд эхний 

эрчимт шатны дараа өвчтөн эмчилгээгээ тасалсан ч дахих нь бага байдаг ажээ. 

 

Үргэлжлэх шат 

Үлдсэн нянгийн олонхийг үргэлжлэх шатанд устгаснаар үр дүнгүй болох, дахихыг 

бууруулдаг. Үргэлжлэх шатны эхэнд нянгийн тоо цөөрсөн байдаг бөгөөд эмийн дасалтай 

мутант сонгогдон үлдэх боломж багасдаг тул цөөн эм хэрэглэж болдог. 

 

Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээний стандарт горим 

ДЭМБ-аас зөвлөмж болгож буй горимыг (1) Хүснэгт 27-д үзүүлэв. Сүрьеэгийн 

эмчилгээний горимд стандарт бичиглэл хэрэглэдэг: сүрьеэгийн эм бүрийг стандартаар 

товчилдог, горим бүр хоёр шатнаас тогтдог. Эмийн өмнөх тоо уг шатны үргэлжлэх сарыг 

заадаг. Үсгийн ард, доор нь бичигдсэн тоо (ж нь: 3) уг эмийг 7 хоногт уух тоог заана. Ийм 

тоо байхгүй бол эмчилгээг өдөр бүр хийхийг заадаг. Дугуй хаалт хэрэглэвэл эмийг 

тогтсон-тунтай хослолоор бичсэнийг заана. Орлуулж болох эмийг дөрвөлжин хаалтанд 

үсгээр тэмдэглэдэг. 

                                                
43

 Мэргэжлийн Зөвлөх, Малавийн Сүрьеэтэй Тэмцэх Үндэсний Хөтөлбөр, Лилонгве, Малави. 
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Хүснэгт 27 
Оношлогооны янз бүрийн ангилалд зөвлөмж болгож буй эмчилгээний горима

 
 

    

Сүрьеэгийн эмчилгээб 
 
  

Оношлогооны 
ангилал 

Сүрьеэтэй өвчтөн 

Эхний шат 
(өдөр бүр юмуу 7 
хоногт 3 удаав) 

Үргэлжлэх шат 
(өдөр бүр юмуу 

7 хоногт 3 удаав) 
 

    I Түрхэц-эерэг шинэ тохиолдол; уушигны 

эд тархмал гэмтсэн түрхэц-сөрөг 

уушигны сүрьеэгийн шинэ тохиолдол; 

ХДХВ-ын хүнд өвчлөл хавсарсан юмуу 

уушигны бус сүрьеэгийн хүнд хэлбэрүүд 

2 HRZEг 4HR юмуу 

6HE өдөр бүр 

II Өмнө нь эмчлэгдэж байсан түрхэц-эерэг 

УС 

- дахилт 

- тасалсаны дараах 

- үр дүнгүй болсонд 

2 HRZES/1HRZE 5 HRE 

III  Түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэгийн шинэ 

тохиолдол (Бүлэг I-ээс бусад) ба 

уушигны бус сүрьеэгийн хүнд бус 

хэлбэрүүдж  

2 HRZEе 4HR юмуу 

6HE өдөр бүр IY Архаг болон ОЭД-С тохиолдол 

(хяналттай хийсэн давтан эмчилгээний 

дараа цэр нь эерэг хэвээр байгаа) 

Оношлогооны энэ ангилалд тусгайлан 

гаргасан стандарт юмуу хувь хүнд 

тохируулан горим хэрэглэх 
 
а Сурвалж: лавлах 1. 
б H=изониазид, R=рифампицин, Z=пиразинамид, E=этамбутол, S=стрептомицин. Үсэгний өмнөх 
тоо нь эмчилгээний сарын тоог заадаг. 

в Түрхэц-эерэг тохиолдлын эхний шатанд болон эмчилгээнд рифампицин хэрэглэж байгаа үед  
 заавал шууд хяналттай эмчилгээ шаардлагатай. 

г Этамбутолын оронд стрептомицин хэрэглэж болно. Менингитийн үед этамбутолыг 
  стрептомицинээр заавал орлуулах хэрэгтэй. 
д Үр дүнгүй болсон тохиолдолд II Бүлэгт эмчилгээ эхлэхийн өмнө боломжтой газарт эмийн 
   мэдрэг чанарын сорил хийхийг зөвлөдөг. ОЭД-С нь батлагдсан өвчтөнд IY Бүлгийн горим 
   хэрэглэхийг зөвлөдөг. 
е Өсгөвөрт ОЭД-С гэж батлагдсан өвчтөний хавьталд аль болох хурдан өсгвөр ба эмийн мэдрэг 
   чанарын сорилыг хийх нь зүйтэй. 
ж ХДХВ-сөрөг нь мэдэгдсэн хөндийгүй, түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэтэй, эмэнд бүрэн мэдрэг 
нянгаар халдварлагдсаныг нь баталсан өвчтөн болон анхдагч сүрьеэтэй бага насны хүүхдэд 
эхний шатанд этамбутолыг хасч болдог. 

 
 

Жишээнүүд 

• 2(HRZE)/6(HE) 

Эхний шат 2HRZE. Шат үргэлжлэх хугацаа 2 сар. Изониазид (H), рифампицин (R), 

пиразинамид (Z), этамбутол (E)-ыг тогтсон-тунтай хослолоор өдөр бүр өгнө (үсэгний 
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арын доод талд тоо байхгүй байна). Үргэлжлэх шат 6HE, хугацаа 6 сар, изониазид 

(H) ба этамбутол (E)-ыг тогтсон-тунтай хослолоор өдөр бүр өгнө. 

 
• 2(HRZ)3E3/4(HR)3  

Эхний шатанд изониазид (H), рифампицин (R), пиразинамид (Z)-ыг тогтсон-тунтай 

хослолоор, дээр нь этамбутол (E)-ыг нэмж 7 хоногт 3 удаа өгнө (үсгүүдийн арын 

доод тоо). Үргэлжлэх хугацаа 2 сар. Үргэлжлэх шатанд эмчилгээг 7 хоногт 3 удаа 

(үсгүүдийн арын доод тоо), изониазид (H) ба рифампицин (R)-ны тогтсон-тунтай 

хослолоор хийнэ. Үргэлжлэх хугацаа 4 сар. 

 
Сүрьеэгийн шинэ тохиолдол 

Эмчилгээний горим 2 сар үргэлжлэх эхний (эрчимт) ба 4–6 сарын үргэлжлэх шатнаас 

тогтдог. Эхний шатанд 4 эм хэрэглэснээр сүрьеэгийн нянг хурдан устгаж, халдварт 

өвчтөн цөөхөн долоо хоногийн дотор халдваргүй болдог. Шинж тэмдэг багасан, ихэнх 

өвчтөнд 4–8 долоо хоногийн дотор арилдаг; цэрний түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэтэй 

олонх өвчтөн 2 сарын дотор түрхэц-сөрөг болдог. Эхний шатанд пиразинамид 

хэрэглэхэд ариутгах үйлчилгээ нь дээд зэргийн байдаг. Эмэнд мэдрэг нянтай өвчтөнд 

пиразинамид үргэлжлүүлэн өгөхөд нэмж илүү үр дүн гардаггүй учир үргэлжлэх шатанд 

энэ эмийг хэрэглэдэггүй. Үргэлжлэх шатанд голдуу 2 эм хэрэглэдэг. 

Түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэтэй юмуу уушигны бус сүрьеэтэй өвчтөний гэмтэлд 

цөөн тооны нян байх тул эмийн дасалтай нян сонгогдон үлдэх эгзэг бага байдаг. Эрчимт 

шатанд 3 эм, үргэлжлэх шатанд 2 эм хэрэглэдэг богино-хугацааны эмчилгээний горим үр 

дүнтэй болох нь батлагдсан бөгөөд ДЭМБ-аас зөвлөмж болгодог. 

Зарим оронд одоог хүртэл 12-сарын горимыг, ялангуяа түрхэц-сөрөг уушигны юмуу 

уушигны бус сүрьеэгийн үед хэрэглэж байна (2) (изониазид ба тиоацетазон дээр 

стрептомицин, этамбутолыг нэмж эхний шатанд 2 сар өгдөг). Сүрьеэгийн гэмтлийг 

ариутгах үйлчилгээтэй ямар ч эм (рифампицин ба пиразинамид) горимд ордоггүй тул 

эмчилгээг 12 сар хийх шаардлагатай болдог. Хагас унтаа нянгууд эмчилгээний явцад 

идэвхжиж, тэдгээр нь изониазидад мэдрэг байна гэдэгт найдан энэ горимыг хийдэг. 

Ердийн нөхцөлд энэ горимын эдгэрэлтийн түвшин бараг бүх оронд доогуур байдаг учир 

ДЭМБ-аас үүнийг зөвлөмж болгодоггүй. Дээр нь тиоацетазон, ялангуяа ХДВХ 

халдвартай өвчтөнд хүнд гаж нөлөө үзүүлдэг тул этамбутолоор орлуулах хэрэгтэй 

болдог. Гэхдээ ДОТС бодлого орон даяар хэрэгжүүлж эхлээгүй үед энэ горимыг хэрэглэх 

шаардлагатай байж болох юм. 

 
Дахин-эмчилгээний тохиолдол 

Өмнө нь эмчлэгдэж байсан сүрьеэтэй өвчтөнд нян нь дор хаяхад изониазидад дасалтай 

байх боломж шинэ өвчтөнг бодвол илүү байдаг. Дахин-эмчилгээний горим эхний шатанд 
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таван эмээс, үргэлжлэх шатанд дор хаяхад 3 эмээс тогтдог. Эхний шатанд дасалтай нян 

дахин сонгогдон үлдэх аюулыг бууруулах үйлчилгээтэй ядаж 2 эм хэрэглэх ёстой. 

 
ДЭМБ-ын зөвлөмж болгож буй эмчилгээний горимууд 

ДЭМБ-аас зөвлөмж болгож буй эмчилгээний горимуудыг хүснэгт 27-д үзүүлэв. Улсын 

төсөв, эмнэлгийн анхан шатны байгууллагын хамрах түвшин, шууд хяналттай хийх хүчин 

чадал, орон нутгийн эмнэлгийн ажилтаны мэргэжлийн түвшин зэргээс хамаарсан өөр 

нилээн хэдэн горим байдаг. Өвчтөн бүрийн эмчилгээний горим нь өвчтөний ангиллаас 

хамаарсан байдаг (“Оношлогооны ямар ангилал байдаг вэ, тэдгээрийн ач холбогдол нь 

юу вэ?”, х.122-г үз). 

 

Лавлах 

1. Treatment of tuberculosis: guidelines for national programmes. 3rd ed. Geneva, World Health 
Organization, 2003 (WHO/CDC/TB/2003.313). 

2. Enarson DA et al. Management of tuberculosis: a guide for low income countries, 5th ed. Paris, 
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2000. 
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26. Оношлогооны ямар ангилал байдаг вэ,  

тэдгээрийн ач холбогдол нь юу вэ? 

А. Харриес44 

 

 

 

 

Эмчилгээнд хэрэглэдэг оношлогооны 4 янзын ангилал байдаг (“Орчин үеийн стандарт 

горимын бодлого ямар байна вэ?”, х.118-г үз). Өвчтөнүүдийг эмчилгээнд хамрах 

зэрэглэлээр нь ангилсан бөгөөд өвчтөний эдгэрэлт; нас баралт; эмийн дасал үүсэхээс 

сэргийлэх; хүн амын дунд халдварын тархалтыг бууруулах байдалд үндэслэсэн байдаг. 

Тэргүүн зэрэглэлд түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэгийн шинэ тохиолдол болон өвчний 

бусад хүнд хэлбэрийг оруулдаг. Түрхэц-эерэг сүрьеэгийн шинэ тохиолдлыг 100% 

илрүүлж эдгээх юм бол сүрьеэгийн тархалт тун хурдан буурах болно (“Сүрьеэг хянан 

барьж болох уу?”, х.285-г үз). 

 
Бүлэг IIII  
Доорх өвчтөнүүдийг хамардаг: 
 

• Түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэгийн шинэ тохиолдол, эдгээр нь халдвар ихтэй, 

эмчилгээ хийхгүй бол нас баралт их; эмчилгээ үр дүнгүй бол эмийн дасалтай нян 

хүн амд тархах аюул их байдаг билээ. Түрхэц-эерэг шинэ өвчтөний олонхийг эдгээж 

чадвал сүрьеэтэй тэмцэх ажилд үлэмж нөлөө үзүүлдэг. 

• Тархмал сүрьеэ, үнхэлцэг хальсны гэмтэл, менингит болон нугас хамарсан нурууны 

гэмтэл зэрэг уушигны бус сүрьеэгийн хүнд хэлбэртэй шинэ өвчтөн. Эдгээр нь 

халдваргүй байдаг ч үр дүнтэй эмийн хослолоор эмчилгээ хийхгүй бол нас баралт 

өндөр байдаг. 

• Уушигны тархмал болон хүнд гэмтэлтэй, ХДХВ хавсарсан түрхэц-сөрөг уушигны 

сүрьеэтэй шинэ өвчтөн, эдгээрт нас баралт их байдаг. 

 
Бүлэг II II II II  
Өмнө нь сүрьеэгийн эмчилгээ хийлгэж байсан, түрхэц-эерэг болсон уушигны сүрьеэтэй 

өвчтөн; дахилт, эмчилгээ үр дүнгүй болсон, эмчилгээгээ тасалсан өвчтөнг хамардаг. 

Эдгээр нь халдвар ихтэй, сайн эмчлэхгүй бол хүн амын дунд эмийн дасалтай нян тараах 

нь их байдаг учраас олон эмийн горим хэрэглэдэг. Ийм өвчтөнг бүх л эмчилгээнийх нь 

                                                
44 Мэргэжлийн Зөвлөх, Малавийн Сүрьеэтэй Тэмцэх Үндэсний Хөтөлбөр, Лилонгве, Малави. 
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туршид шууд хянах хэрэгтэй байдаг; өмнө эмчлэгдэж байсан өвчтөнүүд эмчилгээгээ 

таслах нь их байдаг. Олонх өвчтөнд эдгэрэх сүүлчийн боломж нь байдаг. 

 

Бүлэг III III III III  
Түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэтэй өвчтөн болон цээжний гялтан хальс, тунгалгын 

булчирхайн гэмтэл зэрэг уушигны бус сүрьеэгийн хөнгөн хэлбэртэй өвчтөн. Түрхэц-эерэг 

уушигны сүрьеэтэй өвчтөнг бодвол ийм өвчтөнүүдийн халдвар тараах, эмийн дасал 

үүсэх болон нас барах нь бага байдаг. Гэвч ХДХВ-халдвартай түрхэц-сөрөг уушигны 

сүрьеэгийн тохиолдолд дархлаа нь дарангуйлагдсан байдаг учир ХДХВ- ба түрхэц-эерэг 

уушигны сүрьеэг бодвол нас баралтын түвшин өндөр байж болно. ХДХВ-халдвартай 

өвчтөнүүдэд мөн эмийн дасалтай сүрьеэ үүсэх эгзэг илүү байдаг. Түүнчлэн түрхэц-сөрөг 

ч хүн амын дунд сүрьеэ тарааж болдог. Эдгээр шалтгааны улмаас, дээр нь сүрьеэгийн 

олонх тохиолдолд ХДХВ байдал мэдэгддэггүй учир ДЭМБ-аас ийм өвчтөнд эхэн үед 4 

эм хэрэглэх Бүлэг I-ийн эмчилгээг зөвлөмж болгодог. 

 

Бүлэг IYIYIYIY  

Бүлэг IY-д бүрэн хяналттай дахин эмчилгээний дараа түрхэц-эерэг байгаа уушигны 

сүрьеэ ба олон эмийн дасалтай сүрьеэгийн (найдвартай лабораторид изониазид ба 

рифампицинд дасалтай нь батлагдсан) тохиолдлыг оруулдаг. Ийм өвчтөнүүдийн 

эмчилгээ нь урт, үнэтэй, өвчтөн ба эмнэлгийн ажилтаны аль алинд бэрхшээлтэй, 

амжилтгүй болох нь их байдаг. Эхний эмчилгээний горимыг шууд хяналттай, үр дүнтэй 

хийх нь ийм тохиолдол үүсэхээс сэргийлдэг тул үүнд тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгөх 

хэрэгтэй юм. Хөрөнгө хүчний боломжтой, туршлагатай газарт ийм өвчтөнг хүмүүнлэгийн 

үүднээс эмчлэх нь бий (“Ямар нөөц горимууд байдаг вэ, сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт 

тэдгээр нь ямар ач холбогдолтой вэ?”, х.204-г үз). Олон эмийн дасалтай сүрьеэ элбэг 

бөгөөд олонх өвчтөнд дархлал нь дарангуйлагдсан газар олон эмийн дасалтай сүрьеэг 

хурдан хяналтанд авахын тулд Бүлэг IY-ийн эмчилгээ шаардлагатай байж болно. 
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27. Завсарлагаат эмчилгээ гэж юу вэ, завсарлагаатай  

хэрэглэхийн шинжлэх ухааны үндэслэл нь юу вэ?45 

Т.Фреиден46 

 

 

 

Эмийг өдөр алгасан, ж нь: 7 хоногт 3 удаа өгөхийг завсарлагаат горим гэдэг. 

Эмийн хуримтлалыг дарангуйлах түвшинд үргэлжлүүлэн хадгалахын тулд сүрьеэгийн 

эсрэг эмийг өдөр бүр өгөх хэрэгтэй гэж эхэн үедээ үзэж байжээ. Гэвч in vitro судалгаа 

болон амьтдад хийсэн туршилтаар зарим эмийн хуримтлал уг түвшнээс унасан ч, бүр уг 

эмийг гэмтэл (1) болон орчноос (2) бүрэн арилгасны дараа ч үйлчилгээ нь хадгалагдаж 

байдгийг харуулсан байна. 

In vitro туршилтаар Mycobacterium tuberculosis-ын өсгөвөрт зарим эмийг хэсэг 

хугацаанд байлгасны дараа хэд хонож байгаад (“хожимдолын хугацаа”) нянгийн шинэ 

үржил эхэлдэгийг харуулжээ. Хүснэгт 28-д эмүүдийг янз бүрийн хугацаагаар өртүүлсэний 

дараах M. tuberculosis-ын өсөлтийн “хожимдолын хугацаа”-г харуулав. 

Тиоацетазонд 24, бүр 96 цаг өртүүлсэний дараа ч “хожимдолын хугацаа” байхгүй 

байжээ. Өсгөвөрийн орчноос тиоацетазоныг зайлуулмагц л өсөлт дахин эхэлж байжээ; 

иймээс энэ эмийг завсарлагаатай хэрэглэхэд зохимжгүй бөгөөд үүнийг нь амьтдад 

хийсэн туршилтаар ч мөн баталжээ. 

Бактерицид эм бүрд хамгийн дээд талын “хожимдолын хугацаа” (сүүлийн багана) 

байсан бөгөөд энэ нь 2 тунгийн хоорондох зай илүү гарах ёсгүй хязгаарыг зааж 

болохоор байгаа юм. Амьтдад хийсэн судалгаагаар (4) рифампицинээс бусад эмэнд 

тунгийн хоорондох зайг ихэсгэвэл илүү өндөр тун шаардлагатай болохыг харуулсан 

байна. Изониазидыг өндөр тунгаар өгвөл 3 өдөр завсарлах нь хамгийн тохиромжтойг 

баталжээ. Зайг 8 хоног хүртэл сунгахад үр дүн үлэмж буурч байжээ. 

Амьтдад хийсэн цуврал туршилтаар (3) изониазид, рифампицин, пиразинамидыг 

завсарлагаатай өгөх нь эмчилгээний үйлчилгээг нэмэгдүүлж байгааг харуулсан байна 

(Зураг 11). 
 

Завсарлагаатай стандарт горимууд 

Туршилтын ололтуудыг хүн дээр шууд шилжүүлж болохгүй ч клиник судалгаа хийж 

болохыг эдгээр нь харуулсан юм. Анхны санамсаргүй сонголттой, хяналтат, клиник 

туршилтыг Энэтхэг, Ченнайн Сүрьеэгийн Эрдэм Шинжилгээний Төвөөс (5) явуулжээ. 

                                                
45 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.    
46

 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ-ын Зүүн-Өмнөд Азийн Бүсийн Хороо, Нью Дели, Энэтхэг. 
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Хүснэгт 28 

Эмэнд түр зуур өртүүлсэний дараа  
Mycobacterium tuberculosis-ын өсөлтийн хожимдола

 
 

   

Өртүүлсэний дараах 
хожимдол (хоногоор) 

  
  

Эм Хуримтлал 
(мг/литр) 

6 цаг 24 цаг 
 

    

Изониазид 

Рифампицин 

Пиразинамид 

Этамбутол 

Стрептомицин 

Этионамид 

Циклосерин 

Тиоацетазон 

1 

0.2 

50 

10 

5 

5 

100 

10 

0 

2–3 

5–40б 

0 

8–10 

0 

0 

0 

6-9 

2–3 

40б 

4–5 

8–10 

10 

4–8 

0 
 
а Сурвалж: Лавлах 2, 3. 
б Орчны рН-аас хамаарна. 
 

 

Зураг 11 
 

Изониазид, этамбутол ба рифампицинээр эмчилсэн усан гахайд тунгийн хоорондох 
зайнаас хамаарсан өвчний дундаж индекса

 
 
 
Өвчний индекс                                                    

 
этамбутол 
 
 

      
  

      
 изониазид 
 
 
 

      
 рифампицин 
 
 
     

                     Тун хоорондох зай (өдрөөр) 
 
 
а Сурвалж: лавлах 3, зөвшөөрлөөр дахин хэвлэв. 
 
 
 

Изониазид ба ПАСК-ыг өдөрт 2 удаа уулгадаг стандарт горимыг 1 г стрептомициныг 

булчинд, дээр нь 14 мг/кг изониазидыг нэг тунгаар, 7 хоногт 2 удаа уулгасан горимтой 

харьцуулан үзжээ. Уух горимыг өвчтөн өөрөө хийсэн байна. Завсарлагаатай горимын 
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үед өвчтөн эмнэлэгт 3–4 хоноод, 7 хоногт 2 удаа ирж байжээ. Эмчилгээг бүрэн 

хяналттай хийсэн байна, ө.х өвчтөн бүр изониазидыг эмнэлгийн ажилтаны (эмээ яг 

залгисан гэдгийг шалгах) хажууд эхлээд ууж, дараа нь стрептомицин тариулж байжээ. 12 

дахь сарын үр дүнг хүснэгт 29-д харуулав. 

Хүснэгт 29 
 

Стрептомицин/изониазидыг (SH) 7 хоногт 2 удаа өгсөн 12 сарын эмчилгээний  
үр дүнг р-аминосалицилын хүчил ба изониазидыг (РН) өдөр бүр  
өгсөнтэй харьцуулсан байдала

 
 

     

SH, 7 хоногт 2 удааб  РН, өдөр бүрв 
   
   

Өвчний байдал 

Өвчтөний 
тоо 

 

% Өвчтөний 
тоо 

% 

     

Нян унтаа 

Нян идэвхтэй 

(сүрьеэгээр нас барсан) 

68 

  2 

  2 

94 

  2 

  3 

56 

  9 

  1 

85 

14 

  2 

Нийт өвчтөн 
 

72       100 

 

66      100 
 
а Сурвалж: лавлах 5. 
б SH: стрептомицин 1 г булчинд + изониазид 14 мг/кг 
в РН: натри ПАСК 10 г + изониазид 200 мг өдөрт, 2 тэнцүү хувааж өгсөн. 
 

Завсарлагаатай горимын үед амжилт нь ч, үр дүн нь ч өдөр бүрийн горимыг бодвол 

арай илүү өндөр байжээ. Судалгаанд хамрагдсан өвчтөний олонх нь тархмал гэмтэлтэй, 

хоёр талын хөндийтэй, цэрний түрхэцийн шинжилгээгээр олон нян илэрсэн эерэг байсан 

тул дээрх үр дүн завсарлагаат эмчилгээний үйлчилгээ сайн байгааг үзүүлсэн юм. 

Ченнайд (урьдын Мадрас) бүх өвчтөн нь хүнд байсан судалгааны үр дүн бас адил 

байсан байна. 2 жилийн хугацаанд дахилтын түвшин 7 хоногт 2 удаагийн горимын үед 

8%, өдөр бүрийн горимын үед 12%; 4 жилийн дараа 12% ба 15% байжээ. Завсарлагаат 

горимын дараа дахьсан 5 өвчтөний 4-т нь нян изониазид ба стрептомицины аль алинд 

мэдрэг байжээ. Энэ нь эмчилгээний эхэн үед эрчимт шат байсан бол мэдрэг нянг устгах 

байсныг харуулж байгаа юм. 

Ченнайд амбулатороор хийсэн өөр нэг судалгаагаар тунгийн хоорондох зайг 7 хоног 

хүртэл сунгах боломжийг судалжээ. Завсарлагаатай 4 горимыг нэг дор судалж үзсэн ч 

ойлгомжтой болгох үүднээс 2-ыг нь л авч үзүүллээ.  

Стрептомицин, изониазидыг 7 хоногт 2 хэрэглэсэн (S2H2) горимыг стрептомицин, 

изониазидыг 7 хоногт 1 өгсөнтэй (S1H1) харьцуулжээ. 2 горимын үед тун адил байжээ: 1.0 

юмуу 0.75 г  стрептомицин + 15 мг/кг изониазид. Стрептомициныг, ялангуяа сул, настай 

өвчтөнд ердийн 1 г тунг бодвол бага тунгаар (0.75 г) өгөхөд хангалттай, тохиромж сайн 

юм шиг байсан тул үр дүнг судалж үзжээ. 12 сарын эмчилгээний дүнг Хүснэгт 30-д 

харуулав. 
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7 хоногт 2 удаа өгөх горим өндөр үр дүнтэй байгаа нь дахин батлагдсан юм; 7 хоногт 

1 удаагийн горимын үйлчилгээ харьцангуй бага байжээ. Гэсэн ч 7 хоногт нэг удаагийн 

горим хэрэглэхэд хүндрэлтэй өвчтөнүүдийн 71%-д нян идэвхгүй байдалд шилжсэн нь 

гайхалтай байсан юм (6). 

 

Хүснэгт 30 
Стрептомицин (S) ба изониазидыг (H) 7 хоногт 1 ба 2 удаа хэрэглэсэн эмчилгээний үр 
дүнг харьцуулсан байдала 

 

     

S2H2
б, 7 хоногт 2 удаав  S1H1

б, 7 хоногт 1 удаав 
   
   

Өвчний байдал 

Өвчтөний тоо % Өвчтөний тоо % 
     

Нян унтаа 

Нян идэвхтэй 

(сүрьеэгээр нас барсан) 

107 

  9 

  1 

91 

 8 

 1 

82 

30 

  3 

71 

26 

  3 

Нийт өвчтөн 
 

117    100 

 

115      100 
 
а Сурвалж: лавлах 6. 
б Үсгийн арын, доод тоо нь 7 хоногт хэрэглэх тоог заана. 
в SH: стрептомицин 0.75-1 г булчинд + изониазид 15 мг/кг.  
 
 
Хүснэгт 31 
Стрептомицин ба изониазидыг 7 хоногт 2 (S2H2)  өгсөн горимыг 7 хоногт 1 удаа (S1H1) 
горимтой, изониазидын идэвхгүйжлийн түвшин болон стрептомицины тунгаар 
харьцуулсан байдала

 
 

  

Өвчин нь 1 дэх жилд намжмал байгаа өвчтөн (%) 
 

Изониазидын идэвхгүйжлийн 
түвшин 

 

 Стрептомицины  
тун 

     

удаан хурдан  1 г 0.75 г 

Горим 
  

     
      

S2H2 (7 хоногт 2 удаа)  

S1H1 (7 хоногт 1 удаа) 

91 

82 

91 

60 

 91 

76 

92 

62 
 
а Сурвалж: лавлах 6. 
 

7 хоногт 1 удаагийн горимын үйлчилгээ доогуур байгаа шалтгааныг судлахад гарсан 

үзүүлэлт сонирхолтой бөгөөд чухал байжээ. Энэ судалгаагаар өвчтөнг изониазидын 

идэвхгүйжүүлэлтийн түвшин, стрептомицины тунгаар бүлэглэсэн байна. Хүснэгт 31-д 7 

хоногт 2 өгөх горимын үр дүнд изониазидын идэвхгүйжлийн түвшин ба стрептомицины 

тунг 25% бууруулсаны аль нь ч нөлөөлөөгүйг харуулж байна. Үүний эсрэгээр 7 хоногт 1 

удаа өгөх горимд изониазидын идэвхгүйжлийн түвшин илэрхий нөлөөлсөн бөгөөд 

стрептомицины тунгийн бууралт ч багаар ч гэсэн мөн нөлөөлсөн байна. Эндээс 7 хоногт 

2 өгөх горим нь эхний эрчимт шатгүй үед ч гэсэн хүчтэй, үр дүнтэй байгааг харж болно. 
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Дээрхтэй зэрэг хийсэн өөр судалгаагаар 7 хоногт 1 удаагийн горимын үр дүнд 

изониазидын идэвхгүйжил мөн нөлөөлсөн байна. Одоо байгаа эмнүүдийн тун хоорондын 

зайг 1 долоо хоног сунгахад үйлчилгээ нь практикийн хязгаартаа хүрээд байгаа юм. 

Рифампицин хэрэглээгүй завсарлагаат горим хэрэглэсэн туршлагаас доорх 

дүгнэлтүүдийг хийж болно. 

• Изониазидыг өндөр тунгаар (14–15 мг/кг), дээр нь стрептомицин (0.75–1 г) нэмсэн 7 

хоногт 2 удаагийн горим эхнээсээ өгсөн үү, эмчилгээний эхний эрчимт шатны дараа 

өгсөн үү гэдгээс хамааралгүй өндөр үр дүнтэй байна. Энэ үр дүн  изониазидыг 

удаан, хурдан идэвхгүйжүүлэгчдэд адил байдаг. Энэ горим тархмал гэмтэлтэй 

өвчтөн болон хурдан идэвхгүйжүүлэгч олон байдаг хүн амд өндөр үр дүнтэй байж 

чадах ажээ. 

• Изониазид, стрептомициныг 4 долоо хоног эмчилгээний эхний шатанд өдөр бүр 

хэрэглэсэний дараа изониазид (15 мг/кг) ба стрептомицин (1 г)-ыг 7 хоногт 1 удаа 

өгөх горимын үр дүн 7 хоногт 2 удаа хэрэглэсэнтэй адил болдог ч хурдан 

идэвхгүйжүүлэгчдэд үр дүн муу байдаг учир зөвлөмж болгож болохгүй юм. 

 

Богино-хугацааны завсарлагаат горимууд 

Рифампицин ба пиразинамидыг гарган авсанаар богино-хугацааны завсарлагаат 

горимуудыг судлах боломж гарчээ. Судлаачид эхлээд, өдөр бүр хийсэн эрчимт шатны 

дараа үргэлжлэх шатыг завсарлагаатай хийсэн горимуудыг судалсан байна. Горимын үр 

дүнгийн гол үзүүлэлтийг дахих эгзэгээр тооцжээ. Олон горимоор эдгэрэлт бараг 100% 

байдаг бөгөөд дахилтын түвшин 5%-аас бага байх ёстой. Өдөр бүрийн эрчимт шатны 

дараа, үүнийг 2 долоо хоног зэрэг богино хугацаагаар хийсэн ч, үргэлжлүүлэн 

завсарлагаатай эмчилгээг шууд хяналттай хийвэл өндөр үр дүнтэй болохыг цуврал 

судалгаануудаар харуулсан байна (Хүснэгт 32). 

Бүтэн завсарлагаат эмчилгээ ч өндөр үр дүнтэй байжээ (Хүснэгт 33). Изониазид, 

рифампицин, пиразинамид, этамбутолыг 2 сар, дараа нь изониазид, рифампициныг 4 

сар уулгах эмчилгээг өдөр бүр, хагас завсарлагаат, бүтэн завсарлагаат горимоор судалж 

үзжээ. Бүтэн завсарлагаат горимын үед эмчилгээний хяналт хийхэд эмнэлгийн ажилтан 

болон өвчтөний аль алинд тохиромжтой, хөнгөн болж, эмчилгээний үр дүн өндөр 

түвшинд хүрч, дахилтын түвшин багасчээ (16). Ийм горимуудыг орчин үед өргөн 

хэрэглэж байгаа нь үр дүн сайтай байна. 2 долоо хоногийн өдөр бүрийн эмчилгээний 

дараа рифампицинтэй горимыг 7 хоногт 2 удаа, 6 сар хийхэд мөн өндөр үр дүнтэй 

байжээ (17). Гэвч нэг удаагийн тунг л таслахад 7 хоногт 1 удаагийн эмчилгээтэй адил 

болж, үр дүн нь бууран, дархлаанд тулгуурласан гаж нөлөөний улмаас хоруу чанар нь 

ихэсдэг. 7 хоногт нэг удаагийн эмчилгээний үед рифампицины гаж нөлөө илүү 

тохиолддог. 
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Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын Прага дахь Сүрьеэгийн Хими Эмчилгээний 

хамтран ажиллах төвд хийсэн судалгаагаар эмчилгээг уян хатан хийсэн нь (25, 26) 

гайхам амжилтанд (99–100% үр дүн) хүрсэн байна. Уушигны эмнэлэг, эмчийн өрөө, 

үйлдвэрийн диспансер, эрүүл мэндийн төв юмуу ажлын замд таарах эмнэлэг зэрэг 

эмчилгээгээ хийлгэх хамгийн тохиромжтой газар сонгох боломжийг өвчтөн бүрд олгожээ. 

Хэрэв шаардлагатай бол өвчтөний гэрээр ажилтан очиж байсан байна. Судалгаа хийсэн 

газар бараг хөдөө шиг, тээврийн хэрэгсэл боломжтой байжээ. 

Хүснэгт 32 
Хагас завсарлагаат богино-хугацааны эмчилгээ хэрэглэсэн судалгаанууд 
 

      

Орон ба 

газар 

Судалсан 

он 

Горима Дахилтыг 

ажигласан 

өвчтөний тоо 

2 жил 

хянахад  

дахьсан (%) 

Лавлах 

      

Мадрасб, 
   Энэтхэг 
 
Гонг Конгг 
Мадрас 
Сингапур 
 
 
Польш 
Сингапурд 
 
 
 
 
 
Польш 
 
Заир 
 
 
АНУе 
 
 
 

1974 
 
1974 
 
1977 
1978 
 
 
1982 
1983 
 
 
 
 
 
1984 
 
1989 
 
 
1993 
 
 
 
 

2HRZS/3H2Z2S2 

2HRZS/5H2Z2S2 

2HRZS/4H2Z2S2 
2HRZS/6H2Z2S2 

3HRZS/2H2Z2S2 

2HRZS/4H3R3 

1HRZS/5H3R3 

2HRZ/4H3R3 

2SHRZ/4H2R2 

2(HRZS)/4H3R3 

2HRZS/4H3R3 

1(HRZS)/5H3R3 

1HRZS/5H3R3 

2(HRZ)/ 4H3R3 

2HRZ/4H3R3 

2HRZ/4H2R2 

2HRZS/4H2R2 

2HRZE/4H2R2 

2HRZE/9H2R2 

2HRZE/4H2R2 

0.5HRZE/ 
   1.5H3R3Z3E2/4H2R2 

0.5HRZE/ 
   1.5H3 R3Z3E2/7H2R2 

129 
132 
  87 
  87 
187 
  97 
  94 
109 
  85 
  46 
  47 
  42 
  46 
  40 
  44 
116 
  56 
119 (ХДХВ-эерэг) 
121 (ХДХВ-эерэг) 
180 (ХДХВ-сөрөг) 
293 (ХДХВ-эерэг) 
 
  50 (ХДХВ-эерэг) 
 

5в 
0 
7 
3 
4 
1 
1 
1 
0 
7 
0 
5 
2 
8 
2 
4 
2 
9 
2 
5 
0 
 

1 

7 
 

8 
 

8 
10 

 
 

11 
12 

 
 
 
 
 

13 
 

14 
 
 

15 

 

а H=изониазид, R=рифампицин, Z=пиразинамид, E=этамбутол, S=стрептомицин. Үсэгний өмнөх 
тоо нь эмчилгээний сарын тоог заадаг. Үсэгний арын, доод тоо 7 хоногт өгөх тоог заана. 

б Одоогийн Ченнай. 
в 18 сар хяналт хийжээ. 
г Одоогийн Хятадын Засаг Захиргааны Тусгай Бүс - Гонг Конг. 
д Хаалтан доторх үсгүүд тогтсон-тунтай хослолыг; хаалтгүй байгаа үсгүүд дан эм болохыг заасан. 
е Өвчтөний талд нь эрчимт шатанд левофлоксацин хэрэглэжээ. 

 

 

Эмчилгээ хийлгэх газрыг өвчтөнд тохируулан сонголт хийлгэснээс тэдний хамтын 

ажиллагаа сайн байсантай судалгааны амжилт гол нь холбоотой байсан юм. 

Завсарлагаат эмчилгээний горим хийснээр бүр ч хөнгөвчилж өгсөн байна. Хуучин 

Чехословакт сүрьеэгийн эмчилгээг сүрьеэгийн үйлчилгээний төрөлжсөн нилээн том 

тогтолцоо хариуцдаг байсан бөгөөд энэ удаа мэргэжлийн бус эмнэлгийн үйлчилгээг 
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хамруулсан нь тун чухал болсон юм. Түүнчлэн энэ судалгаагаар сүрьеэтэй өвчтөний 

эмчилгээнд ерөнхий эмнэлгийн байгууллагуудыг хэрхэн өргөнөөр хамруулж болохыг, 

мөн тэдгээр нь төрөлжсөн байгууллагуудын үүргийг биелүүлж чадахыг харуулжээ. 

 

  

 

 

Хүснэгт 33 
Бүтэн завсарлагаат богино-хугацааны эмчилгээ хэрэглэсэн судалгаанууд 
 

      

Орон ба 

газар 

Судалсан 

он 

Горима Дахилтыг 

ажигласан 

өвчтөний тоо 

2 жил хянахад  

дахьсан (%) 

Лавлах 

      

Гонг Конгб 
    
Өмнөд 
    Африк 
Гонг Конгб 
 
 
 
Гонг Конгб 
 
 
 
 
Мадрасв, 
   Энэтхэг 
 
 
 
 
 
 
 
 
Канарын 
   арлуудг 
Мадрасв, 
   Энэтхэг 
Гаити 
 
Хятад 

1974 
 
1975 
 
1977 
 
 
 
1979 
 
 
 
 
1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990 
 
1990 
 
1990 
 
1991 
 

4H3R3Z3S3/2H2Z2S2 

4H3R3Z3S3/4H2Z2S2 

6H2R2Z2S2 
 
6H3R3Z3E3S3 
6H3R3Z3S3 

6H3R3E3S3 

6H3R3Z3E3 

2H3R3Z3S3/4H3R3S3 

2H3R3Z3S3/ 
  2H3R3Z3S3/2H3R3S3 

2H3R3Z3S3/4H3R3Z3S3 

2H3R3Z3/4H3R3Z3 

2H3R3Z3S3/4H2R2S2 

2H3R3Z3S3/4H1R1S1 

2H3R3Z3S3/4R2H2 

2H3R3Z3S3/4R1H1 

2H3R3Z3S3/4H2S2 

2H2R2Z2S2/4H2R2S2 

2H2R2Z2S2/4H1R1S1 

2H2R2Z2S2/4R2H2 

2H2R2Z2S2/4R1H1 

2H2R2Z2S2/4H2S2 

2H2R2Z2(E2)/4H2R2 

 
2H3R3Z3E3/4H2R2 

 

2H3R3Z3E3/4H3R3 

2H3R3Z3E3/4H3R3 

2H3R3Z3S3/4H3R3 

  71 
  83 
279 
 
152 
151 
166 
160 
220 
205 
 
208 
199 
111 
111 
101 
116 
151 
108  
117 
102  
109  
155 
  80  
 
273 
 
129 (ХДХВ-эерэг) 
211 (ХДХВ-сөрөг) 
300 

6 
1 
6 
 

1 
1 
8 
2 
3 
5 
 

3 
6 
2 
5 
3 
2 
3 
3 
4 
6 
7 
10 
3 
 

6 
 

5 
2 
3 

8 
 

18 
 

19 
 
 
 

20 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 

23 
 

16 
 

24 
 

а H=изониазид, R=рифампицин, Z=пиразинамид, E=этамбутол, S=стрептомицин. Үсэгний 
  өмнөх тоо эмчилгээний сарыг; үсэгний арын, доод тоо 7 хоногт өгөх тоог заана. 
б Одоогийн Хятадын Засаг Захиргааны Тусгай Бүс - Гонг Конг.  
в Одоогийн Ченнай. 
г Өмнө тасалсан өвчтөнд л этамбутол хэрэглэжээ. 
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28.  Өдөр бүрийн болон завсарлагаат горимд  

эмийн тун ямар байдаг вэ?  

Х. Реидер47 

Хүснэгт 34-д орчин үед ДЭМБ-аас зөвлөж буй (1) сүрьеэгийн эсрэг эмийн биеийн жинд 

(мг/кг) тулгуурласан тунг үзүүлэв. Нэг тунг таслахад эмчилгээний үр дүн муу, хоруу чанар 

ихсэхэд хүргэдэг тул 7 хоногт 2 удаа хэрэглэх завсарлагаат горимыг ДЭМБ (2) ба 

СУӨТОУХ  (3)-аас зөвлөмж болгодоггүй. 

Биеийн жинд үндэслэн тунг тооцох нь өгөх эмийн тоо гаргахыг хөнгөвчилдөгийг 

практикт баталжээ. Зураг 12-т үзүүлсэнчлэн сүрьеэтэй өвчтөний биеийн жин орон бүрд 

өөр байдаг. СУӨТОУХ-оос (2) зөвлөмж болгодог жингийн хэлбэлзэл (босоо тасархай 

шугамаар үзүүлсэн) өвчтөний дийлэнх хувьд зөв тун өгч байгааг баталгаатай болгоход 

хэрэг болж болох тул улс орнууд хэрэглэх нь зүйтэй юм. 

Хүснэгт 34  
 

Биеийн жинд тооцсон сүрьеэгийн эсрэг эмийн туна 

 

    

Өдрийн тун, мг/кг (хэлбэлзэл) 
   

   

Эм 

Өдөр бүр 
 

7 хоногт 3 удаа 7 хоногт 2 удааб 
    

Изониазид 
 
Рифампицин 
 
Пиразинамид 
 
Стрептомицин 
 
Этамбутол 
 
Тиоацетазон 

5 
(4–6) 

10 
(8–12) 

25 
(20–30) 

15 
(12–18) 

15 
(13–17) 

2.5 
(2–3) 

 

10 
(8–12) 

10 
(8–12) 

35 
(30–40) 

15 
(12–18) 

30 
(25–35) 

NA 

15 
(13–17) 

10 
(8–12) 

50 
(40–60) 

15 
(12–18) 

45 
(40–50) 

NA 

 

а Сурвалж: лавлах 1, 2. 
б Нэг тунг таслах нь эмчилгээ үр дүнгүй, хоруу чанар ихсэхэд хүргэдэг тул ДЭМБ ба СУӨТОУХ-

оос зөвлөдөггүй. 
 

                                                
47 Мэргэжилтэн, Сүрьеэгийн Хэлтэс, Сүрьеэ Уушигны Өвчинтэй Тэмцэх Олон Улсын Холбоо, 
Парис, Франц. 
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Зураг 12 

Кени, Непал, Сенегал дахь цэрний түрхэц-эерэг өвчтөний биеийн жингийн байдала
 

 

Эмэгтэй     Эрэгтэй 

 

 

Кения 

 Непал     

Сенегал 

 

 

 

Хувь                    Биеийн жин (кг)   Биеийн жин (кг) 
 

а Сурвалж: лавлах 3. 

 

Энэтхэгийн шинэчилсэн Сүрьеэгийн Хөтөлбөртэй (4) адилаар нэг тунг бараг бүх 

өвчтөнд хэрэглэж болох юм. Хүүхэд болон биеийн жин нь бага өвчтөнд тохируулсан тунг 

өгч болох ба жин ихтэй өвчтөнд өгөх эмийн тоог нэмж болно. Ингэвэл эмчилгээний 

хяналтыг эрс хөнгөвчилдөг хайрцагласан эмийг хэрэглэх боломж олгодог. 
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29.  Зөвлөмж болгож буй сүрьеэгийн эмийн тунгийн  

үндэслэл нь юу байдаг вэ? 

  Х. Реидер48 

 

 

 

 

Хэрэглэж буй эм бүр Mycobacterium tuberculosis-ын үржлийг саатуулах хамгийн доод 

талын хуримтлал үүсгэж байх шаардлагатай юм. Энэ хуримтлалыг хамгийн доод талын 

дарангуйлах хуримтлал (MIC) гэж нэрлэдэг. Үүнийг олон тооны байгалийн омогт in vitro 

туршилт хийн алинд нь үржил илүү саатаж байгаагаар тодорхойлжээ. In vitro системд 

хийгдсэн учраас хэрэглэсэн арга хариунд нөлөөлдөг. Өндөг-суурьтай, махны шөл, агар 

орчинд тодорхойлсон MIC өөр өөр байдаг ажээ. 

Хоруу урвал байнга үүсгэхээргүй хамгийн дээд талын тунг in vivo тодорхойлсон 

байдаг. Хоруу урвал үүсгэхгүйгээр ийлдэст хуримтлагдах дээд талын хуримтлал in vitro 

MIC-ээс доогуур байвал уг эмийг хэрэглэж болдоггүй. Харин ийлдэс дэх дээд талын 

хуримтлал нь MIC-ээс илүү дээгүүр байвал эмчилгээний хүрээ илүү; MIC-ээс бага зэрэг 

дээгүүр бол хүрээ нь бага байдаг. 

MIC ба ийлдэс дэх дээд талын хуримтлалаас гадна гурав дахь чухал зүйл нь эмийн 

ийлдэс дэх түвшин MIC-ээс дээгүүр хэвээр байх хугацаа байдаг. Үүнийг эмийн хагас-

задралын үеэр тодорхойлдог. M. tuberculosis-д үзүүлэх үйлчилгээг хадгалж байхын тулд 

ийлдэс дэх түвшин нь MIC-ээс дээгүүр байхад эм бүрд тодорхой доод талын хугацаа 

шаардагддаг. Энэ доод талын хугацаа эм болгонд өөр өөр байдаг. 

MIC-ээс илүү чухал зүйл нь бактерицид доод талын хуримтлал (MBC) буюу нянг 

устгаж чадах эмийн хуримтлалын түвшин юм. MBC нь MIC-ээс  үргэлж дээгүүр байх 

ёстой бөгөөд MBC ба MIC-ийн харьцаа эм бүрд  өөр өөр байдаг. 

Эмийн дээд талын тохирох тун ба ийлдэс дэх дээд талын хуримтлалыг клиникийн 

практикт; эмийн эмчилгээний жинхэнэ үйлчилгээг хяналттай хийсэн клиник туршилтаар 

тогтоодог. Үүний зорилго нь MIC-ээс (эсвэл MBC-ээс илүү) дээгүүр байх ийлдсийн 

хуримтлал үүсгэж чадах хамгийн бага тунг (хоруу урвалын давтамжийг бууруулахын 

тулд) тодорхойлох байдаг. 

                                                
48 Мэргэжилтэн, Сүрьеэгийн Хэлтэс, Сүрьеэ Уушигны Өвчинтэй Тэмцэх Олон Улсын Холбоо, 
Парис, Франц. 
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Жишээ нь, Өмнөд Африкт хийсэн туршилтаар изониазидын тунг 300 мг-аас 450 мг 

хүртэл ихэсгэн тиоацетазонтой хамт хэрэглэхэд үйлчилгээ нь сайжирч байгаа эсэхийг 

судалжээ (1). Ийм үр дүн ажиглагдаагүй байна. Түүнчлэн судалгаанд хэрэглэсэн хоёр 

Зураг 13 
 

Изониазид (H),  рифампицин (R), пиразинамид (Z),  этамбутол (Е), стрептомицин (S),  
тиоацетазоны (Т) дарангуйлах доод талын хуримтлал (MIC) ба ийлдэс дэх дээд талын 
хуримтлала

 
Дугуйгаар in vivo ийлдэс дэх дээд хуримтлал, шугамаар in vitro янз бүрийн судалгаагаар 
тодорхойлсон MIC-ийн хэлбэлзлийг үзүүлэв. 
 
 
Хуримтлал (мг/л) (log хуваарь) 

 
 

H               R       Z          E               S     T       
 
 
а Сурвалж: лавлах 3-8. 
 
 

тунд изониазидын гаралтай хоруу чанар ялгаагүй байсан ч өөр газраас ирсэн мэдээлэлд 

тунг ихэсгэхэд изониазидын хоруу чанар ихэсдэгийг харуулсан байдаг. Изониазидын 

өдрийн тохиромжтой тунг 300 мг гэж тодорхойлжээ. Стрептомицины тохиромжтой тунг 

мөн тодорхойлжээ (2): урт хугацааны эмчилгээнд 0.75 г стрептомицин 1.0 г-тай адил үр 

дүнтэй болохыг тогтоосон байна. Бага тун нь  изониазидад дасал үүсэхээс сэргийлэх, 

цэрний шилжилтийг хангах үр дүнтэй байснаас гадна вестибуляр гэмтэл бага үүсгэж 

байжээ. Хоруу чанар ба эмчилгээний дээд талын түвшин хоорондын тэнцвэрийг олох 

ийм төрлийн дүгнэлтийг сүрьеэгийн эсрэг бүх эмэнд хийсэн нь одоо мөрдлөг болгож буй 

тунгийн үндэслэл болж байгаа юм.  

Сүрьеэгийн эсрэг зургаан үндсэн эмийн MIC ба ийлдэс дэх дээд талын хуримтлалын 

хоорондын холбоог дүгнэн үзвэл изониазид ба рифампицины эмчилгээний хүрээ нь 

өргөн, бусдынх нь бага байгааг харж болно (Зураг 13) (3-8). 
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30.  Эмчилгээ үргэлжлэх тохиромжтой хугацаа нь  

ямар байдаг вэ?49 

  Т.Санта50 

 

   

Богино-хугацааны горим хэрэглэхэд олонх өвчтөнд 2–3 сарын дотор түрхэц ба өсгөвөрт 

шилжилт гардаг. Олон горимын үр дүн сайн байгаа нь эмчилгээний төгсгөлд 97–100%-д 

өсгөвөр сөрөг болсоноор тодорхойлогддог. Гэвч гол зорилго нь дахилтын түвшин 

доогуур (<5%) байх горимыг тодорхойлох байдаг. 

 
Түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэ 

Түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэгийн эмчилгээнд рифампициныг бүх л хугацаанд, 

пиразинамидыг эхний шатанд хэрэглэдэг 6 сарын горим өндөр үр дүнтэй байгааг олон 

судалгаа харуулсан юм (Хүснэгт 35). 

Эдгээр горимуудаар эхнээсээ эмэнд-мэдрэг нянтай өвчтөний эмчилгээний төгсгөлийн 

үр дүн бараг 100% байдаг бөгөөд; 2 жилийн хугацаанд хянахад дахилтын түвшин 0–7% 

байжээ. 

Өмнөд Африкт хийсэн судалгаагаар рифампициныг зөвхөн эхний шатанд л хэрэглэж 

байвал уг горимыг 8 сар хэрэглэх хэрэгтэйг харуулсан байна (Хүснэгт 36): үргэлжлэх 

шатанд рифампицин хэрэглээгүй 6 сарын горимын үед дахилтын түвшин 7–18% байсан 

бол 8 сарын эмчилгээнд 0–7% байжээ. Изониазид ба этамбутолыг үргэлжлэх шатанд 

өдөр бүр, 6 сар хэрэглэсэн горимын үед дахилтын адил түвшин (5%) бүртгэгджээ (12). 

Эхний судалгаануудаар эмчилгээний туршид, эсвэл дор хаяхад эхний эрчимт шатанд 

эмийг өдөр бүр хэрэглэсэн байна. Мадрасын (одоогийн Ченнай) Сүрьеэгийн Эрдэм 

Шинжилгээний Төв болон Гонг Конгд (одоогийн Гонг Конг – Хятадын Засаг Захиргааны 

Тусгай Бүс) хийсэн судалгаагаар (3) бүтэн завсарлагаат горим адил үр дүнтэй, 

эмчилгээний төгсгөлд бараг 100% үр дүнтэй, дахилтын түвшин 2–7%, гаж нөлөөний 

бууралт мэдэгдэхүйц байгаа нь харагджээ (Хүснэгт 37). 

Энд дурьдсан судалгаануудыг нэгтгэж үзвэл түрхэц-эерэг шинээр оношлогдсон 

өвчтөний эмчилгээг өдөр бүр юмуу завсарлагаат горимоор 6–8 сар хийх хэрэгтэй; 

эмчилгээний үргэлжлэх шатанд рифампицин хэрэглээгүй бол 8 сар эмчлэх 

шаардлагатай байгаа юм (5). Эхний шат дор хаяхад 2 сар үргэлжлэх ёстой. 

                                                
49

 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.    
50 Орлогч Захирал, Сүрьеэгийн Эрдэм Шинжилгээний Төв, Ченнай, Энэтхэг. 
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Хүснэгт 35 
 

Түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэгийн үргэлжлэх шатанд рифампицин хэрэглэсэн 
эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 
 

       

Орон ба 

газар 

Судалсан 

он 

Горима Эмчилгээ 

үргэлжилсэн 

(сараар) 

Судалсан 

өвчтөний 

тоо 

2 жилд 

дахьсан 

түвшин 

(%) 

Лавлах 

       

Африк 

 

Гонг Конгб 

Сингапур 

1972 

1978 

1974 

1973 

 

1978 

 

2HRZS/4H2Z2S2 

2HRZS/4HR 

2HRZS/4H2Z2S2 

2HRZS/4HRZ 

2HRZS/4HR 

2HRZS/4H3R3 

2HRZ/4H3R3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

159 

166 

  87 

  78 

  80 

  97 

109 

4 

3 

7 

0 

2 

1 

1 

1, 2 

3, 4 

5, 6 

7–9 

 

10–11 

 

а H=изониазид, R=рифампицин, Z=пиразинамид, S=стрептомицин. Үсэгний өмнөх тоо  
эмчилгээний сарыг; үсэгний арын, доод тоо 7 хоногт өгөх тоог заана. 

б Одоогийн Хятадын Засаг Захиргааны Тусгай Бүс - Гонг Конг.  
 

Хүснэгт 36 
 

Түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэгийн үргэлжлэх шатанд рифампицин хэрэглээгүй эмчилгээ 
үргэлжлэх хугацааа 

 
       

Орон ба 

газар 

Судалсан 

он 

Горимб Эмчилгээ 

үргэлжилсэн 

(сараар) 

Судалсан 

өвчтөний 

тоо 

2 жилд 

дахьсан 

түвшин 

(%) 

Лавлах 

       

Африк 

 

 

 

 

Мадрасв, 

   Энэтхэг 

1972 

1974 

 

 

 

1997 

 

2HRZS/4HТ 

2HRZS/4HТ 

2HRZS/6HТ 

1HRZS/5HТ 

1HRZS/7HТ 

2HRZЕ/6HЕ 

 

6 

6 

8 

6 

8 

8 

 

179 

  75 

  81 

  79 

  58 

305 

 

  7 

13 

  0 

18 

  7 

  5 

 

1, 2 

13,14 

 

 

 

12 

 
а Сурвалж: лавлах 12.       
б H=изониазид, R=рифампицин, Z=пиразинамид, E=этамбутол, S=стрептомицин. Үсэгний 
  өмнөх тоо эмчилгээний сарыг заана. 
в Одоогийн Ченнай. 
 

Түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэ 

Гонг Конгд хийсэн судалгаагаар түрхэц-сөрөг өвчтөнд эмчилгээ хийх тохиромжтой 

хугацааг судалжээ. 5 түрхэц нь хүчилд-тэсвэртэй нянд сөрөг, гэрлийн шинжилгээнд 

сүрьеэгийн байж болох өөрчлөлттэй өвчтөнүүдийг HRZS горимоор 2 ба 4 сар эмчилсэн  
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Хүснэгт 37 

Завсарлагаат богино-хугацааны хими эмчилгээа
 

       

Орон ба 
газар 

Судалсан 
он 

Горимб Эмчилгээ 
үргэлжилсэн 

(сараар) 

Судалсан 
өвчтөний 

тоо 
 

2 жилд 
дахьсан 

түвшин (%) 

Лавлах 

       

Гонг  

    Конгв 

Мадрасг, 

 Энэтхэг 

1974 

 

1980 

 

 

 

1995 

4H3R3Z3S3/2H2Z2S2 

2H3R3Z3S3/4H3R3S3 

2H3R3Z3S3/4H2Z2S2 

2H3R3Z3S3/4R2H2 

2H2R2Z2S2/4H2R2S2 

2H2R2Z2S2/4R2H2 

2H3R3Z3E3/4H2R2 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

71 

220 

111 

101 

108 

102 

519 

6 

3 

2 

3 

3 

6 

7 

5, 6 

 

15, 16 

 

 

а Сурвалж: лавлах 3.   
б H=изониазид, R=рифампицин, Z=пиразинамид, S=стрептомицин. Үсэгний өмнөх тоо   
  эмчилгээний сарыг; үсэгний арын, доод тоо 7 хоногт өгөх тоог заана. 
в Одоогийн Хятадын Засаг Захиргааны Тусгай Бүс - Гонг Конг.  
г Одоогийн Ченнай. 
 

Хүснэгт 38 

Эхнээсээ түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэгийн эмчилгээ үргэлжилсэн хугацаа, Гонг Конга,б 

  
       

Судалсан 

он 

Эхний 

өсгөвөр 

Горимв Эмчилгээ 

үргэлжилсэн 

(сараар) 

Судалсан 

өвчтөний 

тоо 

2 жилд 

дахьсан 

түвшин (%) 

Лавлах 

       

1976 

 

 

 

 

 

 

1978 

Сөрөг 

 

 

 

Эерэг 

 

 

Сөрөг 

 

 

Эерэг 

 

 

Эмчлээгүй 

2HRZS 

3HRZS 

3РHS/H2S2 

2HRZS 

3HRZS 

2РHS/ H2S2 

3HRZS 

3H3R3Z3S3 

4H3R3Z3S3 

4HRZS 

4H3R3Z3S3 

6H3R3Z3S3 

– 

2 

3 

12 

2 

3 

12 

3 

3 

4 

4 

4 

6 

176 

165 

162 

160 

  72 

  69 

  68 

364 

345 

325 

157 

136 

166 

40 

  4 

  2 

  0 

15 

  9 

  0 

  1 

  1 

  1 

  3 

  3 

  4 

17–19 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

а Сурвалж: лавлах 18-20. 
б Одоогийн Хятадын Засаг Захиргааны Тусгай Бүс - Гонг Конг. 
в H=изониазид, Р=протионамид, R=рифампицин, Z=пиразинамид, S=стрептомицин. Үсэгний 
  өмнөх тоо эмчилгээний сарыг; үсэгний арын, доод тоо 7 хоногт өгөх тоог заана. 
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байна (Хүснэгт 38). Эмчилгээг 2–3 сар хийсэн үед дахилтын түвшин өндөр байсан 

бөгөөд уг судалгаанаас түрхэц-сөрөг өвчтөнг дор хаяхад 4 сар эмчлэх хэрэгтэй гэж 

дүгнэжээ. Гэсэн ч аюулгүй байдлын үүднээс түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэтэй өвчтөний 

эмчилгээг 6 сар үргэлжлүүлэхийг ДЭМБ-аас зөвлөдөг. 
 

Эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг дахин богиносгосны үр дүн 

Франц, Энэтхэгт 2 бүлэг судлаачид уушигны сүрьеэгийн эмчилгээг бүр богиносгохын 

тулд 3 сарын өдөр бүрийн горимыг (HRZS-ын 90 тун) туршиж үзжээ (Хүснэгт 39). 

Энэтхэгт HRZS-ыг өдөр бүр 3 сар өгсөн горимоор 3 дахь сард өсгөвөрийн шилжилт 

бараг 100% болсон ч өвчтөний 20%-д нян судлалаар батлагдсан дахилт өгчээ (23). Цөөн 

тунг илүү урт хугацаагаар – 7 хоногт 3 удаа 2 сар (27 тун) өгсөний дараа 7 хоногт 2 удаа 

4 сар (36 тун), нийтдээ 6 сард 63 тун өгөхөд дахилтын түвшин 4–6% байжээ. Иймээс 

өгсөн тунгийн тоо биш, эмийг өгч байгаа хугацаа нь илүү чухал байдаг ажээ (15, 16). 

Үүнтэй адилаар Сингапурт судалсан 4 сарын горимоор дахилтын түвшин мөн өндөр 

байжээ (8–16%) (7–9). 5 сарын хоёр горимыг (2HRZS/3HZS ба 3HRZS/2H2Z2S2) Мадраст 

туршиж үзэхэд үр дүнтэй, дахилтын түвшин бага (4–5%) байжээ. Гэвч энэ нь 5 сарын 

горимыг судалсан ганц судалгаа бөгөөд бүхэл 5 сарын туршид стрептомицин хэрэглэсэн 

үед л зөвчшөөрч болох үр дүн өгсөн байна.  

Иймээс одоогийн байдлаар түрхэц-эерэг сүрьеэгийн үед байж болох үр дүн өгөх 6 

сараас доош үргэлжлэх эмчилгээний горим алга байгаа билээ. 

 

Хүснэгт 39 

Түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэгийн илүү богино хугацааны эмчилгээ 
 

       

Орон ба 

газар 

Судалсан 

он 

Горима Эмчилгээ 

үргэлжилсэн 

(сараар) 

Судалсан 

өвчтөний 

тоо 

2 жилд 

дахьсан 

түвшин 

(%) 

Лавлах 

       

Сингапур 

  

Африк     

 

Мадрасб, 

 Энэтхэг 

1973 

 

1976 

 

1977 

1974 

1977 

2HRZS/2HRZ 

2HRZS/2HR 

2HRZS/2HRZ 

2HRZS/2HR 

3HRZS 

2HRZS/3H2Z2S2 

3HRZS/2H2Z2S2 

4 

4 

4 

4 

3 

5 

5 

  79 

  77 

104 

104 

200 

129 

187 

11 

  8 

16 

11 

20 

 

  4 

7–9 

 

21, 22 

 

23, 24 

25, 26 

23 
 

а H=изониазид, R=рифампицин, Z=пиразинамид, S=стрептомицин. Үсэгний өмнөх тоо    
эмчилгээний сарыг; үсэгний арын, доод тоо 7 хоногт өгөх тоог заана. 

б Одоогийн Ченнай.  
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Рифампицингүй стандарт эмчилгээний тохиромжтой үргэлжлэх хугацаа  

ямар байдаг вэ? 

Рифампицин олдоцгүй юмуу өвчтөнд рифампицин, пиразинамид өгч болохгүй нөхцөлүүд 

байдаг. Рифампицин, пиразинамидыг нээхээс өмнө өвчтөнг илүү урт хугацаагаар 

эмчилдэг байжээ. Эхнээсээ цэрний түрхэц-эерэг байсан сүрьеэтэй өвчтөнд үр дүнтэй  

бол ямар ч эмчилгээ хийсэн эмчилгээнээс хойш 6 сарын дотор нян идэвхгүй байдалд 

шилждэг. Гэвч стрептомицин, изониазид ба тиоацетазоноор өдөр бүр 6 сар эмчлэгдсэн 

өвчтөний дөрөвний нэгд нь дахилт үүсдэг байна (Хүснэгт 40). 

Нөгөө талаас, сайн эмчилгээг 18 сараас илүү хийхэд эмчилгээний үр дүн, дахилтаас 

сэргийлэх түвшинд тун бага нөлөөлдөгийг харуулсан хангалттай баталгаа байдаг (6). 

Өмнөд Африкт хийсэн судалгаагаар, тиоацетазон ба изониазидыг өдөр бүр 8 долоо 

хоног өгдөг үндсэн горимын эхэнд стрептомицин нэмж хийхэд эмчилгээний амжилтын 

түвшин 96%-д хүрч, эмчилгээ үр дүнгүй болсон өвчтөний дунд эмийн даслын түвшин 

бага байжээ. 2 долоо хоног хийсэн эхний эрчимт шатны дараа үр дүнгүй болсон түвшин 

10% байсны бүгдийнх нь нян изониазидэд мэдрэг байжээ. Эхэнд нь стрептомицин 4 

долоо хоног хийхэд гарч буй нян судлалын өөрчлөлт 8 долоо хоног хийж буйгаас 

(Хүснэгт 41) бага зэрэг л өөр (2%) байсан байна. 

Судлаачид өдөр бүр тиоацетазон-изониазид өгч буй горим дээр эхний 8 долоо хоногт 

стрептомицин нэмэх нь зүйтэй гэж үзжээ; хэрэв ийм боломжгүй бол стрептомициныг 

эхний 4 долоо хоногт нэмж өгөх хэрэгтэй юм. 

Мадрас ба Сингапурт хийсэн бусад судалгаагаар эхний эрчимт шатанд 2 долоо хоног 

нэмэх нь горимын үр дүнд ямар нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй байна (31, 32). 

 

Хүснэгт 40 

Рифампицин хэрэглээгүй үед эмчилгээ үргэлжлэх хугацаа 

       

Орон ба 
газар 

Судалсан 
он 

Горима Эмчилгээ 
үргэлжилсэн 

(сараар) 
 

Судалсан 
өвчтөний тоо 

2 жилд 
дахьсан 

түвшин (%) 

Лавлах 

       

Өмнөд 

    Африк 

 

Мадрасб, 

   Энэтхэг 

 

1970 

1974 

 

1997 

 

 

6HТS 

6HS 

2HTS/16HТ 

12HТ 

12HP 

12EHТ 

12H2S 

  6 

  6 

18 

12 

12 

12 

12 

104 

112 

133 

  72 

454 

107 

199 

22 

29 

  3 

19 

17 

16 

  9 

27, 28 

 

28 

29 

 

 

 
а H=изониазид, Р=протионамид, R=рифампицин, Z=пиразинамид, E=этамбутол, S=стрептомицин. 
Үсэгний өмнөх тоо эмчилгээний сарыг заана. 

б Одоогийн Ченнай. 
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Хүснэгт 41 

Стрептомицин дээр нэмж изониазид, тиоацетазон (SТH)-ыг өдөр бүр 2, 4, 8 долоо хоног 
хэрэглэн, үргэлжлэх шатанд изониазид, тиоацетазон өгсөн эмчилгээний үр дүн: 1 дэх 
жилд өгсөн үнэлгээа

 
 

      

Орон ба 
газар 

Эхний шат 
үргэлжилсэн 
хугацаа (SТH) 

 

Эмчлэгдсэн 
өвчтөний тоо 

Өвчтөний хувь: 
нян судлалаар     изониазидад 
    үр дүнтэй             дасалтай 

Лавлах 

      

Өмнөд 

    Африк 

 

8 долоо хоног 

4 долоо хоног 

2 долоо хоног 

Байхгүйб 

162 

159 

161 

147 

96 

94 

90 

88 

  3 

  5 

10 

10 

30 

 

а Сурвалж: лавлах 3.   
б Тиоацетазон нэмэх изониазид, эхэн үед стрептомицин нэмээгүй.  
 
 

Чехословакт бүтэн завсарлагаат горимын эхний шатанд гурван эм хэрэглэхийн үр дүнг 

судалсан судалгаагаар (33) эхний шатыг 13 долоо хоног сунгахад илүү үр дүн гараагүй 

(98% ба 99%) байна. Иймд уламжлалт урт-хугацааны эмчилгээний эхний шат үргэлжлэх 

тохиромжтой хугацаа 8 долоо хоног байгаа юм. 
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31.  Нэг дэх эгнээний сүрьеэгийн эмүүдийн үүсгэдэг гол  

гаж нөлөө нь юу вэ, эмийг дахин өгөх гэж юу вэ? 

А. Харриес51 

 

 

 

 

Изониазид (1-3) 

Гаж нөлөө 

• Арьсаар туурах. 

• Унтамхай болох, бие сулрах. 

• Захын мэдрэлийн гэмтэл (парестези, бадайрах, мөчөөр өвдөх). 

• Элэгний үрэвсэл. 

 

Ховор гаж нөлөө 

• Таталт, пеллагра, үеэр өвдөх, цус багадах, люпоид гэмтэл. 

 

Эмчилгээ 

• Арьсны гэмтэл – доороос үз. 

• Бие сулрах – нарийн шинжилгээ хийх. 

• Захын мэдрэлийн гэмтэл – витамин В6 (пиридоксин) өдөрт 10 мг-аар юмуу витамин 

В комплекс өгвөл урьдчилан сэргийлж болно. Захын мэдрэлийн гэмтэл үүссэн үед 

пиридоксиныг өндөр тунгаар, 50-75 мг өдөрт өгнө. 

 

Рифампицин 

Гаж нөлөө 

• Ходоод-гэдэсний хямрал (хэвлийгээр өвдөх, дотор муухайрах, бөөлжих). 

• Элэгний үрэвсэл. 

• Арьсны тархмал гэмтэл. 

• Тромбоцитопенийн пурпура. 

• Завсарлагаат тунгийн үед “ханиадны хам шинж”. 

 

Ховор гаж нөлөө 

• Яс зөөлрөх, хуурамч салст колит, псевдоадренал хямрал, бөөрний хурц дутагдал, 

шок, цус задралын цус багадалт. 

 

                                                
51 Мэргэжлийн Зөвлөх, Малавийн Сүрьеэтэй Тэмцэх Үндэсний Хөтөлбөр, Лилонгве, Малави. 
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Рифампицин хэрэглэхэд хоолонд дургүй болох, дотор муухайрах, хэвлийгээр өвдөх, 

бөөлжих зэрэг ходоод-гэдэсний талаас шинж тэмдэг үүсч болдог. Эдгээр шинж тэмдэг 

уусны дараахан эхэлж хэдэн цагаар үргэлжилж болно. Харин “ханиадны хам шинж”-ийн 

үед халуурах, жихүүцэх, бие сулрах, толгой болон яс өвдөх шинж илэрдэг. 

Рифампицин нь ферментийг хүчтэй бууруулагч байдаг тул өвчтөн ууж байгаа бусад 

эмийн ийлдэс дэх хуримтлалыг бууруулж болдог. Жирэмснээс хамгаалах эм ууж байгаа 

эмэгтэйчүүдэд илүү анхаарах хэрэгтэй. Рифампицин биеийн бүх шингэнийг (шээс, 

нулимс, үрийн шингэн, хөлс) улаан, улаан-шар өнгөтэй болгодогийг өвчтөнд хэлэх 

хэрэгтэй. 

 

Эмчилгээ 

• Ходоод-гэдэсний гаж нөлөөний үед өвчтөнг нарийн шинжлэх хэрэгтэй. Хэрэв 

ходоод-гэдэсний хямрал хүчтэй, эмчилгээг зогсооход хүргэж болохоор бол 

рифампициныг 3, 4 тунгаар хуваан өгч, хөнгөвчлөх эмүүд (бөөлжилт намдаахад 

метоклопрамид г.м) өгөх юмуу рифампициныг бага хэмжээний хоолтой өгөхөд бараг 

бүх өвчтөнд эмийг үргэлжлүүлэх боломжтой болдог (1). Хоолтой хамт өгөхөд 

рифампицины шимэгдэлт багасдаг ч энэ нь түүнийг бүр зогсоосноос дээр юм. 

• Элэгний үрэвсэл ба арьсны гэмтэл – доороос үз. 

• Тромбоцитопенийн пурпура, шок, бөөрний хурц дутагдал, цус задралын цус 

багадалт зэрэг гаж нөлөө үүсвэл эмийг даруй зогсоож, дахин хэрэглэж болохгүй. 

• “Ханиадны хам шинж”-ийн үед завсарлагаат горимоос өдөр бүрийн горимд шилжвэл 

шинж тэмдэг арилдаг. 

 

Пиразинамид 

Гаж нөлөө 

• Үеэр өвдөх. 

• Элэгний үрэвсэл. 

 

Ховор гаж нөлөө 

• Ходоод-гэдэсний хямрал, арьсны гэмтэл, сидеробласт цус багадалт. 

 

Шээсний хүчил бөөрний сувгаар ялгарахыг пиразинамид саатуулдаг тул үеэр өвдөх 

шинж илэрч болно, шээсний хүчил ихээр хуримтлагдсанаас тулай үүсч болдог. 

Сүрьеэгийн нууц халдварын үед рифампицин, пиразинамидтай горим хэрэглэхэд 

элэгний хурц үрэвсэл үүссэнийг тэмдэглэсэн байдаг. 

 

Эмчилгээ 

• Үе гэмтсэн үед өвчин намдаах ердийн эмчилгээ хэрэглэхэд шинж тэмдэг багасдаг. 

Хүнд гэмтсэн бол индометацин хэрэглэж болно. Тулай үүсвэл колхицины эмчилгээ 
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шаардлагатай байдаг. 7 хоногт 3 удаа хэрэглэх үед үеэр өвдөх нь ховор үүсдэг. 

Ийлдэс дэх шээсний хүчил шинж тэмдэггүй ихэсч болно, ийм үед  пиразинамидыг 

солих юмуу бусад эм хэрэглэх шаардлагагүй. 

• Элэгний үрэвсэл – доороос үз. 

 

Этамбутол 

Гаж нөлөө 

• Нүдний мэдрэлийн үрэвсэл элбэг тохиолддог. 

 

Ховор гаж нөлөө 

• Арьсны тархмал гэмтэл, үеэр өвдөх, захын мэдрэлийн гэмтэл, маш ховор 

тохиолдолд – элэгний үрэвсэл. 

 

Жич: Этамбутол хэрэглэхэд хараа гэмтэж болно: улаан-ногоон өнгөний сохор, нүд 

харанхуйлах, харааны хурц байдал буурах г.м. Гэвч ийм нөлөө тунгаас хамааралтай 

байдаг бөгөөд өдөрт 15 мг/кг, 7 хоногт 3 удаа 25 мг/кг хэрэглэх үед маш ховор үүсдэг. 

 

Эмчилгээ 

• Этамбутол өгөхийн өмнө нүдний хараа шалгах үндсэн шинжилгээ хийх нь зүйтэй 

байдаг. Харааны талаас өөрчлөлт үүсвэл нүдний шинжилгээ хийлгэх хэрэгтэйг бүх 

өвчтөнд анхааруулах хэрэгтэй. Эм зогсоосны дараа голдуу цөөн долоо хоногийн 

дотор хараа эргэж хэвэндээ ордог. Зарим хөтөлбөрт улаан-ногоон өнгөний сохрыг 

сар бүр шинжилдэг (Ишихарагийн сорил г.м) ч үүнийг өргөн хэрэглээгүй байна. 

 

Стрептомицин 

Бага гаж нөлөө 

• Тарьсан хэсэгт өвдөх, туурах, овойх. 

• Тарьсны дараахан ам тойрон бадайрах, чимчигнэх. 

 

Гол гаж нөлөө 

• Арьсны хэт мэдрэгшил. 

• Өвчтөн, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, ургийн вестибуляр ба сонсголын мэдрэлийн гэмтэл. 

• Бөөрний гэмтэл. 

 

Эмчилгээ 

• Бага гаж нөлөө илэрсэн үед өвчтөнг нарийн хяналтанд авах хэрэгтэй. 

• Арьсны хэт мэдрэгшил – доороос үз. 

• Вестибуляр, сонсголын мэдрэл ба бөөрний гэмтэл эмийн тун, өвчтөний настай 

холбоотой байдаг. Тунг 15-20 мг/кг-аас ихэсгэж болохгүй бөгөөд 45-аас дээш насны 
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өвчтөнд багасгах хэрэгтэй. Вестибуляр, сонсголын гэмтэл эхний 2 сард голдуу 

үүсдэг ба чихээр шуугих, толгой эргэх, хөдөлгөөний тэнцвэр алдагдах, дүлийрэлт 

илэрдэг. Эмийн тунг багасгах юмуу эмийг зогсооход өөрчлөлт эргэж хэвэндээ ордог. 

Завсарлагаат тунгаар (ж нь, 7 хоногт 3 удаа) өгөхөд хүнд хэлбэрийн хорт урвал 

үүсгэх нь бага байдаг. 

 

Тиоацетазон 

Элбэг гаж нөлөө 

• Арьсны тууралт, зарим үед салст хамрагдаж болно. 

 

Ховор гаж нөлөө 

• Элэгний хурц дутагдал, агранулоцитоз. ХДХВ-халдвартай хүмүүст үхэлд хүргэж 

болох эксфолиатив дерматит элбэг үүсдэг. 
 

Эмчилгээ 

• Тууралт болон хэт мэдрэгшлийн бусад шинж илэрвэл эмчилгээг даруй зогсоож 

тиоацетазоныг дахин хэрэглэж болохгүй. Шинж тэмдэг арилсаны дараа оронд нь 

этамбутол хэрэглэдэг. ХДХВ-халдвартай хүмүүст хоруу нөлөө үүсэх нь их байдаг 

учраас ХДХВ-халдвартай байж болзошгүй өвчтөнд юмуу ХДХВ-халдварын тархалт 

ихтэй газар тиоацетазон хэрэглэж болохгүй (“Тиоацетазоныг изониазидтай хослон 

хэрэглэсний ач холбогдол, изониазид дээр тиоацетазон нэмсэн горимын үр дүн 

ямар байдаг вэ?”, х.151-г үз). Арьсны мэдрэгшлийн талаар доороос үз. 

 

Сүрьеэгийн эмэнд  арьсны болон ерөнхий хэт мэдрэгшил үүсэх 

Арьсны гэмтэл 

Тууралтгүй юмуу бага зэргийн тууралттай загатнаа 

Өвчтөнд (тиоацетазон хэрэглээгүй, дээрээс үз) тууралтгүй юмуу бага зэргийн тууралттай 

загатнаа үүсвэл антигистаминаар шинж тэмдгийн эмчилгээ хийж, сүрьеэгийн эмчилгээг 

үргэлжлүүлж болдог. Гэхдээ өвчтөнд сүрьеэгийн эсрэг эмийн тун бүрийг хяналттай 

уулгах хэрэгтэй. 

 

Дунд зэргийн тууралттай загатнаа 

Дунд зэргийн болон их тууралт үүсвэл бүх эмчилгээг зогсоох шаардлагатай. 

 

Их тууралтын эмчилгээ 

Ихээр туурч, салст хамрагдсан шинж илэрсэн, даралт буурсан юмуу биеийн байдал хүнд 

бол кортикостериод эмчилгээ эхлэх хэрэгтэй. Сайжиртал нь өдөрт 40-60 мг преднизолон 

уулгаж, дараа нь тунг аажмаар бууруулан өгнө. Үүссэн шинж тэмдэг бүрэн арилтал 

сүрьеэгийн эмчилгээг түр хүлээх шаардлагатай.   



 170 

Сүрьеэгийн эсрэг эмийг дахин өгөх 

Шинж тэмдэг арилбал эмийг доорх схемээр өгч эхэлдэг. 

 

Өдөр  Эм, тун 

 

1 Изониазид 50 мг 

2 Изониазид 300 мг 

3 Рифампицин-изониазид (RH) (тал шахмал) 

4 Рифампицин-изониазид (RH) (нэг шахмал) 

5 Рифампицин-изониазид (RH) (бүтэн тун) 

6 5 дахь өдрийн горим + пиразинамид (тал шахмал) 

7 5 дахь өдрийн горим + пиразинамид (нэг шахмал) 

8 5 дахь өдрийн горим + пиразинамид (бүтэн тун) 

9 8 дахь өдрийн горим + этамбутол (тал шахмал) 

10 8 дахь өдрийн горим + этамбутол (нэг шахмал) 

11 8 дахь өдрийн горим + этамбутол (бүтэн тун) 

12 Рифампицин-изониазид+пиразинамид+этамбутол-ын бүтэн тунгаар. 
 
 

 

Изониазид ба рифампицин гаж урвал бага үүсгэдэг учраас хамгийн түрүүнд дахин өгч 

эхэлдэг. Схемийн доод талын эмүүд урвал үүсгэх магадлал нь илүү байдаг. Арьсны 

үүссэн гэмтэл хүнд байсан бол эхний туршилтыг бага тунгаар өгөх хэрэгтэй. Сүрьеэгийн 

эсрэг эмчилгээний тохиромжтой горимыг (ө.х изониазид, рифампицин, пиразинамид) 

өвчтөнд дахин хэрэглэсэн бол нэмж өөр эм (ж нь: стрептомицин) туршин хэрэглэхийг 

зөвлөдөггүй. 

 

Эмийн гаралтай элэгний үрэвсэл 

Эмчилгээ зогсоох шаардлагатай байдлууд 

Эмчилгээний эхний долоо хоногуудад ийлдэс дэх элэгний трансаминаз шинж 

тэмдэггүйгээр, түр зуур ихэсч болдог. Ийм үед хоолонд дургүй болох, ядрах, бөөлжих 

болон шарлалтын клиник шинж байхгүй бол эмчилгээг зогсоох юмуу өөрчлөх 

шаардлагагүй. Анхаарал татах байдлууд нь үргэлжлэн бөөлжих, сэтгэл санаа 

өөрчлөгдөх, цус алдалтын шинж буюу элэгний хурц дутагдал байж болох шинжүүд 

илэрвэл сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээг даруй зогсоох шаардлагатай. 

 

Шарлалт болон бусад хүнд байдлыг эмчлэх 

Шарлалт болон элэгний хурц дутагдал байж болох бусад шинжүүд илэрвэл шинж тэмдэг 

арилж, элэгний ферментүүд доод түвшинд очтол бүх эмийг зогсооно. Элэгний 
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ферментийг тогтоох аргагүй бол шарлалт арилсанаас хойш 2 долоо хоног хүлээж дараа 

нь сүрьеэгийн эмчилгээ эхлэхийг зөвлөдөг. Элэгний үрэвслийн бусад шалтгаан байгаа 

эсэхийг тогтоох хэрэгтэй. 

 

Сүрьеэгийн эсрэг эмүүдийг дахин өгөх 

Элэгний үрэвсэл намдсаны дараа эмийн адил горимыг аажмаар юмуу бүх тунгаар дахин 

өгч болно. Харин элэгний үрэвсэл вирусын гаралтай биш, амь насанд халтай байсан бол 

стрептомицин, изониазид ба этамбутолын горимыг хэрэглэх нь аюул багатай байдаг. 

 

Эмийн гаж нөлөөний шинж тэмдэгт үндэслэсэн эмчилгээ 

Эмчилгээг зогсоох шаардлагагүй бага зэргийн гаж нөлөө 
 

   

Шинж тэмдэг Эм Эмчилгээ 
   

Хэвлийгээр өвдөх, 

    дотор муухайрах 

Хөл хорсох 

 

 

Нойрмог болох 

Ходоод-гэдэсний 

    хямрал 

 

 

Үеэр өвдөх 

 

 

 

Шээс улаан гарах 

Рифампицин ууж  

    буй эмэгтэй 

Рифампицин 

 

Изониазидтай    

   холбоотой захын  

   мэдрэлийн гэмтэл 

Изониазид 

Ууж буй бүх эм 

 

 

 

Пиразинамид 

 

 

 

Рифампицин 

Рифампицин жирэмс-

нээс хамгаалах эмийн      

үйлчилгээг бууруулж 

болно. 

Өвчтөнг нарийн хянах 

 

Изониазидыг үргэлжлүүлнэ, пиридоксиныг  

өдөрт 50-75 мг өгнө; пиридоксины өндөр тун  

изониазидын үйлчилгээнд нөлөөлж болно. 

Өвчтөнг нарийн хянах 

Өвчтөнг нарийн хянах; эмийг бага устай өгөх;  

эм хоорондын зайг уртасгах (20 мин г.м);  

эмийг бага хэмжээний хоолтой өгөх; үр  

дүнгүй байвал бөөлжис намдаах г.м эм өгөх 

Пиразинамидыг үргэлжлүүлнэ; аспирин юмуу  

   стероид биш үрэвслийн эсрэг эм өгөх;  

   боломжтой бол завсарлагаат шууд  

   хяналттай эмчилгээ хэрэглэх 

Өвчтөнг нарийн хянах 

Жирэмснээс хамгаалах өөр арга хэрэглэх 
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Эмчилгээг зогсоох шаардлагатай хүнд гаж нөлөө 
 

   

Шинж тэмдэг Эм Эмчилгээ 
   

Дүлийрэх Стрептомицин Чихнээс хулхи цэвэрлэх. Өөр шалтгаан  

   байхгүй бол стрептомициныг хасч; оронд  

   нь этамбутол хэрэглэнэ   

Толгой эргэх Хэрэв жинхэнэ вертиго 

болон нистагм илэрсэн 

бол стрептомицинтэй 

холбоотой 

Стрептомициныг хасна. Нистагм байхгүй  

   зөвхөн толгой эргэж байвал нэг долоо  

   хоног тунг багасгаж үзээд сайжрахгүй бол  

   стрептомицин хасч этамбутол хэрэглэнэ. 

Шок, пурпура болон 

ерөнхий урвал 

Рифампицин, пиразин-

амид ба/эсвэл стрепто-

мицин байж болно 

Бүх эмийг хасч эмийн өөр хослол хэрэглэнэ 

Шарлалт Эмийн гаралтай элэгний 

үрэвсэл байж болно 

Шарлалт арилж, элэгний фермент доод  

   түвшинд очтол сүрьеэгийн эсрэг бүх эмийг  

   зогсоох (текстээс хар) 

Арьсны дунд зэргийн 

тууралт 

Сүрьеэгийн эсрэг бүх 

эмтэй холбоотой 

Сүрьеэгийн эмийг зогсооно (текстээс хар) 

Хараа гэмтэх Этамбутол Хараа шалгах. Этамбутолыг зогсооно 

Бөөлжих/ухаан 

самуурах 

Эмийн гаралтай элэгний 

үрэвсэл байж болно 

Элэгний ферментийг яаралтай шалгах. 

   Элэгний ферментийн сорил байхгүй бол  

   сүрьеэгийн эмүүдийг зогсоож, ажиглах 
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32.  Тиоацетазоныг изониазидтай хослон хэрэглэсний   

ач холбогдол, изониазид дээр тиоацетазон нэмсэн  

горимын үр дүн ямар байдаг вэ?52 

Х. Реидер53 

 

 

 

Тиоацетазон сүрьеэгийн эсрэг хуучин эмүүдийн нэг билээ. 1940-өөд оны сүүлээр анх 

хэрэглэхэд үйлчилгээ нь сайн байсан ч тэр үед харьцангуй өндөр тунгаар хэрэглэж 

байснаас гаж нөлөө ба хоруу урвал их байжээ. Цөөн жилийн дараа изониазидыг 

хэрэглэснээр тиоацетазоныг хурдан мартжээ.  

1960-аад оны эхээр тиоацетазоныг  изониазидын хослол эм болгон дахин судалж 

эхэлсэн байна. Изониазидад дасал үүсэхээс сэргийлэхэд р-аминсалицилын хүчлийг 

(ПАСК) орлуулах овор багатай (түүнчлэн илүү хямд) эм олох санаатай байжээ. Хоёр 

эмийн тохиромжтой тунг тогтоох тэргүүлэх судалгаанууд олон хийгдсэн байна. Үүний үр 

дүнд 150 мг тиоацетазон ба 300 мг изониазидын горимыг өдөрт нэг тунгаар өгсөн нь 

ПАСК-изониазидын хослолтой адил үр дүнтэй болсон байна. 

 

Тиоацетазон ба изониазид дээр эхний шатанд нэмж стрептомицин хэрэглэх 

Олон судалгаагаар тиоацетазон-изониазидын горимын үед эхэн шатанд нь гурван эм 

хэрэглэсэн үр дүнг судалжээ. Эхэнд нь стрептомицин нэмэхэд үр дүн нь сайжирсан 

бөгөөд 4 ба 8 долоо хоног хэрэглэхэд бараг адил үр дүнтэй байжээ. 

Бага орлоготой олон оронд доорх давуу талын улмаас тиоацетазонтэй горимыг 

өргөн хэрэглэдэг: 
 

• Өдөрт нэг л шахмал уудаг тул өвчтөнд тохиромжтой байдаг. 

• Энэ нь хамгийн хямд, үр дүнтэй эмчилгээний горим байдаг. 

• Шахмалыг хадгалах хугацаа урт байдаг. Тиоацетазоныг халуун уур амьсгалтай 

оронд ч хадгалж болдог. 

 
Тиоацетазоныг изониазидтай ердийн практикт хэрэглэсэн үр дүн 

Кенид туршилтыг сүрьеэгийн ердийн үйлчилгээнд эмчлүүлсэн бүлэг өвчтөнийхтэй (1) 

харьцуулан үзэхэд чухал ач холбогдолтой мэдээлэл өгсөн байна. Хоёр бүлэгт адил 

                                                
52

 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.  
53 Мэргэжилтэн, Сүрьеэгийн Хэлтэс, Сүрьеэ Уушигны Өвчинтэй Тэмцэх Олон Улсын Холбоо, 
Парис, Франц. 

 



 174 

горимоор, ө.х 3 эмийг (изониазид 300 мг, тиоацетазон 150 мг, стрептомицин 1 г) өдөр 

бүр 2 сар хэрэглэж, дараа нь өдөр бүр 2 эмээр (тиоацетазон 150 мг + изониазид 300 мг, 

нэг шахмалд) үргэлжлүүлэн 10 сар эмчилгээ хийжээ. Кенийн судалгаагаар 12 дахь сард 

өвчтөний 96%-д нян идэвхгүй байдалд орсон бол “ердийн” бүлэгт дөнгөж 76% байжээ 

(1). Энэ судалгаа, эмчилгээний  үр дүн эхний эрчимт шатны дараах тогтмол хэрэглээ 

болон үргэлжлэх хугацаанаас хамаардагийг харуулсан юм. Эмчилгээгээ тогтмол биш 

хэрэглэсэн юмуу эрт зогсоосон өвчтөний үр дүн муу, харин бүтэн жил тогтмол 

хэрэглэсэн үед илүү сайн байжээ. Судалгааны бүлэгтэй харьцуулахад ердийн 

эмчлэгдсэн бүлэгт тогтмол биш байдал илүү байсан аж. Үргэлжлэх шатанд эмчилгээ 

тогтмол биш байх нь эхний эрчимт шатанд гарсан үр дүнг алга болгодог байна. Тогтмол 

байдлыг хангаж чадахгүй бол тэргүүн-зэргийн горим хэрэглэсэн ч үр дүн муу байх болно. 

 
Рифампицинтэй эрчимт шатны дараа тиоацетазон, изониазид 

үргэлжлүүлэн хэрэглэх 

Изониазид, рифампицин, пиразинамид, стрептомицин 2 сар хэрэглэсний дараа 6 сар 

тиоацетазон ба изониазид (2HRZS/6HТ) өгөх горимыг Өмнөд Африкт судалж үзжээ (2). 

Хүснэгт 42-т үр дүнг нэгтгэн харуулав. 

Энэ горим хөрөнгө хязгаарлагдмал сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт өмнө нь эмчлэгдэж 

байгаагүй цэрний түрхэц-эерэг өвчтөнг эмчлэх гол горим байдаг. Үүний давуу талууд: 
 

• Нян нь мэдрэг өвчтөнд өндөр үр дүнтэй, хамгийн хямд богино-хугацааны горим 

болдог. 

• Эрчимт шатанд эмчилгээг шууд хяналттай хийж, үргэлжлэх шатанд өвчтөн өөрөө 

эмээ ууж болдог. Изониазидад эхний дасалтай нян байсан үед ч рифампицинд 

дасалтай мутант сонгогдон үлдэх магадлал нь бага байдаг. 

• Дээрх горимоор үр дүнгүй болсон өвчтөнг нэг дэх эгнээний үлдсэн эмээр дахин 

эмчлэхэд эдгэрэх боломжтой байдаг. Учир нь нян мэдрэг байх дор хаяхад 2 эмийг 

(рифампицин ба этамбутол) өгч болдог. 

 

Хүснэгт 42 

2HRZS/6HТ горимоор эмчлэгдсэн өвчтөний  
эмчилгээний үр дүна

 
 

  

Эмчилгээний өмнөх нянгийн төрөл 
изониазидад мэдрэг байдал 
 
  

Үр дүн 

Мэдрэг Дасалтай 
   

Эмчилгээ үр дүнгүй 0/81 1/8 

Дахилт 0/81 1/7 
 
а Сурвалж: лавлах 2. 
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Тиоацетазон ба ХДХВ-халдвар 

Тиоацетазоны  гаж нөлөөнөөс хамгийн гол нь арьсны гэмтэл байдаг. Арьсны гэмтэл 

эхлээд загатналтаар илэрч, дараа нь тууралт гарч болдог. 20–30%-д нас баралтаар 

төгсдөг эпидермийн үхжилд энэ нь хүргэж болно. Кенид хийсэн нарийн судалгаагаар 

арьс гэмтэх гаж нөлөө, тиоацетазон ба ХДХВ-халдварын хоорондын холбоог харуулсан 

байна (3). Энэ хоорондын холбоо хүчтэй, гарах нөлөө нь хүнд байгаа учраас ХДХВ-

халдвартай нь мэдэгдсэн юмуу сэжигтэй өвчтөнд тиоацетазоныг өгч болохгүйг дэлхий 

даяар хүлээн зөвшөөрөх боллоо. Тиоацетазон өгч буй өвчтөнд арьсны ямар нэг гэмтэл 

үүсвэл эмийг даруй зогсоож дахин хэрэглэж болохгүй. 

ХДХВ ба сүрьеэ элбэг олон газарт сүрьеэтэй өвчтөнд ХДХВ-ын сорилыг ердийн 

байдлаар тэр бүр хийдэггүй тул тэдгээрийн ХДХВ байдлыг мэдэх боломжгүй байдаг, 

иймд ХДХВ-халдварын тархалт ихтэй газарт тиоацетазон хэрэглэж болохгүй. 

Үүний оронд үргэлжлэх шатанд изониазид дээр этамбутол нэмж, адил хугацаагаар 

өгөхөд тохиромж нь сайн, өндөр үр дүнтэй байдаг (4). Этамбутолын үнэ өндөр, хадгалах 

хугацаа бага, бас дасал үүсч болдог тул эмчилгээ үр дүнгүй болсон өвчтөнд ДЭМБ-ын 

зөвлөмж болгож буй дахин эмчилгээний стандарт горим хэрэглэхэд үр дүн багасч болдог 

дутагдалтай. Энэ нь ХДХВ-халдвартай өвчтөнд рифампицины дасал үүсэх эгзгийг 

ихэсгэж болох юм (5). 
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33.  Уушигны бус сүрьеэгийн эмчилгээ уушигны  

сүрьеэгийнхээс ямар ялгаатай байдаг вэ? 

Р. Баласубраманян54, Р. Ражесвари1 & Т. Санта1 

 

 

 

 

Оношлогооны бэрхшээлүүд 

Уушигны бус сүрьеэгийн эмчилгээ уушигны сүрьеэгийнхээс хэд хэдэн ялгаатай байдаг. 

Үүний гол шалтгаан оношлогооны хүндрэл байдаг бөгөөд үүний улмаас патологийн юмуу 

бактериологийн баталгаа байхгүйгээр голдуу таамагласан эмчилгээ хийдэг. Зөвхөн 

клиникт үндэслэсэн онош хэт-оношлогоонд хүргэж олон тооны өвчтөнд шаардлагагүй 

эмчилгээ хийх болдог (1). Хөгжиж байгаа орнуудад, оношлогооны хүндрэл тоног 

төхөөрөмжийн дутагдалтай холбоотой байдаг. Ялгах оношлогоо хийхэд сүрьеэг авч 

үзэхгүй байх нь олонтаа байдгаас эмчилгээний хожимдолд юмуу эмчилгээ хийхгүй 

байхад хүргэдэг (2). Уушигны бус сүрьеэ аль ч насанд үүсч болдог нь оношлогоо, 

эмчилгээний бэрхшээлийг улам ч хүндрүүлдэг билээ. 

 

Уушигны бус сүрьеэгийн эмчилгээ 

Уушигны бус сүрьеэгийн үед нянгийн тоо голдуу цөөн байдаг учир уушигны сүрьеэд 

үйлчилдэг эмчилгээний ямар ч горим үр дүнтэй байдаг. Эмчилгээний зорилгоор уушигны 

бус сүрьеэг хүнд ба хүндрээгүй хэлбэр гэж ангилдаг. Хүнд хэлбэрт сүрьеэгийн менингит; 

нуруу, мэдрэл, хэвлийн сүрьеэ; цээжний гялтан хальсны 2 талын үрэвсэл, үнхэлцэг 

хальсны үрэвсэл, нэгээс олон хэсэг хамарсан яс, үений сүрьеэг оруулдаг. Бусад хэсгийн 

уушигны бус сүрьеэг хүндрээгүй гэж ангилдаг. 

Уушигны бус сүрьеэгийн эмчилгээнд богино-хугацааны хими эмчилгээ хэрэглэсэн 

цөөхөн мэдээлэл байдаг (3). Уушигны бус сүрьеэгийн эмчилгээний үр дүнг яг дүгнэх 

“төгсгөлийн цэг”-ийг тодорхойлоход бэрхшээлтэй байдгаас эмчилгээний үргэлжлэх 

хугацаа янз бүр байхад хүргэсэн бөгөөд хяналттай хийсэн клиник судалгаа харьцангуй 

цөөн байна (4). Иймээс уушигны бус сүрьеэгийн оношлогоо, эмчилгээнд мөрддөг 

зарчмыг уушигны сүрьеэгийн клиник судалгаанаас олж авсан туршлага дээр үндэслэн 

боловсруулсан байдаг. Уушигны бус сүрьеэгийн (нурууны сүрьеэ, тунгалгын булчирхайн 

сүрьеэгийн гэмтэл, хэвлийн сүрьеэ, тархины туберкулом) үед хийсэн судалгаанаас 

богино-хугацааны эмчилгээ (6–9 сар) хүүхэд, насанд хүрэгсдэд адил үр дүнтэй (5%) 

                                                
54 Орлогч Захирал, Сүрьеэгийн Эрдэм Шинжилгээний Төв, Ченнай, Энэтхэг. 
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болохыг тодорхой тогтоосон байдаг, нийт үр дүн нь 87–99% байжээ (Хүснэгт 43). 

Завсарлагаат горим ч өдөр бүрийнхтэй адил үр дүнтэй нь харагджээ. 

Хүнд хэлбэрийн үед эхний эрчимт шатанд 4 эмээр эмчлэх нь үр дүнтэй байдаг 

бөгөөд шаардлагатай бол, ялангуяа сүрьеэгийн менингит, мэдрэлийн сүрьеэгийн үед 

эмчилгээний нийт үргэлжлэх хугацааг 9 сар хүртэл сунгаж болох юм. Мэдрэл гэмтсэн 

сүрьеэгийн менингит,  цээжний гялтан хальсны шүүдэс их байгаа, үнхэлцэг хальсны 

сүрьеэгийн үед стероидууд хэрэглэж болно. Сүрьеэгийн эмчилгээ хийх явцад тунгалгын 

булчирхайнууд томрох юмуу хэвээрээ байх, цоорох тохиолддог. Ийм үед сүрьеэгийн 

эмчилгээний горимыг өөрчлөх юмуу сунгах шаардлагагүй байдаг. 

Уушигны бус сүрьеэгийн олонх хэлбэрийн үед эмчилгээ үр дүн сайтай байдаг ч 

сүрьеэгийн менингит, нурууны сүрьеэ (Поттын өвчин) зэрэг цөөн тооны хэлбэрийн үед 

эмчилгээний үр дүн онош эрт тавьснаас хамаардаг. Сүрьеэгийн менингитийн үед 

богино-хугацааны эмчилгээ хэрэглэсэн ч эмчилгээ эхлэх үеийн өвчний шаттай үр дүн нь 

холбоотой байдаг бөгөөд хүнд өвчтэй байсан цөөн тооны өвчтөн л бүрэн эдгэрдэг байна 

(11). Үр дүн муу байхыг тодорхойлогч хүчин зүйл нь нас бага байх болон өвчний 

даамжирсан үе байдаг; оношлох үед өвчний шат ямар байсан, шинж тэмдэг хир удаан 

илэрсэнтэй мэдрэлийн үлдэц өөрчлөлт шууд холбоотой байдаг. Үүнтэй адилаар нурууны 

сүрьеэгийн үед мэдрэлийн талын өөрчлөлтийн эдгэрэлт нь хэрэглэж буй эмчилгээний 

горимтой биш, харин эмчилгээ эхлэх үед хөдөлгөөн ямар байсан, цооролт байсан эсэх, 

кифоз үүсээд хир удсанаас хамаардаг ажээ (11). 

Уушигны бус сүрьеэгийн янз бүрийн хэлбэрийн үед богино-хугацааны эмчилгээг 6–12 

сар хэрэглэн цаашдын үр дүнг судалж үзсэн байдаг (5). Өвчтөнг 5–10 жил тогтмол 

хянасан байна. Удаан хугацаанд ингэж хянах үед дахилтын түвшин 4%-аас бага байсан 

нь уушигны бус сүрьеэгийн үед богино-хугацааны эмчилгээний горим үр дүнтэйг харуулж 

байгаа юм. 

 

Мэс заслын ач холбогдол 

Уушигны бус сүрьеэд богино-хугацааны эмчилгээ хэрэглэснээр мэс заслын ач холбогдол 

буурсан юм. Оношлогоонд (биопси) юмуу сүрьеэгийн эмпием, архагшсан нарийсалт, 

бөөрний бүтэц эвдрэлтэй болон уушиганд давтан өвчин үүссэн зэрэг хүндрэлүүдийн үед 

мэс засал шаардлагатай байж болдог. Британы Анагаах Ухааны Эрдэм Шинжилгээний 

Зөвлөлөөс явуулсан судалгаагаар нурууны сүрьеэтэй өвчтөнд мэс засал ба эмийн 

эмчилгээний үр дүнг судалж үзжээ (12). Хагалгааны ажилбарууд ерөнхийдөө 

шаардлагагүй; амбулаторт хийсэн богино-хугацааны эмчилгээний горим өндөр үр дүнтэй 

бөгөөд 15-аас доош насны өвчтөн болон кифозын өнцөг нь 30°-аас их үед л мэс заслын 

эмчилгээ шаардлагатай гэж дүгнэсэн байна (13). Шаардлагатай бол кифозыг багасгаж, 

нурууны ажиллагааг сайжруулах мэс ажилбарыг зөвлөмж болгодог (14). 
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Хүснэгт 43 

Уушигны бус сүрьеэгийн янз бүрийн хэлбэрийн эмчилгээний горимын үр дүн 
 

       

Судалгаа Эмчилгээний горима Үргэлжилсэн 

хугацаа 

(сараар) 

Өвчтөний 

тоо 

Хянасан 

хугацаа 

(сараар) 

Нийт 

үр 

дүн 

Лавлах 

       

Нурууны 

сүрьеэ 

6HR+Гонг Конг 

шинэчлсэн мэс засал 

6HR 

9HR 

6 

 

6 

9 

  78 

 

  78 

  79 

120 

 

120 

120 

90 

 

94 

99 

6 

Поттын 

өвчин 

Төгс мэс засал + 

2HERS/7H2R2 

2HERS/7H2R2 

9 

 

9 

  20 

 

  11 

 60 

 

 60 

90 

 

73 

7 

Сүрьеэгийн 

лимфаденит 

2H3R3Z3S3/4H2S2 6 168  36 97 8 

Хэвлийн 

сүрьеэ 

2HRZ/4HR 

EHS/HE 

6 

        12 

  85 

  93 

 60 

 60 

94 

87 

9 

Тархины 

туберкулом 

3HRZ/3H2R2 

3H3R3Z3/6H2R2 

9 

9 

  47 

  44 

 24 

 24 

89 

91 

10 

 

а H=изониазид, R=рифампицин, Z=пиразинамид, E=этамбутол, S=стрептомицин. Үсэгний 
  өмнөх тоо эмчилгээний сарыг; үсэгний арын, доод тоо 7 хоногт өгөх тоог заана. 
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34. Жирэмсэн, элэг, бөөрний өвчтэй үед сүрьеэгийн  

эмчилгээ ямар ялгаатай байдаг вэ? 

А. Харриес55 

 

 

 

 

Жирэмсэн эмэгтэйн эмчилгээ (1, 2) 

Сүрьеэгийн эсрэг үндсэн дөрвөн эм – изониазид, рифампицин, пиразинамид, 

этамбутол урагт нөлөөлдөггүй тул жирэмсэн эмэгтэйд хэрэглэхэд аюулгүй байдаг. 

Стрептомицин болон бусад аминогликозидууд ургийн сонсголд нөлөөлж болох учир 

жирэмсэн үед хэрэглэж болдоггүй, оронд нь этамбутолыг өгдөг. р-Аминсалицилын 

хүчил хэрэглэхэд аюулгүй байдаг. 

Этионамид ба протионамид урагт нөлөөлж, дутуу төрөлтөнд хүргэж болдог тул 

жирэмсэн үед хэрэглэдэггүй. Лабораторийн амьтдад туршихад фторхинилон урагт 

нөлөөлсөн байдаг. 

Сүрьеэ өвчин эмнээс ч илүү хор хүргэдэг тул жирэмсэн үед идэвхтэй сүрьеэгээр 

өвчилсөн бол эмчилгээ заавал хийх хэрэгтэй. Зөвлөмж болгож буй стандарт горимоор 

сүрьеэг үр дүнтэй эмчлэх нь төрөх хүүхдэд хэрэгтэйг жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд 

ойлгуулах нь тун чухал байдаг. 

 
Хөхүүл эмэгтэй болон нярайн эмчилгээ 

Хөхүүл эмэгтэй сүрьеэгээр өвдсөн бол сүрьеэгийн бүтэн курс эмчилгээ хийх хэрэгтэй. 

Сүрьеэгийн бүх эмийг хөхүүл үед хэрэглэхэд аюулгүй байдаг учир хүүхдээ 

үргэлжлүүлэн хөхүүлж болдог. Эх, хүүхдийг хамт байлгаж урьдын адил хөхүүлж болно. 

Гэхдээ эхийн сүүн дэх эмийн хуримтлал нярайн сүрьеэг урьдчилан сэргийлэх юмуу 

эмчлэхээр хангалттай хэмжээнд байж чаддаггүй. 

6-аас доош, тэр дундаа 3-аас доош насны хүүхдэд сүрьеэ илүү хүнд байдаг. 

Сүрьеэтэй өвчтөнтэй ойрхон байдаг хүүхдэд өвчний шинж тэмдэг илэрсэн эсэхийг 

эмнэлэгт шинжлэх хэрэгтэй. Шинж тэмдэг илрээгүй хүүхдэд БЦЖ вакцин хийлгэсэн 

эсэхээс хамааралгүй сүрьеэгийн далд халдвараас урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийх 

шаардлагатай. Урьдчилан сэргийлэх эмчилгээнд изониазидыг (5 мг/кг) өдөр бүр 6–9 

сар хэрэглэдэг. 

Туберкулины сорил тавих боломжтой бол 3 сарын дараа хийх хэрэгтэй: 
 

                                                
55 Мэргэжлийн Зөвлөх, Малавийн Сүрьеэтэй Тэмцэх Үндэсний Хөтөлбөр, Лилонгве, Малави. 
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• Туберкулины сорилын гүвдрүү 6 мм-ээс бага бол урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг 

зогсоож хүүхдэд БЦЖ вакцин хийнэ (өмнө хийгдээгүй бол). 

• Гүвдрүү 6 мм-ээс том бол изониазидын урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг 

үргэлжлүүлэн дахин 3–6 сар өгнө. 

 
Элэгний гэмтэлтэй өвчтөний эмчилгээ (1-4) 

Доорх байдалтай өвчтөнд богино-хугацааны ердийн горим хэрэглэж болдог: 

 
Элэгний архаг, тогтворжсон өвчин 

Изониазид, рифампицин дээр элгэнд нөлөөлдөггүй стрептомицин, этамбутол зэрэг 1 

юмуу 2 эм нэмж, нийт 8 сар эмчилж болно. Элэгний гэмтэл даамжирсан, ж нь: үүдэн 

венийн даралт ихэссэнийг заах асцит зэрэг шинж илэрсэн бол эхний шатанд 

стрептомицин дээр изониазид, этамбутолыг нэмж, үргэлжлэх шатанд изониазид ба 

этамбутолоор нийт 12 сарын эмчилгээ хийж болно. Элэгний архаг, тогтворжсон өвчтэй 

үед пиразинамид хэрэглэж болохгүй. Иймээс зөвлөмж болгож буй горим нь 

2HRES/6HE, 2HRE/6HE 2HSE/10HE байдаг. 

 
Элэгний хурц үрэвсэл 

Сүрьеэ ба вирусын гаралтай элэгний хурц үрэвсэл хамт тохиолдох нь маш ховор 

байдаг. Харин сүрьеэгийн эмчилгээ хийж байх явцад өвчтөнд вирусын гаралтай 

элэгний хурц үрэвсэл үүсч болдог; олон газар энэ нь эмчилгээний явцад үүсэх 

шарлалтын шалтгаан болж байдаг (5). Зарим тохиолдолд элэгний үрэвсэл намдтал 

сүрьеэгийн эмчилгээг хойшлуулж болдог ч заримд нь сүрьеэг үргэлжлүүлэн эмчлэх 

шаардлагатай байдаг. Ийм үед стрептомицин ба этамбутолын хослолыг дээд тал нь 3 

сар өгөх нь элэгний үрэвсэл намдтал хэрэглэхэд аюулгүй сонголт болдог. Дараа нь 

эмчилгээний үргэлжлэх шатанд изониазид ба рифампициныг 6 сар өгч болно (6HR). 

Сүрьеэгийн тархалт их бол офлоксацин зэрэг фторхинилоныг стрептомицин ба 

этамбутолтой хамт хэрэглэх нь элгэнд нөлөөлөхгүй, тохиромж сайтай түр зуур 

хэрэглэж болох горим байдаг. 

 
Бөөрний дутагдалтай өвчтөний эмчилгээ (3, 4) 

Бөөрний дутагдалтай өвчтөнд изониазид, рифампицин ба пиразинамидыг ердийн 

тунгаар өгч болдог, эдгээр эмүүд цөсний замаар бүрэн ялгарах юмуу хоргүй нэгдэлд 

шилждэг. Бөөрний хүнд дутагдлын үед изониазид хэрэглэж буй өвчтөнд захын 

мэдрэлийн гэмтэл үүсэхээс сэргийлж пиридоксин өгөх хэрэгтэй; бөөрний дутагдлын үед 

үүсдэг гиперурикемийг пиразинамид хүндрүүлж болдог. Этионамид ба протионамид    

бараг бүтнээрээ бөөрний биш замаар ялгардаг тул бөөрний дутагдлын үед ердийн 

тунгаар хэрэглэж болдог. 
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Стрептомицин ба  этамбутол бөөрөөр ялгардаг. Бөөрний дутагдлын үед энэ 2 

эмийн тунг багасгах шаардлагатай. Бөөрний үйл ажиллагааг хянах боломжтой газарт 

тунг тохируулан хэрэглэж болдог. Тиоацетазон хэсэгчлэн шээсээр ялгардаг ч 

эмчилгээний ба хоруу урвал үүсгэх тунгийн хоорондох зай нь тун бага учир бөөрний 

дутагдалтай өвчтөнд хэрэглэж болохгүй. Бөөрний дутагдалтай өвчтөнд аюулгүй горим 

нь 2HRZ/4HR байдаг. 
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35.  ХДХВ халдвартай өвчтөнд сүрьеэгийн  

эмчилгээ ялгаатай байдаг уу? 

 А. Харриес56 

 

 

 

Эмчилгээний ангилал ба эмчилгээний горимууд 

ХДХВ-халдвартай болон ХДХВ-сөрөг сүрьеэтэй өвчтөнд тиоацетазон хэрэглэхээс 

бусад сүрьеэгийн эмчилгээ адил байдаг. ХДХВ-халдвартай өвчтөнд тиоацетазон хүнд 

хэлбэрийн, зарим үед нас баралтанд хүргэдэг арьсны гэмтэл үүсгэдэг аюултай (1). 

Иймд ХДХВ-халдвартай юмуу сэжигтэй өвчтөнд тиоацетазоны оронд этамбутол 

хэрэглэдэг (“Тиоацетазоныг изониазидтай хослон хэрэглэсний ач холбогдол, изониазид 

дээр тиоацетазон нэмсэн горимын үр дүн ямар байдаг вэ?”, х.151-г үз). 

Зарим оронд тиоацетазоныг этамбутолоор орлуулах хөрөнгө байхгүй байж болно. 

Тиоацетазон хэрэглэхээс өөр аргагүй бол өвчтөнд арьсны хүнд гэмтлийн талаар 

тайлбарлаж, арьсны гэмтэл үүсвэл тиоацетазоныг даруй зогсоож ойролцоох эмнэлгийн 

байгууллагад хандахыг зөвлөх хэрэгтэй. 

Тохирох ариутгал хийж, тариур болон зүүг устгадаг бол стрептомицин ач 

холбогдолтой эм хэвээр байгаа билээ. ХДХВ-халдварын тархалт ихтэй зарим оронд 

тариур, зүүг зохих ёсоор ариутгадаггүй учраас стрептомицин хэрэглэдэггүй. 

 
ХДХВ-халдвартай сүрьеэтэй өвчтөний сүрьеэгийн эмчилгээний үр дүн 

Эмчилгээ дуусгасан өвчтөний үр дүн 

Эмчилгээгээ дуусгасан өвчтөнд ХДХВ-халдвартай юмуу ХДХВ-сөрөгөөс хамааралгүй 

клиникийн, гэрлийн шинжилгээ болон нян судлалын өөрчлөлт адилхан байдаг (2, 3). 

 

Тохиолдлын нас баралт 

Сүрьеэгийн эмчилгээний явц болон төгсгөлд ХДХВ-халдвартай өвчтөний нас баралтын 

түвшин ХДХВ-сөрөг өвчтөнг бодвол өндөр байдаг (2, 3). Суб-Сахарын Африкт ХДХВ-

эерэг, түрхэц-эерэг сүрьеэтэй өвчтөний 30% орчим нь эмчилгээ эхэлсэнээс хойш 12 

сарын туршид; эмчилгээ дуусгасан өвчтөний 25% орчим дараах 12 сард нас бардаг 

байна. ХДХВ-ээс өмнөх үед түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэгийн эмчилгээний үр дүн сайн 

байсан билээ. Зарим газар ХДХВ-эерэг, түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэтэй өвчтөнтэй 

харьцуулахад  ХДХВ-халдвартай, түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэтэй өвчтөний тавилан 

илүү муу болохыг харуулсан баталгаа хуримтлагдаад байна. Эмчилгээний явцад болон 

                                                
56 Мэргэжлийн Зөвлөх, Малавийн Сүрьеэтэй Тэмцэх Үндэсний Хөтөлбөр, Лилонгве, Малави. 
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дараа нас барж буй ХДХВ-халдвартай сүрьеэтэй өвчтөний олонх нь сүрьеэгийн улмаас 

байдаг ч бас нилээд хэсэг нь ХДХВ-холбоотой бусад өвчнөөс нас бардаг билээ. 

Богино-хугацааны горимоор эмчлэгдсэн ХДХВ-халдвартай сүрьеэтэй өвчтөний нас 

баралтын түвшин рифампицингүй 12 сарын стандарт горимоор эмчлэгдсэнээс доогуур 

байдаг (4, 5). Энэ нь богино-хугацааны эмчилгээ илүү үр дүнтэй байдагтай холбоотой ч 

гол нь рифампицин сүрьеэгээс гадна бусад нянгийн эсрэг өргөн хүрээний үйлчилгээ 

үзүүлдэгээс байж болно. Иймээс сүрьеэгийн эмчилгээний явцад рифампицин ХДХВ-

холбоотой бусад нянгийн халдварын улмаас болох нас баралтыг бууруулдаг байна. 

Сүрьеэгийн эсрэг эмтэй хамт хийж буй нэмэлт эмчилгээ тохиолдлын нас баралтын 

түвшинг бас бууруулж болно. 

ХДХВ-халдвартай сүрьеэтэй өвчтөнд шууд хяналттай эмчилгээ бүр ч илүү чухал 

болохыг баталсан байдаг. Алперт ба бусад хийсэн олон талт судалгаагаар (6) эмээ 

өөрөө уух үед бусад хүчин зүйлүүдийг хянаж байсан ч ХДХВ-халдвартай сүрьеэтэй 

өвчтөний нас баралтын түвшин илүү өндөр байгааг илрүүлжээ. Үүнтэй адилаар, Алвуд 

ба бусад (7) эмчилгээг шууд хяналттай хийсэн үед ХДХВ-халдвартай сүрьеэтэй 

өвчтөний нас баралтын түвшин 15% байхад адил горимоор өөрөө ууж буй үед 43% 

байгааг харуулсан байна. 

 

Дахилт 

Рифампицинтэй богино-хугацааны эмчилгээний горимыг бүрэн дуусгасан ХДХВ-

халдвартай сүрьеэтэй өвчтөнд сүрьеэ дахих түвшин доогуур байдаг. Эдгээр өвчтөнд 

эмчилгээний горимыг 6-аас 12 сар болтол сунгахад цаашид дахих түвшинг бууруулдаг 

(8). Гэвч, ингэж сунгахад эмчилгээ үнэтэй, хоруу чанар их, урт эмчилгээг хийхэд 

бэрхшээлтэй байдгаас олонх хөтөлбөрт ХДХВ-халдвартай өвчтөнг 6 юмуу, голдуу 9 сар 

эмчилдэг. Стандарт горимоор юмуу үргэлжлэх шатанд нь этамбутол, изониазид 

хэрэглэдэг богино-хугацааны горимоор эмчилсэн ХДХВ-халдвартай өвчтөнд ХДХВ-

сөрөг сүрьеэтэй өвчтөнг бодвол дахилтын түвшин өндөр байдаг (9–11). 

 

Сүрьеэгийн эмчилгээ ба ретровирусын эсрэг эмчилгээ  

ХДХВ/ДОХ-той, сүрьеэгийн нууц халдвартай юмуу идэвхтэй сүрьеэтэй өвчтөнд 

хэрэглэх ретровирусын эсрэг (ARV) эмүүдийн боломж улам ихэсч байна. ARV-г үр 

дүнтэй хэрэглэхэд биеийн дархлааг аажим ихэсгэдэг тул сүрьеэгийн нууц халдвар 

идэвхтэй сүрьеэ болон даамжрах эгзгийг бууруулах ёстой юм. Гэвч, дархлаа дахин 

сэргэсний улмаас ХДХВ-эерэг, нууц халдвартай зарим өвчтөнд ARV хэрэглэхэд 

идэвхтэй сүрьеэ үүсч болдог билээ. Одоогийн байдлаар зөвшөөрөн хэрэглэж буй ARV 

эмүүд, ихэнх протеаз ингибитор болон транскрипцэд саад болох нуклеозид бус  

ингибиторууд рифампицинд нөлөөлдөг тул рифампицинтэй горим хэрэглэж болдоггүй, 

харин рифабутин өгөхөд аюул бага байдаг (12-15). 



 185 

Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээтэй хамт хэрэглэхэд тохиромжтой ARV горим болон 

сүрьеэтэй өвчтөнд ARV эмчилгээг эхлэн хийхэд тохиромжтой хугацааг тодорхойлох 

шаардлагатай байгаа юм. Сүрьеэгийн эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөнд ARV хийж эхлэхэд 

үрэвслийн урвал сайжирсантай холбогдон шинж тэмдэг улам хүндэрч болдог (16–17). 

Сүрьеэгийн эмчилгээний явцад болон дараа нь ARV эмчилгээ ХДХВ-холбоотой 

өвчлөл, нас баралтыг, сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээ хийж дууссан ХДХВ-эерэг хүмүүст 

сүрьеэ дахих эгзгийг бууруулдаг байж болно. 
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36.  Гэрийн ба сувиллын эмчилгээг харьцуулсан  

Мадрасын судалгааны гол ололт нь юу вэ? 

К. Томан57 

 

 

 

 

Судалгааны зорилго 

Гэрийн болон сувиллын эмчилгээний ялгааг үнэлэх зорилгоор уг судалгааг хийжээ. 

Биеийн хүчний ажил, хооллолт, байрны нөхцөл эмчилгээний үр дүнд яаж нөлөөлж, 

гэрлийн ба нян судлалын шинжилгээнд ямар өөрчлөлт үзүүлэхийг судлахад гол нь 

анхаарчээ. Гэртээ эмчлэгдэж байгаа өвчтөний халдварын байдал буюу гэр бүлийн 

ойрын хавьталд өвчлөх түвшин ямар байгааг мөн судалсан байна. 

 
Судалгааны загвар 

Судалгаанд Мадраст (одоогийн Ченнай), Сүрьеэгийн Хими Эмчилгээний Төвөөс 

(одоогийн Сүрьеэгийн Эрдэм Шинжилгээний Төв) 8 км-т амьдарч буй, 12-оос дээш 

насны, цэрний түрхэц ба/эсвэл өсгөвөр нь сүрьеэгийн нянд эерэг, өмнө нь сүрьеэгийн 

эмчилгээ хийлгэж байгаагүй (эсвэл 2 долоо хоногоос илүүгүй хийлгэсэн) өвчтөнг 

хамарчээ. Ихэнх өвчтөн даамжирсан, хөндийт сүрьеэтэй байжээ. Изониазид юмуу р-

аминсалицилын хүчилд (ПАСК) тэсвэртэй болон уяман, чихрийн шижин зэрэг хүнд 

хэлбэрийн хавсарсан өвчтэй, эмнэлгийн яаралтай тусламж шаардлагатай байгаа, мөн 

жирэмсэн өвчтөнг судалгаанаас хасчээ. Ихэнх өвчтөн Мадрасын ядуу хэсэгт амьдардаг 

байжээ. 

 
Эмийн горим 

Судалгаа явагдсан 1950-иад оны сүүлээр стандарт эмчилгээ байсан изониазид ба 

ПАСК (натрийн давс)-ийг бүх өвчтөнд хэрэглэжээ. 

 
Гэрийн эмчилгээ 

Гэрийн эмчилгээнд хамрагдсан өвчтөн эмээ гэртээ ууж, долоо хоногт 1 удаа Төвд ирж 

долоо хоногийн эмээ авч байхаар зохион байгуулжээ. Түүнчлэн эмнэлгийн ажилтан 

өвчтөн бүрийнд очиж, өвчтөн эмээ зааврын дагуу ууж буй эсэхийг шалгахын тулд 

заримдаа “гэнэтийн” эмийн тооллого хийж, шээсний сорьцыг шинжилгээнд авдаг 

байжээ. Өвчтөний гэр бүлийнхэнд сар бүр хуурай сүү үнэгүй олгож байжээ. 

 

                                                
57

 Нас барсан. 
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Сувиллын эмчилгээ 

Сувилалд эмчлүүлэх өвчтөнг хангалттай тооны ажилтантай, оношлогоо ба асаргаанд 

бүрэн төхөөрөмжлөгдсөн Мадрасын төв сувилалд хэвтүүлсэн байна. Төвийн эмч болон 

нийгмийн ажилтанууд өвчтөнг долоо хоног бүр үздэг байжээ. 

 
Биеийн хүчний ажил 

Сувилалд хэвтсэн өвчтөнг 3-4 сар хэвтрийн дэглэмд (хэвтрийн суултууртай) байлгажээ. 

Дараа нь өдөрт эхлээд 2, тэгээд 4 цаг босохыг; 6 сарын дараа харьцангуй тэнхэрсэнийг 

нь сард 1 удаа гэртээ очоод орой нь буцаж ирж байхыг зөвшөөрсөн байна. 

Гэрийн эмчилгээнд байгаа өвчтөнг мөн хэвтрийн дэглэмд байж өмнө хийж байсан 

биеийн хүчний ажлаа аажмаар эргэн хийх юмуу эрүүл мэнд нь сайжрахад л ажиллахыг 

зөвлөсөн байна. Гэвч тэдний олонх голдуу хөдөлгөөнтэй хэвээр байжээ. Эмэгтэйчүүд 

гэр зуурын ажлаа үргэлжлүүлэн хийж, олонх эрчүүд эрүүл мэнд нь сайжирсан гэж 

үзэхээс өмнө ажилдаа эргэн орж, зарим нь ажлаа зогсоохоос татгалзсан байна. 

Тогтмол ажилгүй хэсэг нь удаан хугацаагаар хол явдаг байжээ. 

Гэрийн өвчтөнүүд дор хаяхад 7 хоногт 1 удаа Төв рүү ирэх хэрэгтэй байсан бөгөөд 

ядуу учраас талдаа 8 км замыг голдуу явганаар туулдаг байжээ. 

Ихэнх эрэгтэйчүүд гар урчууд, мэргэжилгүй ажилтанууд, гэрийн үйлчлэгч юмуу 

гудамжны худалдаачид байсан бөгөөд халуун нөхцөлд удаан хугацаагаар ажилладаг 

байжээ. 

 

Хоол 

Сувилалд байгаа өвчтөнүүдэд илчлэг, өөх тос, уураг (амьтны уураг мөн оруулсан), 

эрдэс, витамин баялагтай хоол өгч байжээ (1). Харин гэрийн өвчтөний хооллолт муу 

байсан аж: тэдний дөнгөж 8% л өдөрт 30 г, түүнээс илүү амьтны уураг хэрэглэж байсан 

бол сувиллын өвчтөнд энэ нь доод талын хэмжээ байсан байна. Гэрийн өвчтөний 

амралт бага, хуучин ажлаа эргэн хийж байсан нь хооллолтын ялгааг улам ч ихэсгэж 

байгаа юм. 

 

Байрны нөхцөл 

Сувилалд цэвэр, агааржилт сайтай тасагт өвчтөнүүд байсан бол гэрийн ихэнх өвчтөн 

нэг хүнд 4.5 м2-аас бага талбайтай, давчуу байранд амьдарч байжээ. 

 

Эмчилгээний хуваарилалт 

Санамсаргүй сонгон авсан тоонд үндэслэн эмчилгээнд хуваарилсан байна. Судалгаанд 

хамрагдсан бүх өвчтөнд тоо тавьсан цаасыг битүүмжилсэн дугтуйнд өгч, онгойлгосных 

нь дараа Төвийн дүн бүртгэлийн хэсэгт уг санамсаргүй сонгосон тоог тайлан уншжээ 

(“Хяналттай клиник туршилтын зарчим, шаардлагууд нь юу байдаг вэ?”, х.270-г үз). 
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Төвийн ажилтанууд (эмнэлгийн ба мэргэжлийн бус) болон бусад ямар ч хүн ямар 

эмчилгээнд өвчтөн хамрагдахыг урьдчилан мэдээгүй байжээ. 

Санамсаргүй сонголтоор гэртээ эмчлэгдэх болсон өвчтөн, ялангуяа эмэгтэйчүүдэд, 

өвчин хүнд үед, ө.х, том хөндийтэй, уушигны эд гэмтсэн, цэрэнд нь нян илэрсэн г.м, 

хохиролтой байсан билээ. 

 

Үр дүн ба дүгнэлт 

Клиник өөрчлөлт  

Сүрьеэгийн улмаас 3 өвчтөн нас барсаны 2 нь сувилалд, нэг нь гэртээ эмчлэгдэж 

байжээ. (Нэг нь сүрьеэгийн улмаас биш, гэртээ эмчлэгдэж байсан өвчтөн ажил дээрээ 

тогонд цохиулсанаас нас баржээ.) 

Сувилалд байсан өвчтөний жин гэртээ эмчлэгдэж байснаас илүү нэмэгдсэн байна. 

 
Гэрлийн шинжилгээний өөрчлөлт 

Хөндийн хэмжээ багассан юмуу хаагдаж байгаа байдлаар авч үзэхэд 2 бүлэгт гэрлийн 

шинжилгээний өөрчлөлт адил байжээ. Эмчилгээний өмнөх гэмтлийг харьцуулж үзэхэд 2 

бүлэгт гарсан өөрчлөлт бүр ч адил байсан байна. 

 
Нянгийн байдлын өөрчлөлт 

2 бүлгийн аль алинд хурдан өөрчлөлт гарсан байна (Хүснэгт 44, Зураг 14). Гэртээ ба 

сувилалд эмчлүүлж буй өвчтөний цэрний эерэгийн бууралтын түвшин бараг адил 

байжээ. 4 дэх сард бараг 90%-д цэрний шилжилт болсон, ө.х. сар бүр шинжилсэн 

цэрний олон сорьц өсгөвөрт сөрөг болсон байна. Зарим өвчтөнд өөрчлөлт хожим гарч 

байсан ч эмчилгээний 12 сар дуустал цэрний шилжилтийн өндөр түвшин хадгалагдаж 

байжээ. 

 
Хүснэгт 44 

Гэрийн ба сувиллын өвчтөний цэрний шилжилт  
(бүх өсгөвөр сөрөг), 2 сарын зайтайа 

 
   

Сар Гэрийн өвчтөний 

хувь 

Сувиллын өвчтөний 

Хувь 
   

  2 45 49 

  4 89 93 

  6 91 96 

  8 89 95 

10 92 95 

12 90 92 
 
а Сурвалж: лавлах 2. 
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Зураг 14 

Гэртээ ба сувилалд эмчлэгдсэн өвчтөний цэрний шилжилт (олон  
өсгөвөр-сөрөг  сорьц) 

 

Өсгөвөр-сөрөг (%)   

Сувилал   

 

 

  Гэртээ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Эмчилгээний хугацаа (сараар) 

 

 

Өвчний намжилт ба дахилт 

Өвчний намжилтыг тун хатуу шалгуураар буюу сүүлийн 3 сард шинжилсэн 7–9 өсгөвөр 

бүгд сөрөг байх дээр үндэслэн тогтоожээ. Сувиллын 81 өвчтөний 75-д (92%), гэрийн 82 

өвчтөний 71-д (86%) өвчинг намжсан гэж ангилсан байна (Хүснэгт 45) (2). 

Нэг жилийн эмчилгээний төгсгөлд өвчнийг нь намжсан гэж үзсэн 126 өвчтөнд дахих 

түвшинг нян судлалын байдлаар судалж үзжээ (3). Сувиллын 69, гэрийн 57 өвчтөнг 5 

жилийн хугацаанд хянасан байна (Хүснэгт 46). Хяналтын хугацаанд: сувиллын 

өвчтөнөөс 7-д (10%), гэрийн өвчтөнөөс 4-т (7%), нийт 11 дахилт үүсчээ. Нэг дэх жилд 

ажиглагдсан бага ялгаа (өмнөх хэсгийг үз) бараг адил байгаа юм. 11 өвчтөн дахисны 8 

нь хяналт хийсэн эхний жилд үүсчээ. 

 

Гэр бүлийн хавьтлын эгзэг 

Судалгаанд хамрагдаж эмчилгээ хийгдсэн өвчтөний гэр бүлийн ойрын хавьтлыг 5 жил 

хянасан байна. Өртөх түвшний (4, 5) гол судалгааг халдвар тараагч-индекс тохиолдол 

байсан гэр бүлд л хийжээ. Ингэснээр “сувиллын” гэр бүлийн хавьтал (халдвар тараагч-

индекс сувилалд жилээр тусгаарлагдсан) ба “гэрийн” хавьтал (эмчилгээний явцад 
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гэрийн ижил хавьталд амьдарч индекс тохиолдолд үргэлжлэн өртөж байгаа) хооронд 

харьцуулалт хийсэн байна. Хавьтлын 2 бүлэг Мадрасын хөдөөгийн ердийн орчинд, 

адил амьдралтай байжээ. 

Сүрьеэгийн байж болох гэмтэл гэрлийн шинжилгээнд нь илэрсэн бүх хавьтлыг 

судалгаанаас хасч үлдсэнийг нь туберкулинд урвал үзүүлээгүй ба урвал үзүүлэгчид гэж 

хуваажээ (арьсан дотор тарьсан 5ТН туберкулинд 0–4 мм ба ≥5 мм гүвдрүү үүссэн). 

Хүснэгт 45 
 

Гэртээ ба сувилалд 1 жил эмчлэгдсэн өвчтөний  
өвчин намжсан байдала 

 
   

1 дэх жилд намжсан 
  

Эмчилсэн 
газар 

Өвчтөний тоо 

Тоо % 
    

Гэртээ 82 71 86 

Сувилалд 81 75 92 
 

а Сурвалж: лавлах 2. 

 

Хүснэгт 46 
 

Гэртээ ба сувилалд 1 жил эмчлэгдсэний дараа  
өвчин нь намжсан 126 өвчтөнд 4 жил хяналт  
хийх хугацаанд дахьсан байдала

 
 

    

Байдал Гэртээ Сувилал Нийт 
    

Намжсан 57 69 126 

Дахьсан    
     2 дахь жилд 2 6 8 

     3-5 жилд 2 1 3 

Нийт дахьсан 4 7 11 

     дахьсан % 7 10 9 
 

а Сурвалж: лавлах 3. 

 

Хүснэгт 47-д үзүүлсэнчлэн урвал үзүүлээгүй бүлэгт өвчин үүссэн байдал гэрийн ба 

сувиллын хавьталд бараг адил байна. (Урвал үзүүлээгүйг бодвол нэгэн төрлийн биш 

байсан урвал үзүүлэгчдийн бүлэгт өвчин үүсэх нь сувиллын хавьталд илүү байжээ.) 

Илрүүлсэн өөр нэг чухал ололт нь ажиглалт хийсэн эхний жилд өвчилсөн хавьтал 

индекс-тохиолдол гэрт юмуу сувилалд эмчлэгдэж байснаас хамааралгүй эхний 3 сард 

өвчилжээ. Энэ нь эдгээр хавьтлуудыг анх шинжлэх үед аль хэдийнэ Mycobacterium 

tuberculosis-ын халдвар авсан байсан гэдгийг шууд зааж байгаа юм, ө.х. индекс-

тохиолдлыг илрүүлж, эмчлэхээс өмнө эдгээр хүмүүс халдварлагдсан байжээ. 
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Өвчтөний хамтын ажиллагаа 

Өвчтөн, тэдний гэр бүлд нийгм халамжийн сайн үйлчилгээ үзүүлж байсан ч сувилалд 

байсан 12 өвчтөн өөрсдөө эмчилгээнээс гарч, харин дөрөв нь дахин хэвтсэн байна. 

Гэртээ эмчлэгдэж байсан өвчтөнөөс ганцхан өвчтөн л өөрөө эмээ уухаа больжээ. 

Эмээ тогтмол ууж байсны тухайд сувиллын өвчтөн ч заримдаа, тодорхой хугацаанд 

эмээ уухгүй орхигдуулсан байлаа. Энэ нь өвчтөн бүр бүх эмээ ууж байгааг хянах хяналт 

сувилалд хангалтгүй байсантай холбоотой юм. 

Хүснэгт 47 
 

Гэртээ болон сувилалд эмчлэгдсэн өвчтөний гэр бүлийн хавьталд сүрьеэ үүссэн 
байдала

 
 

     

Туберкулины 
эхний байдал 

Хавьтлын 
бүлэг 

Эгзэгтэй 
хүний 
тоо 

Ажиглалтын жилд үүссэн 
тохиолдол 

5 жилийн хугацаанд 
үүссэн нийт 
тохиолдол 

 
          

   1 2 3 4 5 Тоо 
 

% 
          

Гэрийн   86 7 0 1 1 0  9 10.5 Урвал 
үзүүлээгүй 

Сувиллын   87 7 1 2 0 0 10 11.5 

Гэрийн 159 5 4 4 1 1 15   9.4 Урвал 
үзүүлсэн 

Сувиллын 177  13 4 7 2 2 28 15.8 
 

а Сурвалж: лавлах 5. 

 
 
Гэр бүлийн асуудал 

Гэр бүл бүрийн байдлыг нарийн бүртгэжээ. Гэрийн 8, сувиллын 20 өвчтөнд бэрхшээл 

үүссэнээс сувиллын өвчтөнд илүү байж, голдуу гэр бүл сарнихад хүргэсэн байна. 

 
Дүгнэлт 

Хяналттай хийсэн клиник судалгаагаар эмчилгээний үр дүнг хоёр бүлэг өвчтөнд – нэг 

хэсэг нь сувилалд сайн нөхцөлд, нөгөө нь гэртээ, ядуу нөхцөлд эмчлэгдсэн байдлыг 

харьцуулж үзжээ. 

Сувиллын өвчтөний байрны нөхцөл, асаргаа, хоол унд сайн, удаан хугацаанд 

хэвтрийн дэглэмд байсан ч гэртээ, давчуу байранд, хоол унд муутай, бага амарч голдуу 

олон цагаар ажиллаж байсан өвчтөнийхөөс эмчилгээний илүү сайн үр дүн гараагүй 

байна. Гэрлийн шинжилгээнд хөндийн хэмжээ багасах, хөндий хаагдах зэрэг сайжрал 

хоёр бүлгийн, ялангуяа эмчилгээний өмнө адил гэмтэлтэй байсан өвчтөнүүдийг 

харьцуулахад бараг адил байжээ. Цэр сөрөгт шилжих хувь ба хурд хоёр бүлэгт мөн 

адил байсан байна. 4 сар орчмын дараа гэрийн болон сувиллын өвчтөний 90%-д 

шинжилсэн олон тооны сорьц өсгөвөрт сөрөг байсан нь эмчилгээний үлдсэн хугацаанд 

хэвээр хадгалагджээ. 
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Нэг жилд өвчин намжсан байдал болон дараах 4 жилд дахилт цөөн гарсан түвшин 

гэрийн ба сувиллын өвчтөнд бараг ялгаагүй байсан байна. Эндээс харахад сувиллын 

эмчилгээ эдгэрэлтийн түвшин ихэсч, дахилт буурахад нөлөөлдөггүй ажээ. Судалгаанд 

уламжлалт эмчилгээ хэрэглэсэн билээ; богино-хугацааны эмчилгээ сүрьеэтэй өвчтөнг 

амбулатороор эмчлэх асуудлыг илүү хөнгөвчилж чадахаар байгаа юм. 

Гэр бүлийн ойрын хавьтлыг 5 жил ажиглажээ. Гэртээ болон сувилалд эмчлэгдсэн 

өвчтөний хавьтлын дунд өвчин үүсэхэд ялгаа байгаагүй бөгөөд, үр дүнтэй эмчлэгдэж 

байгаа индекс-тохиолдлын гэр бүлийн хавьтлын эгзэг ихэсдэггүй ажээ. Иймээс 

сувилалд эмчилсэнээр сэргийлж болох тусгай аюул гэрт нь эмчлэхэд байдаггүй байна. 

Судалгаанаас харахад халдварт индекс-тохиолдлыг оношлож, эмчилгээ эхлэхээс 

өмнө хавьтлын гол аюул учирдаг ажээ. Эндээс, индекс-тохиолдлоос гэр бүлийн 

хавьталд учруулах аюул аль хэдийнэ үүссэн байдаг учир дараа нь, сувилалд 

тусгаарлахад гарах ашиг тун бага байдаг байна.  

Сувиллын эмчилгээний дутагдалтай тал нь өвчтөнд тулгадаг шаардлагууд байдаг: 

гэр бүлээс нь тусгаарлан удаан хугацаагаар сувилалд байлгах, сувиллын дэг журмыг 

сахих нь хүндрэлтэй байдаг. Өөр нэг дутагдал нь гэр бүлийн амьдрал салахад мөн 

нөлөөлдөг ажээ. Энэ судалгаагаар, сувилалд байсан 12 өвчтөн (хэдийгээр 4 нь дахин 

хэвтсэн ч) өөрсдөө эмчилгээгээ орхисон байхад гэртээ байсан 1 л өвчтөн өөрөө 

эмчилгээгээ тасалжээ. 

Түүнчлэн өвчтөн эмийн тун бүрээ залгихыг нь хянаж байхгүй бол сувилалд эмчлэх 

нь эмээ тогтмол биш уухаас сэргийлж чадахгүйг энэ судалгаа харуулжээ. 

Энэ судалгаа эмнэлгийн байгууллагад эмчлэхээс амбулаторт ердийн журмаар 

эмчилгээ хийдэг болоход шилжих нь зайлшгүйг харуулсан юм (“Сүрьеэгийн эмчилгээнд 

гарсан гол дэвшлүүд нь юу вэ?”, х.93 ба “Сүрьеэтэй өвчтөнг хэзээ эмнэлэгт хэвтүүлэх 

хэрэгтэй вэ, эмчлүүлж буй өвчтөн хир халдвартай вэ?”, х.260-г үз). 
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37.  Өвчтөн хугацаанаас нь өмнө эмчилгээгээ  

зогсоох нь хир элбэг байдаг вэ? 

 Ж. Сбарбаро58 

 

 

 

 

Эмийг зааврын дагуу уухгүй байх нь элбэг тохиолддог, хүндрэлтэй үзэгдэл бөгөөд 

өвчтөнг эмчлэх, хүн амын дундах өвчлөлийг хянахад үүнийг заавал анхаарах ёстой юм. 

Ёс заншил ба хувь хүний итгэл үнэмшил нь нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрт ноцтой, 

сөрөг нөлөө үзүүлж болохыг уяман, филариаз, ревматизмын урьдчилан сэргийлэлтийг 

өвчтөн дуусгалгүй орхисон хөтөлбөрүүд тодорхой харуулсан билээ (1). Гурван өвчтөн 

бүрийн нэг хугацаанаас өмнө эмчилгээгээ зогсоодогийг олон судалгаагаар харуулсан 

байдаг (2). Сүрьеэгийн эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөний дунд таслалтын түвшин адил 

байгааг бүртгэсэн байна (1, 3–5). Харамсалтай нь ийм байдал амбулаторт болон гэртээ 

эмчлэгдэж байгаа өвчтөнөөр зөвхөн хязгаарлагддаггүй. Ийлдэс дэх эмийн түвшин 

болон шээсэнд метаболит хэмжсэн олон удаагийн шинжилгээгээр эмнэлэгт хэвтэж 

байгаа өвчтөн ч авчирч өгсөн эмийг нуух юмуу хаяж орхидогийг харуулсан байдаг (3). 

Даралт ихсэхээс аваад чихрийн шижин, артрит, астма, зүрхний архаг дутагдал 

хүртэл олон янзын өвчний үед эмчилгээгээ таслах 65%-ийн өндөр түвшин бүртгэгдсэн 

байдаг. Эндээс харахад өвчний хүнд шинж илэрсэн байдал ч өвчтөн эмчилгээний горим 

дагаж мөрдөхөд хүргэдэггүйг баталж байгаа юм. Иймээс шинж тэмдэг арилах нь 

эмчилгээ таслах түвшин улам ихсэхэд хүргэдэг байна. Өвчний хүнд байдал, өвчний 

үргэлжлэх хугацаа, үйл ажиллагааны алдагдал болон хавсарсан олон өвчин байх нь 

эмчилгээний зааврыг мөрдөхөд нөлөөлдөггүй. 

Эмчилгээгээ мөрдөх ба мөрдөхгүй өвчтөнг ялгахад тус болох шинжийг хайж олох 

олон оролдлого хийгдсэн ч бүгд амжилтгүй болсон байдаг. Эмчилгээг хэн зөрчиж, хэн 

дуусгах вэ гэдгийг тодорхойлоход нас, хүйс, яс үндэс, нийгэм-эдийн засгийн байдал, 

боловсролын түвшин, гэр бүлийн байдал, ёс заншил, шашны аль нь ч тус болохгүй 

байгааг судалгаанууд харуулжээ. Гэрт нь хэлэлгүй очиж, эмийг тоолж үзэхэд эмнэлэгт 

тогтмол ирж байгаа нь ч өвчтөн эмээ яг ууж байгааг заадаггүй болохыг харуулсан 

байна. Эрүүл мэндийн сургалт эрчимтэй хийж, ээж нь зэрэг гэр бүлийн ойрын гишүүнд 

даатгасан ч эмээ бүрэн уухыг баталгаатай болгоход нөлөө үзүүлдэггүй ажээ. 
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Гэсэн хэдий ч эрүүл мэндийн олон ажилтанууд, ялангуяа өвчтөнг удаан хугацаанд 

мэддэг бол найдвартай, найдваргүй өвчтөнг ялгаж чадна гэж итгэсээр байна. Эдгээр 

мэргэжилтэнүүд ч өвчтөнийхөө мөрдөх чадварыг урьдчилан хэлж чадахгүй байгааг 

олон судалгаанууд давтан харуулсаар байгаа билээ (3). 

Эмчилгээг сайн мөрдөж байснаа долоо хоног, сар өнгөрөх хирээр мөрдөхөө болих 

нь гайхмаар зүйл биш юм. Цаг хугацаа болон мөнгө гэсэн аль ч утгаараа эмчилгээний 

зардал нь өвчтөний даган мөрдөлтөнд нэмэгдэл нэрмээс болдог. Хүндрэлтэй горим  

таслалтын түвшин бүр ихсэхэд хүргэдэг. 

Эмчилгээг дагаж мөрдөхөд учрах саадыг бууруулж чадсан сүрьеэтэй тэмцэх үр 

дүнтэй хөтөлбөрөөр (6) эмчилгээ таслалтыг багасгаж чаддаг (“Эмчилгээ яагаад үр 

дүнгүй болдог вэ, эмчилгээний үр дүн муу байхаас сэргийлэхийн тулд юу хийж болох 

вэ?”, х.175-г үз). ДОТС-ын бодлогын нэг чухал хэсэг болох шууд хяналттай эмчилгээг 

хэрэглэх болсон гол шалтгаан нь тогтмол биш эмчилгээнээс сэргийлэх байсан билээ. 
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38.  Эмчилгээг шууд хяналттай хийсний  

ач холбогдол нь юу вэ?59 

Ж. Сбарбаро60 

 

 

 

 

Сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг сайжруулахад хийгдэж буй шинэ хүчин чармайлтуудын дүнд 

өвчтөн сэтгэл ханамжтай байж, хамтран ажиллахыг нь нэмэгдүүлсэн ч эмчилгээний 

зааврыг дагаж мөрдөхгүй байх нь бэрхшээлтэй асуудал хэвээр байсаар байгаа билээ. 

Сүрьеэг үр дүнтэй эмчлэхийн тулд олон эмийг, удаан хугацаагаар уух хэрэгтэй байдаг. 

Энэ хугацаанд өвчтөний шинж тэмдэг хурдан арилж, бие сайжирлаа гэх шинэ бодол 

төрдөг нь өвчтөн эмчилгээний журмыг мөрдөхгүй болоход хүргэдэг гол хүчин зүйл 

байдаг. Иймээс өвчтөнийхөө эрүүл мэндийг бодсон сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөр 

мөрдөхгүй байх энэ асуудлыг эмчилгээний бүх л хугацаанд анхааралдаа авч даван 

туулах хэрэгтэй юм.  

Шууд хяналттай эмчилгээний хамгийн гол ач холбогдол нь бүхэл эмчилгээг  

хөтөлбөрийн хяналтын дор хийдэгт байдаг. Өвчтөн өгсөн эмийг залгиж байгаа гэдгийг 

хоёр дахь хүн шууд хянаснаар л тухайн өвчтөн бичигдсэн эмчилгээний горимыг яг 

хэрэглэж байгааг тодорхой болгож өгдөг. Өөрөө эмээ ууж буй үед тогтмол биш байдал 

гардаг нь мэдээж байдаг. Эмчилгээг хянаж буй хүн өвчтөн эмээ зохих хугацаанд, 

тохирох тунгаар ууж буйг баталгаатай болгодог нь өвчтөн болон нийгэмд аль алинд нь 

тустай байдаг. Хамгийн түрүүнд гарах ач тус нь эмчилгээгээ бүрэн дуусгаснаар 

эдгэрэлтийн түвшин өндөр болдог. Үүнтэй адил өөр нэг чухал ашиг нь эмийн даслын 

үүсэлт илт буурдаг, учир нь шууд хянаснаар өвчтөн санаатай болон санамсаргүйгээр 

аль нэг эмээ орхигдуулсанаас үүсдэг эмийн даслын аюулыг зайлуулж чаддаг (“Эмийн 

дасал яаж үүсдэг вэ?”, х.183-г үз). Түүнчлэн, шууд хянах үед өвчтөн, эмнэлгийн 

ажилтан үргэлж ойр байх учраас гаж нөлөө болон эмчилгээний хүндрэлийг, ялангуяа 

эмчилгээний чухал үе болох эхний шатанд хурдан илрүүлж, арга хэмжээ авч болдог. 

Дээрээс нь нэмээд, эмчилгээг хянаж буй хүнтэй байнга харьцдагаас эмчилгээ таслах 

болон өвчтөнг эрж олох хооронд өнгөрөх хугацаа өөрөө ууж буй үед нэг сар байна 

гэвэл шууд хянах үед зөвхөн нэг өдөр хүртэл бууруулж болдог билээ. Эмчилгээг 

баталгаатай үргэлжлүүлэх нь цаашдаа хүн амын дунд халдвар тархахыг бууруулж, 

улмаар өвчний гамшиг, сүрьеэгийн шинэ тохиолдол үүсэхийг бууруулах болно. 
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Шууд хяналттай эмчилгээнд олон хүн, хөрөнгө зарцуулдаг ч, эмчилгээг шууд 

хяналтгүй хийх үед гардаг дахин эмчилгээний үнэ, эмийн дасалтай сүрьеэгийн 

эмчилгээний үнэ болон сүрьеэгийн шинэ тохиолдлын (олонх нь эмийн дасалтай) 

эмчилгээнд зарцуулах хөрөнгийг хэмнэснээр зардлаа илүү нөхөж чаддагийг олон 

судалгаанууд харуулсан юм (1–3). Эмчилгээгээ үргэлжлүүлэх сонирхолгүй өвчтөнг дор 

нь илрүүлсэнээр тэдэнд тохирох өөр арга хэмжээ авах боломжийг нийгэмд олгодог. 

Өвчтөн бүр өгч байгаа эмийг бүгдийг ууж байгааг эмнэлгийн ажилтан баталгаатай 

болгох нь нэн чухал байдаг. Өвчтөнд эмээ залгихад нь туслах аяга ус юмуу цай өгөх 

хэрэгтэй. Эмээ уусных нь дараа өвчтөнтэй хэдэн хором ярилцах нь зөв практик байдаг; 

энэ нь өвчтөн хянагч хоёрын хоорондын харьцааг гүнзгийрүүлэхээс гадна эмээ яг 

залгисныг баталгаатай болгодог. Эмчилгээг шууд хянана гэдэг нь тун бүрийг шууд 

хяналтын дор өгөхийг хэлэх бөгөөд өвчтөнд тохиромжтой байх нь амжилтанд хүрэх 

үндэс байдаг. 
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39.  Эмчилгээ яагаад үр дүнгүй болдог вэ, эмчилгээний үр дүн 

муу байхаас сэргийлэхийн тулд юу хийж болох вэ?61 

Ф. Луелмо62 

 

 

 

 

Өмнө нь сүрьеэгийн эсрэг эм хэрэглэж байгаагүй бөгөөд ХДХВ-ын халдваргүй бол 

сүрьеэтэй өвчтөн эдгэрэх бүрэн боломжтой байдаг билээ. Өмнө эмчлэгдэж байгаагүй 

өвчтөнд богино-хугацааны эмчилгээний горим 95%-аас дээш эдгэрэлтийн үр дүнтэй 

байдаг. Гэсэн ч амьдрал дээр амжилтын энэ түвшинд ховорхон хүрч байна. Үр дүнгүй 

болох гол шалтгаанууд нь эмчилгээгээ эрт зогсоох (таслалт) болон эмээ тогтмол биш 

уух, тохиромжгүй горим хэрэглэх, эмийн дасал, эмчилгээ хожимдох, ДОХ-оор нас 

барах, эмийн хоруу чанар байдаг. 

 

Эмчилгээгээ эрт зогсоох ба эмээ тогтмол биш хэрэглэх 

Эмчилгээний үр дүн муу байх хамгийн гол шалтгаан нь одоогийн байдлаар эмчилгээгээ 

эрт зогсоох, эмээ тогтмол биш хэрэглэх байгаа юм. Эдгээр нь доорх шалтгааны улмаас 

болж байдаг: 

- эмнэлгийн байгууллагад очих боломж муу (газар зүйн, эдийн засгийн, 

хязгаарлагдмал юмуу тохиромжгүй цаг, найрсаг биш эмнэлгийн ажилтан) ба 

өвчтөний орлого хасагдахад хүргэх; 

- эмийн тогтмол биш хангамжийн улмаас нэг эмийн эмчилгээ хийгдэх, эмнэлгийн 

байгууллагад итгэх итгэл алдагдах; 

- өвчтөн эмчилгээний үргэлжлэх хугацааны талаар ойлголт аваагүй; болон 

- эмээ уухаа мартах, биеийн байдал сайжрахад эмчилгээгээ зогсоох (“Өвчтөн 

хугацаанаас нь өмнө эмчилгээгээ зогсоох нь хир элбэг байдаг вэ?”, х.171-г үз). 
 

Өвчтөний нилээд хувьд архи, хар тамхи хэрэглэдэг нь эмчилгээг дагаж мөрдөхөд 

нөлөөлдөг, иймд өвчтөн бүрд тохирсон тусгай бодлого шаардлагатай юм (1). 

 
Тохиромжгүй горим 

Тохиромжгүй горим хэрэглэх нь ялангуяа хувийн хэвшлийн практикт элбэг байдаг (2) 

бөгөөд эмчилгээ үр дүнгүй болох, дахих эгзгийг ихэсгэдэг. Хяналттай хийсэн клиник 

судалгаагаар үр дүнтэй нь батлагдсан, эмийн хослол, тун, хэрэглэх тоо ба үргэлжлэх 
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хугацаа нь практикт хэрэглэхэд тохиромжтой эмчилгээний горимуудыг л хэрэглэх 

хэрэгтэй (3). 

 

Эмийн дасал 

Эмчилгээ үр дүнгүй болох шалтгаан тэр болгон эмийн дасал байдаггүй. Жишээ нь, 

анхдагч олон эмийн-даслын түвшин 10%-тай, муу гүйцэтгэлтэй хөтөлбөрөөр ч гэсэн 

олон эмийн-дасалтай сүрьеэгүй өвчтөн эмчилгээгээ  тасалсанаас л эдгэрэх боломжгүй 

болсон байдаг (4). Сүрьеэгийн эмчилгээг сайжруулсан газарт хоёр гол бактерицид эм - 

изониазид ба рифампицинд нянгийн төрөл дасалтай (олон эмийн дасалтай төрөл) бол 

эмчилгээ үр дүнгүй болж, нас баралтанд хүргэж болно. Тохиромжгүй болон тогтмол 

биш эмчилгээний улмаас эмийн дасал үүсдэг бөгөөд энэ нь муу зохион байгуулагдсан 

хөтөлбөрийн үр дагавар байдаг (“Эмийн дасалтай сүрьеэ үүсэх шалтгаанууд нь юу 

байдаг вэ?”, х.196-г үз). Олон эмийн дасалтай төрөл хүн амын дунд юмуу хаалттай 

орчинд тархан мэдрэг төрлийг оролсоноор эхний эгнээний горим үр дүнгүй болж 

эдгэрэлтийн өндөр түвшинд хүрч чадахаа байдаг. 

 

Оношийн хожимдол 

Онош ба эмчилгээ хожимдсоноос өвчний хүндрэл, нас баралт ихсэхэд хүргэдэг. Эрүүл 

мэндийн байгууллагын хүртээмж муу юмуу үйлчилгээ авахад учрах саад (цалингаа 

алдах, үзлэг, оношлогооны сорил ба эмчилгээний үнэ, өвчтөн олон дахин очих 

шаардлага), шинж тэмдгийн болон шинж тэмдэг илрүүлэх талаарх мэдээлэл дутмаг, 

боломжтой байгаа үйлчилгээний талаар мэдэхгүй байх, эрүүл мэндийн байгууллагын 

онош хожимдох (лабораторийн хариу, эмчийн шийдвэр г.м) зэргээс хожимдол үүсдэг. 

 

ДОХ 

Өвчтөн эмчилгээний явцад голдуу сүрьеэгээс бусад шалтгаанаар нас барах түвшинг 

ХДХВ-халдвар ихэсгэдэг (“ХДХВ-халдвартай өвчтөнд сүрьеэгийн эмчилгээ ялгаатай 

байдаг уу?”, х.161-г үз). Дархлал дарангуйлагдсан зэргээс тавилан хамаардаг. ДОХ-той 

өвчтөнд хавсарсан өвчин болон ретровирусын эсрэг эмчилгээ нь сүрьеэгийн эмчилгээг 

хүндрүүлж болдог; ХДХВ-халдвартай холбоотой эрүүл мэндийн доройтол, муу тавилан 

нь сүрьеэгийн эмчилгээг үргэлжлүүлэх өвчтөний эрмэлзлийг бууруулж тогтмол биш уух, 

таслахад хүргэдэг. Сүрьеэгийн ба ХДХВ/ДОХ-ын үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагууд 

сайн хамтын ажиллагаатай байх нь ХДХВ-ын холбоотой өвчнүүдийн нэг гол өвчин нь 

сүрьеэ бөгөөд ХДХВ-халдварын явцыг хүндрүүлдэг гэдгийг ойлгоход тус болдог. 
 

Эмийн хоруу чанар 

Эмийн хоруу чанар эмчилгээ үр дүнгүй болоход, тохирох арга хэмжээ хурдан авахгүй 

бол нас баралтанд ч хүргэдэг. Хоруу чанарын улмаас, ялангуяа ахмад настанд, 
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эмчилгээг өөрчлөх нь эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг уртасгадаг. Элэгний үрэвсэл, 

хэт мэдрэгшил үүсэх нь сүрьеэгийн эмчилгээг мөн хүндрүүлдэг. 

 
Эмчилгээний үр дүн муу байхаас сэргийлэх 

Доорх байдлаар эмчилгээ амжилтгүй байхыг бууруулж болно: 
 

• Эмчилгээг орон нутгийн эмнэлгийн байгууллага, хүн амд ойртуулан, эмнэлгийн 

ажилтан болон сургалтанд хамрагдсан, хяналт тавих боломжтой нийгмийн сайн 

дурын ажилтанг оролцуулан, өвчтөний гэр юмуу ажлын байранд аль болох ойр 

газар, боломжийн хирээр цагийг зохицуулан эмчилгээ хийх. Өвчтөнд эмчилгээгээ 

хэнээр, хаана хянуулахыг сонгох боломж өгөх хэрэгтэй. Өвчтөнд эмчилгээг 

хүртээмжтэй болгох; эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг хэлж, хаяг солигдсон үед 

даруй мэдэгдэж байхыг хэлж өгөх, эмчилгээндээ ирээгүй бол өвчтөнг хурдан олж 

эмнэлгийн байгууллагад эргүүлэн авчрах нь эрүүл мэндийн тогтолцооны үүрэг 

байдаг. Өвчтөнг оношлогооноос эмчилгээний байгууллагад, эмнэлгээс 

амбулаторийн үйлчилгээнд, газар зүйн нэг хэсгээс нөгөөд шилжих тогтолцоог бий 

болгож тэдний ирэлт ба эмчилгээний үр дүнг хянах тогтолцоо байгуулах хэрэгтэй. 

• Сайн чанарын эмийн тогтмол хангамжтай байж, өвчтөнд үнэ төлбөргүй олгож, нөөц 

эмийг зохих хэмжээгээр хадгалах. Тухайн өвчтөний бүхэл эмчилгээнд хэрэглэх 

эмийг нэг саванд хадгалбал эмгүй болсон үед бусад өвчтөнд хэрэглэснээс эмчилгээ  

тасалдахаас сэргийлдэг. 

• Өвчтөн эм бүрээ ууж байгааг баталгаатай болгох, өвчтөн болон эрүүл мэндийн 

тогтолцооны харилцааг ихэсгэх, эмчилгээ тасалсанаас буцаан авчрах хүртэлх 

хугацааг багасгах шууд хяналттай эмчилгээ хийх (“Эмчилгээг шууд хяналттай 

хийсний ач холбогдол нь юу вэ?”, х.173-г үз). 

• Тохиромжтой стандарт горимыг хувийн хэвшлийнхэн ч мөн хэрэглэдэг болгох. Шинэ 

өвчтөнд эмчилгээний горимыг 4 эмээр (түрхэц-сөрөг уушигны юмуу хүнд биш 

уушигны бус сүрьеэгийн үед 3 эмээр), өмнө нь эмчлэгдэж байсан өвчтөнд ядаж 5 

эмээр эхлэх. Үр дүнгийн үзүүлэлт болон хэрэглэсэн туршлагад үндэслэн улсын 

эмчилгээний стандарт горимыг төрөөс сонгож, түүнийг улсын ба хувийн хэвшлийн 

аль алинд хэрэглэж байгааг баталгаатай болгох, горимыг дагаж буйг болон хүлээж 

буй үр дүнд хүрч буй эсэхийг шалгах хэрэгтэй (“Эмийн дасал үүсэх аюулаас яаж 

сэргийлж болох вэ?”, х.198-г үз). 

• Тогтсон-тунтай хослол хэрэглэх. Ингэснээр өвчтөн “бүгдийг, эсвэл алийг нь ч биш” 

уусан болохыг баталгаатай болгож, зааврыг хөнгөвчилж, өвчтөн дагаж мөрдөхийг 

сайжруулдаг. 
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• Шинж тэмдгийн талаар хүн амын дунд мэдээлэл түгээх, үйлчилгээний хүртээмжийг 

сайжруулах, цэрний түрхэц цуглуулах ба бүртгэх явцын үр дүнг сайжруулах, 

эмнэлгийн байгууллагад ямар нэг шалтгаанаар ирж буй амьсгалын замын шинж 

тэмдэг илэрсэн өвчтөний дундаас тохиолдлыг илрүүлэх замаар оношийн 

хожимдолыг багасгах. 

• ХДХВ-халдвараас сэргийлэх, ХДХВ-халдвартай сүрьеэтэй өвчтөнг эрт оношлож 

тохиромжтой эмчилгээ хийх (5). 
 

Эндээс харахад эмчилгээ амжилттай болох гол түлхүүр нь эмчилгээний хүртээмж, 

хэрэглээг зөв зохион байгуулахад оршдог байна (6). Өвчтөн үйлчилгээ авах боломжийг 

хөнгөвчилж, эмээ тогтмол уухыг баталгаатай болгож чадахгүй бол хамгийн үр дүнтэй 

горим хэрэглэсэн ч амжилт нь доогуур л байх болно. 
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40.  Сүрьеэгийн эсрэг тогтсон-тунтай хослолуудын  

давуу ба дутагдалтай талууд нь юу вэ? 

К. Лазерсон63 & М. Иадемарко64 

 

 

 

 

Сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй ажлын нэг чухал хэсэг нь сайн чанарын эмээр найдвартай 

хангаж, өвчтөнд үнэ төлбөргүй өгөх байдаг. Сүрьеэгийн эсрэг 2-оос дээш эмийг нэг 

шахмалд тогтсон харьцаагаар багтаасан тогтсон-тунтай хослолыг (ТТХ) 1980-аад оны 

сүүлээс хэрэглэж байгаа бөгөөд 40-өөд оронд бүртгэгдээд байгаа юм (1).  Изониазид ба 

тиоацетазоны хослолыг нилээн эртнээс; харин изониазид ба этамбутолын хослолыг 

өргөнөөр хэрэглэдэг. Богино-хугацааны эмчилгээнд гол хэрэглэдэг хоёр ТТХ нь: 

изониазид, рифампицин ба пиразинамидыг эмчилгээний эхний шатанд,  изониазид ба 

рифампициныг үргэлжлэх шатанд хэрэглэдэг. Изониазид, рифампицин, пиразинамид 

ба этамбутол агуулсан 4 эмийн ТТХ-ыг улам их хэрэглэх болж байна (2); ДЭМБ Нэн 

чухал эмийн жагсаалтанд тусгай хэлбэрийн ТТХ-ыг оруулсан байдаг. 

ТТХ-ын давуутай талууд (2–4): 
 

• ТТХ-д олон эм багтсан байдаг учир эмийн дасал үүсэх аюул бага байж болно (5–7). 

ТТХ хэрэглэснээр сүрьеэг нэг эмээр эмчлэхээс сэргийлж чадна. Түүнчлэн эмчилгээ 

тасалдсан бол (тасалсан юмуу эмийн хангалтгүй хангамжаас) бүх л эмүүдийг 

зогсоох учир дасалтай нян сонгогдож үлдэхээс сэргийлэх болно. 

• ТТХ хэрэглэснээр эмийн тоо цөөрөх тул эмч нарын зөвлөгөө илүү нямбай болно. 

Сүрьеэгийн эмчилгээний үндэсний зааврыг сайн мэддэггүй эмч нарт энэ нь илүү 

хэрэгтэй байдаг. Түүнчлэн ТТХ-ын эм бүрийн тун тогтмол байдаг учир тунгийн 

алдаа бага гарах болно. 

• ТТХ хэрэглэснээр эмийн захиалга, хэрэглээ, хуваарилалт хялбар болно. Цөөн эмийг 

захиалж, хэрэглэх ба орон нутагт хуваарилах, хадгалахад хялбар болдог. Ингэснээр 

үйлчилгээ сайжрах болно. 

• ТТХ-той эмчилгээний горим өвчтөнд хөнгөн (цөөн эм) болж эмчилгээ дагаж мөрдөх 

нь ихэснэ. 

                                                
63 Тархвар судлаач, Сүрьеэг Устгах Хэсэг, ХДХВ, БЗДӨ ба Сүрьеэгээс Сэргийлэх Үндэсний Төв, 
Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан Сэргийлэх Төв, Атланта, Жеоржия, АНУ.    

64 Эрдэм Шинжилгээ хариуцсан туслах захирал, Сүрьеэг Устгах Хэсэг, ХДХВ, БЗДӨ ба 
Сүрьеэгээс Сэргийлэх Үндэсний Төв, Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан Сэргийлэх Төв, Атланта, 
Жеоржия, АНУ.    
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• Рифампициныг бусад халдварын эмчилгээнд өргөн хэрэглэж, олон оронд 

жоргүйгээр худалддаг. ТТХ-д рифампицин хэрэглэснээр бусад халдварт үүнийг 

хэрэглэхийг багасгаж, улмаар сүрьеэгийн эмчилгээний нөлөөг нь хадгалах болно. 
 

Гэсэн ч ТТХ хэрэглэх нь өвчтөн зохих тооны эмийг ууж байгааг болон эмчилгээгээ 

дуусгахыг баталгаажуулдаггүй. Иймээс эмчилгээг үр дүнтэй зохион байгуулах, ДОТС-

ын бодлогоор эмчилгээг шууд хяналттай хийх нь чухал хэвээр байх болно (2, 3). 

ТТХ-ын дутагдалтай талууд (2–4): 
 

• ТТХ-д бусад эмтэй хослон хэрэглэхэд рифампицины биотохиромж (уусан эм цусанд 

шингэх хэмжээ) багасч болно (10–13). 3, 4 эм хосолсон ТТХ хэрэглэхэд 

рифампицины ийлдэс дэх хэмжээ багасч, үүний улмаас эмчилгээ үр дүнгүй болох, 

дахих ба/эсвэл рифампицинд-дасалтай Mycobacterium tuberculosis-ын төрөл үүсч 

болно (14). Харин үйлдвэрлэлийн тохирох журмын (GMP) дагуу үйлдвэрлэсэн бол 

нэг эмийн бэлдмэлтэй адил үйлчилгээ үзүүлдэг (15–17). Биотохиромжийг нь хүнд 

судалсан ТТХ-ыг л зөвхөн хэрэглэх хэрэгтэй (7, 18). Бүртгэгдсэн биотохиромжийг 

үндэсний бүртгэлийн шаардлага болгон авах ёстой (17, 19). Гэвч тендер батлах 

явцад биотохиромж нь батлагдсан ч дараачийн ТТХ-ын хэсэгт биотохиромж 

тохирохыг баталгаажуулах механизм голдуу байдаггүй. GMP-д тохиромжтой хяналт 

хийх болон ТТХ-ын (импортолсон, орон нутагт үйлдвэрлэж буй) биотохиромжийг 

баталгаатай байлгахыг зохицуулах тогтолцоо дэлхийн олон оронд байхгүй байна 

(20). Түүнчлэн, дэлхий дээр тун цөөн лаборатори л биотохиромж шалгах эрх албан 

ёсоор авсан байгаа билээ (21). 

• Эмчилгээнд шаардагдах тун өвчтөн болгонд адил байдаггүй тул ТТХ хэрэглэснээр 

тохирох үр дүнд хүрэхгүй байж болдог. Биеийн жинд тохируулах шаардлага 

ихэвчлэн гардаг: ДЭМБ-аас зөвлөмж болгож буй ТТХ-уудын хэлбэр биеийн жинд 

тунг тохируулахыг хялбаршуулдаг. Гаж нөлөө үүссэнээр тунг солих шаардлага 

гардаг. Иймээс ТТХ хэрэглэж буй ямар ч сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт тусгай 

нөхцөлд сүрьеэгийн мэргэжилтэн хэрэглэх дан эмийн хангамж мөн хэрэгтэй байдаг. 

• Өөр өөр эм хосолсон, өөр өөр тунтай ТТХ-ын олон янзын хэлбэр байдаг; тухайн улс 

оронд нэгээс олон ТТХ хэлбэр хэрэглэдэг бол төөрөлдөх, тун буруу өгөх тохиолдож 

болно. ДЭМБ ба СУӨТОУХ-оос зөвлөж буй хэлбэрийг л зөвхөн хэрэглэх хэрэгтэй. 

Сүрьеэтэй тэмцэх Хөтөлбөрөөс үндэсний эмийн зохицуулалтын алба өөр хэлбэрийг 

бүртгэлээс хасах ажил хийх нь зүйтэй юм. 

• Олон оронд 3, 4 эмийн ТТХ-ыг зарах боломжтой байдаг нь сүрьеэгийн эмийн буруу 

хэрэглээнд хүргэж болно гэж онолын үүднээс үздэг. Зарим газар үр дүнтэй хэрэгжиж 

буй хөтөлбөрт ТТХ-ыг сонголт маягаар хэрэглэдэг. ТТХ-ын шахмалыг зөвлөмж 

болгож буйгаас цөөн тоогоор хэрэглэхэд олон эмийн хуримтлал саатуулах түвшнээс 
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доогуур байхад хүргэдэг. ТТХ-ыг өөрсдөө ууж буй өвчтөний бүлгийг нэг эмийг шууд 

хяналтын дор ууж буй өвчтөнтэй харьцуулсан судалгаагаар ТТХ өөрсдөө уусан 

бүлэгт дахилтын түвшин илүү өндөр байжээ (22). 

• Эмчилгээний эхний шатанд 3, 4 эмтэй ТТХ, үргэлжлэх шатанд өөр төрлийн 2 эмийн 

ТТХ хэрэглэдэг. Иймд өвчтөн ба эмч төөрөлдөж, алдаа гарч болно. 

• Орон нутгийн жижиг үйлдвэрт ТТХ, ялангуяа 4 эмтэй ТТХ үйлдвэрлэх боломжгүй 

байдаг учир өрсөлдөөн багасч, гаднаас эм захиалж авдаггүй бол эмийн үнэ өсөхөд 

хүрдэг. ТТХ хэрэглэж буй оронд эмийн захиалга, эмчилгээний зөвлөмж, өвчтөн ба 

эмчлэгчийн эрүүл мэндийн нэмэлт сургалт явуулах шаардлагатай байдаг (3). 
 

ТТХ хэрэглэхэд давуу тал их байдаг ч хэрэглээ, хөтөлбөр болон зохицуулалтын 

бэрхшээлийн улмаас зохих үр дүнд хүрэхэд хэцүү байж болдог. ТТХ-ыг илүү өргөнөөр, 

ялангуяа сүрьеэгийн эсрэг эм импортолдог орнуудад, хэрэглэх болж байгаа нь түүний 

нөлөөг хэмжих нь нэн чухал болж байгааг харуулж байна. ТТХ хэрэглэхэд гарах давуу 

ба дутагдалтай тал, ТТХ хир тохирохыг орон бүрд хөтөлбөртөө сайтар нягтлан шалгах 

хэрэгтэй юм. 
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41.  Эмийн дасал яаж үүсдэг вэ? 

 К. Томан65 

 

 

 

 

 

Клиник, лабораторийн ажиглалтууд болон олон талт туршилтын судалгааны ачаар 

эмийн дасал яаж үүсдэг, түүний клиникийн болон тархвар судлалын үр нөлөө, яаж 

урьдчилан сэргийлж, хянах талаар их зүйлийг мэдэж аваад байгаа билээ. 

Хүний сүрьеэд стрептомицин хэрэглэж эхэлсэний дараахан дасал хэмээх үзэгдэл 

илэрчээ. Эмийг ганцаар өгөхөд эхэн үед цэрэн дэх нянгийн тоо хурдан буурахтай хамт 

өвчтөний биеийн байдал хурдан сайжирч байжээ. Үүний дараа нянгийн тоо дахин 

ихэсч, өвчтөний байдал мууддаг. Стрептомициныг дангаар, цөөн сар хэрэглэсэн 

өвчтөний цэрнээс ялгаж авсан нян эмэнд дасалтай болсон байжээ, ө.х. нянгууд устах 

биш, харин эмийн хуримтлал өндөр байхад ч in vitro үргэлжлэн үржиж байжээ. 

Энгийн туршилт үүнд тайлбар өгсөн байна (1). Стрептомицин өмнө хэрэглэж 

байгаагүй өвчтөний цэрийг эмийн янз бүрийн хуримтлалтай орчинд тарьжээ. Олон 

өсгөвөрт, стрептомициныг саатуулах хуримтлалаар (5-10µг/мл) агуулсан орчинд цөөн 

тоогоор нян ургасан байна. Эндээс, нянгийн төрөл дэх зарим нянгууд өмнө нь огт учирч 

байгаагүй ч стрептомицинд дасалтай байдаг нь тодорхой болсон юм. Түүнчлэн нянгийн 

тоо олон байх тутам дасалтай эс (мутант) байх боломж илүү байгаа нь ажиглагджээ. 

Стрептомицин дангаар хэрэглэж буй өвчтөний эмчилгээний явцад дасалтай нянгийн 

тоо хурдан ихэсч байгааг мөн ажигласан байна. Эмчилгээний дараах 12 долоо хоногт 

100 ба 1000 µг/мл стрептомицин агуулсан орчинд ургасан тоо стрептомицин агуулаагүй 

хяналтын орчин дахь ургалтын тоотой адил болжээ. 

Туршилтаар олон тоотой нянгийн төрөлд цөөн хэсэг нь эм хэрэглэхээс ч өмнө ямар 

нэг эмэнд тун бага мэдрэг байдгийг харуулсан юм. Мэдрэг нянгууд эм хэрэглэхэд 

устаж, цөөн тооны дасалтай нян амьд үлдэн үржиж тэдгээрийн мэдрэг биш удам үеэс 

үедээ мэдрэг нянг орлодог байна. Клиникээр ямар нэг эмийн дасал нь шилэгдэх явцын 

үр дүн байдаг байна. 

Эхнээсээ изониазидад дасалтай төрлөөр халдварлагдсан өвчтөнд изониазид ба 

рифампициныг дангаар нь эрчимт шатанд хэрэглэвэл рифампицинд дасалтай юмуу 

дасал үүсч болох цөөн нян шилэгдэн үржихэд хүргэж болно. Иймээс Зураг 15-д 

                                                
65 Нас барсан. 
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харуулсанчлан дан ганц хүчтэй эмээр эмчлэх нь өвчтөний нянгийн төрөл эмийн 

дасалтай болоход хүргэдэг байна. 

 

Зураг 15 

Нянгийн төрөл нь эхнээсээ изониазид (H)-д дасалтай, рифампицин (R)-д мэдрэг байсан 

үед ганц эмийн үйлчилгээтэй адил нөлөөтэй эмчилгээ хийсэн байдал  

Зөвхөн 2 эмээр (H ба R) буруу эмчилсэнээс рифампицинд дасал үүсч, биеийн байдал муудахад 

хүргэжээ. Ганц эмийг (пиразинамид, Z) дангаар буруу нэмсэн нь эмчилгээ үр дүнгүй болж 

пиразинамидын дасал үүсэхэд хүргэсэн байна. 

 

Клиник сайжрал Клиник муудалт Дангаар нэмсэн эм 

 

 

 

H 

R 

Z 

 

 

изониазид (H)-д дасалтай 

рифампицин (R)-д дасалтай 
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42.  Рифампициныг яагаад тусгайлан хамгаалах  

шаардлагатай байдаг вэ? 

 А. Вернон66  

 

 

 

Сүрьеэгийн богино-хугацааны эмчилгээний гол ариутгах эм нь учир рифампициныг 

хамгаалах ёстой юм (1). Рифампицин хэрэглэснээр хамт хэрэглэж буй эмнээс хамаарч, 

эмэнд мэдрэг өвчний эмчилгээг 6–9 сард багтааж, үр дүнгүй болох ба дахилтын түвшин 

5%-аас бага байж чаддаг. Рифампицин хэрэглээгүй бол үр дүнгүй болох ба дахилтын 

түвшинг бууруулахын тулд эмчилгээг дор хаяхад 12 сар үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байдаг. 

Рифампицинд дасалтай бол 3, 4 эмийн стандарт горим хэрэглэхэд ч үр дүнгүй болж, 

дахих түвшин нэмэгдэхэд хүргэдэг (2). Британы Анагаах Ухааны Эрдэм Шинжилгээний 

Зөвлөлөөс хийсэн судалгаагаар эхнээсээ рифампицинд дасалтай үед эмчилгээ үр 

дүнгүй болох түвшин 45% хүрч, үлдсэн өвчтөний талд дахилт үүссэн нь эмчилгээний 

зохимжгүй үр дүнг 72% болгожээ (3). Энэ нь хүснэгт 48-д үзүүлсэн эхнээсээ изониазид 

ба/эсвэл стрептомицинд дасалтай өвчтөнийхөөс эсрэгээр байгаа юм. 

Рифампицинд дасалтай үед сүрьеэгийн эмчилгээнд хэрэглэж болох горимын доод 

талын үргэлжлэх хугацаа 12–15 сар байдаг. Изониазидад мөн дасалтай бол (ө.х. олон 

эмийн-дасал) эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа дор хаяхад 18–24 сар болдог. 

Хэрэв эмийг дангаар нь хэрэглэвэл сүрьеэгийн эсрэг ямар ч эмэнд (рифампицинд ч) 

дасал үүсэхийг урьдчилан хэлж болдог. Үүнийг анх 1947 онд стрептомицинд нээж 

“уналт ба өгсөлт”-ийн үзэгдэл гэж нэрлэжээ (“Уналт ба өгсөлт”-ийн үзэгдэл болон 

“хэсэгчилсэн горимын нөлөө” гэж юу вэ?, х.190-г үз). Ийм дасал нэг эмийн эмчилгээний 

үед, ялангуяа идэвхтэй үржиж буй олон тооны нянтай өвчтөнд, ж нь: тархмал гэмтэлтэй 

юмуу ДОХ зэргийн улмаас дархлал дарангуйлагдсан өвчтөнд, харьцангуй богино 

хугацааны дараа үүсдэг. Түүнчлэн хэрэглэж байгаа горимын зөвхөн ганц эм л 

үйлчилгээтэй үед (горимын бусад эмэнд өмнө нь дасалтай байсны улмаас) ийм дасал 

мөн үүсдэг. Горим үр дүнгүй болох үед ганц эм дангаар нэмэхэд мөн дасал үүсдэг 

болох нь сайн мэдэгдсэн билээ (4). 

Рифамицины олонх дасал Mycobacterium tuberculosis-ын rpoB гений мутацийг 

үүсгэдэг (5). Бүх рифамицинд үүсэх дасал энэ механизмд тулгуурлаж байдаг бөгөөд 

аль нэг рифамицины дасал нь энэ бүлгийн бүх гишүүдэд хамрагддаг болохыг тогтоосон 

байна.  

                                                
66
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Хүснэгт 48 

Рифампицинд эхний дасалтай, изониазид ба/эсвэл стрептомицинд зөвхөн дасалтай, 

эмийн дасал байхгүй өвчтөний эмчилгээний үр дүна
 

 
      

Эмчилгээ үр дүнгүй болох  Эмчилгээний дараа дахих Эхний дасал 
     

 хянасан үр дүнгүй  хянасан үр дүнгүй 
      

Рифампицинб 11 5 (55%)   6 3 (50%) 

Изониазид ба/эсвэл 
      стрептомицин 
 

246 5 (2%)  360 24 (7%) 

Дасалгүй 1361 0 (0%)  2322 94 (4%) 
 
а Сурвалж: лавлах 3. 
б Нэг өвчтөн зөвхөн R-д, нэг нь HR-д, долоо нь HRS-д дасалтай. 

 
 

Нэг эмийг дангаар хэрэглэх нь уг эмийг чөлөөтэй худалдан авах боломжтой үед 

элбэг байдаг, ийм үед туршлагагүй эмч үүнийг бичих юмуу өвчтөн өөрөө дур мэдэн 

хэрэглэдэг. Mycobacterium avium intracellulare-ийн эсрэг урьдчилан сэргийлэлтэнд ДОХ-

той өвчтөнд өгч буй рифабутинд рифампицины дасал ховор ч гэсэн мөн л тохиолдох 

болжээ (6). Энэ хүндрэлүүдээс доорх замаар сэргийлж болно: 
 

- рифампицин болон түүний бүлгийн эмүүдийг (рифабутин, рифапентин) зөвхөн 

сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөр (үр дүнтэй хэрэгжиж буй хөтөлбөртэй зарим хөгжиж 

буй орнуудад хэрэглэж байгаа) юмуу эрх авсан, туршлагатай эмч нар (хөгжсөн 

олон оронд, хөгжиж буй зарим оронд хэрэглэж байгаа) л хэрэглэдэг болгон 

хязгаарлах; ба/эсвэл 

- изониазидтай хамт тогтсон-тунтай хослол маягаар л рифампициныг боломжтой 

болгох, ингэвэл рифампициныг дангаар хэрэглэх боломжгүй болно (“Сүрьеэгийн 

эсрэг тогтсон-тунтай хослолуудын давуу ба дутагдалтай талууд нь юу вэ?”, 

х.179-г үз) (7). 
 

Рифамициныг хязгаарласнаас гарах үр дагавар бага байдаг, учир нь рифампицин ба 

түүний бүлгийн эмүүдийг хэрэглэх цөөн л заалтууд байдаг билээ. Ужиг, удаан явцтай 

стафилококкын халдварын эмчилгээнд, менингококкын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

цөөн тохиолдолд л рифампициныг хэрэглэдэг. ДОХ-той холбоотой Mycobacterium 

avium intracellulare-ын тархмал халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эмчлэхэд рифабутин 

үйлчилгээ сайтай хоёр дахь эгнээний эм байдаг. Эдгээр тохиолдлуудад рифамициныг 

хэрэглэх боломжтой байлгах хэрэгтэй юм. 
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43.  Эмийн даслын ямар хэлбэрүүд байдаг вэ?67 

М. Эспинал68 

 

 

 

 

 

 

Үр дүнгүй эмчилгээ хийлгэсний улмаас олдмол дасалтай болсон өвчтөнөөс дасалтай 

төрлийн халдвар авсанар анхдагч дасал үүсдэг. Анхдагч дасалтай ийм өвчтөн өмнө нь 

эм огт хэрэглэж байгаагүй ч халдвар тараасан эх уурхай хэрэглэсэн байдаг. Хөтөлбөр 

үр дүнгүй үед өвчтөн эмчилгээг дагаж мөрдөөгүйн улмаас нэг эм хэрэглэсэн, эсвэл 

эмээ сонгож хэрэглэсэн, эмийн тогтмол биш хангамж, эмийн чанар муу, тохиромжгүй 

эмчилгээ хэрэглэсэн юмуу ховор тохиолдолд эмийн хангалтгүй шимэгдэлтийн улмаас 

олдмол дасал үүсдэг. Ийм үед эмэнд мэдрэг нянгуудын үржил зогсч болох ч дасалтай 

нянгууд үргэлжлэн үрждэг. 

Өвчтөн өөрөө мэдэхгүй юмуу эсвэл сүрьеэгийн эмчилгээ өмнө хэрэглэснээ 

үгүйсгэдэг учраас анхдагч даслын давтамжийг судлах судалгаа болон клиникт дасал нь 

анхдагч уу гэдгийг тодорхойлоход хэцүү байдаг. Ийм учраас “сүрьеэгийн шинэ 

тохиолдлын дундах эмийн дасал” гэсэн нэршилийг хэрэглэх нь зүйтэй юм. Энэ нь 

сүрьеэгийн эм өмнө огт хэрэглэж байгаагүй юмуу 1 сараас доош хэрэглэсэн өвчтөний 

Mycobacterium tuberculosis-ын төрөлд дасал байгааг тодорхойлох юм. 

“Олдмол эмийн дасал” гэсэн нэршил нь өвчтөний нян эмэнд эхлээд мэдрэг байснаа 

эмчилгээний явцад дасал үүссэнийг харуулдаг. Сүрьеэ элбэг дэлхийн ихэнх оронд 

эмчилгээний өмнө эмийн мэдрэг сорил хийх боломж амьдрал дээр байдаггүй. Зарим 

газарт эмийн дасалтай эмчлэгдэж буй өвчтөнүүд эхлээд эмийн анхдагч дасалтай 

байсныг харуулсан баталгаанууд байдаг (1). Иймээс эмчилгээний өмнө эмийн мэдрэг 

сорил боломжгүй бол өмнө эмчлэгдэж байсан өвчтөний эмийн даслыг “өмнө эмчлэгдэж 

байсан өвчтөний эмийн дасал” гэж энгийнээр нэрлэх нь зүйтэй юм. 

“Байгалийн” эмэнд дасалтай төрөл гэдэг нь өмнө ямар нэг эмэнд өртөж байгаагүй 

атлаа дасалтай байгаа байгалийн омгийг хэлдэг: “байгалийн” дасалтай нянтай өвчтөн 

болон халдварын эх уурхайн аль аль нь өмнө эмийн эмчилгээ хийлгээгүй байдаг. Ийм 

хэлбэрийн эмийн дасал практикт тийм чухал ач холбогдолтой биш байдаг. Стандарт 

эмчилгээний үр дүнг эсэргүүцэж чадах тийм хүчтэй дасал байгалийн омогт байдаггүй. 

                                                
67 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв. 
68 Мэргэжилтэн, Халдварт өвчин, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ, Женев, Щвейцари. 
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Харин тиоацетазон үүнээс өөр байдаг, зарим газарт түүний байгалийн дасал элбэг 

байдаг. Mycobacterium bovis-ын төрөл пиразинамидад байгалийн дасалтай байж болдог 

(3). 
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44.  “Уналт ба өгсөлт”-ийн үзэгдэл болон  

“дараалсан горим”-ын нөлөө гэж юу вэ?69 

М. Эспинал70 

 

Тохиромжгүй эмчлэгдсэн өвчтөнд голдуу ажиглагддаг изониазидын “уналт ба өгсөлт”-

ийн үзэгдлийг зураг 16-д харуулав (1, 2). 

Эхний хос багана эмчилгээний өмнө байсан нянгийн тоог харуулж байна. Өвчтөний 

цэрний түрхэцийн шинжилгээ эерэг, нянгийн нийт тоо дунд хэмжээний хөндийд голдуу 

байдагчлан 100 саяас (108) дээш байжээ. Хөндий дэх нянгийн хуримтлалаас цөөн хувь 

нь (хэдэн зуун нян) изониазидад ч юмуу дасалтай мутант байдаг (“Эмийн дасал яаж 

үүсдэг вэ?”, х.183 ба “Сүрьеэгийн эмчилгээ огт хийлгэж байгаагүй өвчтөний цэрэнд 

эмэнд дасалтай хэдэн нян байж болох вэ?”, х.192-г үз). 

Эмчилгээ эхэлсэний дараа нянгийн тоо хурдан буурдаг (хоёр дахь хос багана). Гэвч 

ингэж буурч байгаа нь эмэнд мэдрэг нянгийн хэсэг байдаг (цагаан дөрвөлжин), харин 

дасалтай хэсэг (хар дөрвөлжин) бараг хөндөгдөлгүй үлддэг. Хоёр дахь сард (гурав дахь 

хос багана) нийт нянгийн тоо мэдрэг нянгийн бууралтаар үргэлжлэн багасдаг.  

Дараа нь (дөрөв дэх хос багана) нянгийн нийт тоо өмнөхтэй бараг адил байх ч 

дасалтай мутант илт давамгайлсанаас нянгийн төрлийн бүтэц үндсээрээ өөрчлөгддөг. 

Үүнээс цааш дасалтай нян биологийн давуу талтай болж үлдсэн эмэнд мэдрэг 

нянгаас илүү хурдан үрждэг (тав дахь хос багана). Ойролцоогоор 4 сарын дараа (зургаа 

дахь хос багана) мутант нян мэдрэг нянг орлон үлддэг: нянгийн төрөл бүрэн дасалтай 

болж нянгийн нийт тоо өмнө байсан хэмжээнд хүрдэг (долоо дахь хос багана).  

Эндээс, олон тооны нянтай цэр эхлээд түрхэц-эерэг байдаг. Эмчилгээ эхэлсэний 

дараа цэрэн дэх нянгийн тоо хурдан буурч түрхэцийн шинжилгээгээр илрүүлж чадах 

доод талын хязгаарт хүрдэг – зурагт 104 ба 105 шугамын хооронд хэвтээ шугамаар 

тэмдэглэжээ. (100 харах талбайд 10 хүчилд-тэсвэртэй нян олоход мл цэрэн дэх 

нянгийн тоо 50 000 буюу 104–105 байх ёстой. ”Түрхэцийн бичил харуурын шинжилгээ 

хир найдвартай вэ?”, хэсгийн Хүснэгт 2, х.13-г үз). Үүний дараа нянгийн тоо үргэлжлэн 

буурдаг: түрхэцийн шинжилгээгээр цэр сөрөг, өсгөвөр л зөвхөн эерэг болно – “уналт”. 

Тодорхой хугацааны дараа, нянгийн тоо дахин ихэсч цэрний түрхэц дахин эерэг болдог 

– “өгсөлт”. Үнэн хэрэгтээ, энд мэдрэг нянгийн “уналт”, дасалтай мутантын “өгсөлт” 

болдог ажээ. 

 

 

                                                
69 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв. 
70 Мэргэжилтэн, Халдварт өвчин, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ, Женев, Щвейцари. 
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Зураг 16 

“Уналт ба өгсөлт”-ийн үзэгдэла
 

мл цэрэн дэх нянгийн тоо (log хэмжилт) 

                  Изониазид-мэдрэг нян     Изониазид-дасалтай нян    

 
 
 

Түрхэц+  
  
Өсгөвөр+ 
 
 

 

Түрхэц- 
Өсгөвөр+ 
 
 

 

Түрхэц- 
Өсгөвөр- 

 

 

 

Эмчилгээнйи эхлэл               Эмчилгээний долоо хоног 

                          (изониазид дангаар) 

 
а Сурвалж: лавлах 1, 2. 

 
Сүрьеэгийн эмчилгээнд олон эмийн тохиромжтой горим хэрэглэвэл “уналт ба 

өгсөлт”-ийн үзэгдлээс сэргийлж чаддаг. Эхний шатанд 4, үргэлжлэх шатанд 2 эмээс 

тогтох эмчилгээний горим дасалтай нян шилэгдэн үлдэх аюулыг бууруулдаг. Олон 

эмийн горимын гол зарчим нь А эмэнд (ж нь: рифампицин) дасалтай мутантыг Б эм (ж 

нь: изониазид) устгаж, Б эмэнд (изониазид) дасалтай мутантыг А эм (рифампицин) 

устгах байдаг (3). 

Тохиромжгүй эмчилгээг дараалан хийсний үр дагавараас олон эмийн дасал 

үүсэхийг “дараалсан горим”-ын механизм гэж саяхнаас нэрлэх болсон билээ (4). Ганц 

эмийн эмчилгээнээс биш, харин эмчилгээг тогтмол биш хийснээс дасал үүсч болохыг 

үүгээр тодорхойлсон юм. Янз бүрийн горим хэрэглэсний дараа нянгийн усталт ба 

дасалтай нян дахин үржих нилээн хэдэн мөчлөг явагдаж дасалтай нян шилэгдэн үлдэж 

болдог ажээ. Эхлээд хослолын нэг эмэнд, дараа нь бусад эмэнд дасал үүссэнээр олон 

эмийн дасалтай төрөл бий болдог байна. 
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45.  Сүрьеэгийн эмчилгээ огт хийлгэж байгаагүй  

өвчтөний цэрэнд эмэнд дасалтай сүрьеэгийн  

хэдэн нян байж болох вэ?71 

А. Паблос-Мендез72 

 

 

 

Эмэнд дасал үүсэх удамшлын мутац өөрөө аяндаа явагддаг бөгөөд байгалийн омогт, 

ө.х. сүрьеэгийн эмэнд огт өртөж байгаагүй нянгийн хэвийн популяцид дасалтай тусгай 

нянгууд байж байдаг. Энэ үзэгдлийг стрептомицин хэрэглэсний дараахан нээсэн (1) 

бөгөөд хожим сүрьеэгийн бусад эмэнд ч мөн ийм байдгийг илрүүлжээ (2–5) (“Эмийн 

дасал яаж үүсдэг вэ?”, х.183-г үз). 

Өмнө дасалтай байсан мутантыг илрүүлэх нь харьцангуй хялбар байдаг. 

Mycobacterium tuberculosis-ын байгалийн омгийг 0-оос 5µг/мл изониазид агуулсан 

орчинд тарьжээ. 14 хоногийн дараа изониазидгүй болон 0.05µг/мл бага байгаа орчинд 

олон тооны ургалт үүсдэг. Эмийн өндөр хуримтлалтай орчинд эхлээд цэвэр байдаг ч 3 

долоо хоногийн дараа ургалт эхэлдэг. Дараах цөөн долоо хоногт эдгээр ургалтын тоо 

улам ихэсч, эмийн хуримтлалаас хамааран хэдэн зууд хүрдэг. Эхлээд байсан 

(байгалийн) омог дахь дасалтай нэг нянгаас ургалт бүр эхтэй байдаг ажээ. 

Байгалийн омог дахь эмийн дасалтай мутантын тоо омгийн гарал үүсэл, эмийн 

хэлбэр, хуримтлал болон, гол нь нянгийн нийт тооноос хамаардаг. Хүснэгт 49-д 

үзүүлсэнчлэн, нянгийн популяц багасахад мутант байх боломж буурдаг байна. Ж нь: 

нэг сая (106) сүрьеэгийн нянгийн популяцид 0.05µг/мл изониазидад дасалтай мутантын 

тоо 20 000–40 000; харин 100 (102) популяцид дасалтай нянгийн тоо бага (эмийн адил 

хуримтлалд зөвхөн 0–4) байдаг ажээ. Ийм тоон хамаарал нь практикт чухал ач 

холбогдолтой хүчин зүйл байдаг. 

                                                
71 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв. 
72 Туслах Захирал, Рокфеллер Фонд, Нью Йорк, Нью Йорк (NY) АНУ. 
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Ингэхээр, ялангуяа олон тооны сүрьеэгийн нянтай гэмтэлд, ж нь: эмчилгээ 

хийгдээгүй өвчтөний уушигны хөндийд, эмчилгээ эхлэхээс ч өмнө эмийн дасалтай 

мутант байж байдаг ажээ. Хөндий (2.5 см хэмжээтэй) дотор голдуу 100 сая (108) орчим 

нян байдаг. Багцаагаар, изониазидад дасалтай мутантын давтамж 106-д ~1, 

рифампинд 108-д ~1 байдаг байна. Давхар дасалтай мутант 1014 нянд ~1 байна гэж 

тооцдог учир байх боломж нь тун бага байгаа юм. Өвчний нууц үед, хөндийгүй гэмтэлд, 

эмчилгээний эрчимт шатны дараа ямар нэг эмэнд дасалтай нянгийн тоо цөөн байдаг. 

 

Хүснэгт 49 
Янз бүрийн тооны байгалийн омог дахь эмэнд дасалтай мутантын тоо – 28 хоногийн 
дараа ургасан ургалтын тоонд үндэслэсэн, эмтэй Левенштейн-Йенсений орчинд хүний 
сүрьеэгийн 50-аас илүү байгалийн омогт хийсэн ажиглалта

 
 

     

Популяц дахь эмэнд өртсөн нянгийн тооб 

 
    

Эмийн хуримтлал  
(µг/мл) 

108 106 104 102 
     
     

Изониазид     

0.05 – 20 000–40 000 0–400 0–4 

0.1 4 000 0–200          0–2           0 

0.2   500 0–40          0           0 

1.0   330 0–10          0           0 

5.0 – 0–10          0           0 

Рифампицин     

5 ~20 000 – – ~2 

10     ~750 – –   0 

20       0–1 – –   0 

40           0 – –   0 

80           0 – –   0 

Этамбутол     

1.0 – 0–15 000 – – 

1.5 –       0–120 – – 

2.0 –       0–2 – – 

3.0 –       0 – – 

Пиразинамид     

10.0 – 0–1 000 000 0–10 000 0–100 

50.0 –     0–30 000       0–300          0–3 

Стрептомицин     

1.0 – 1000–200 000 10–2 000 0–20 

4.0 –         0–100         0–1           0 

10.0 –         0–10         0           0 
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100.0 –         0–1         0           0 
     

 

а Сурвалж: лавлах 4–7. 
б Аяндаа үүсэх дасал цөөн байдаг тул рифампицинд судалгаа хийхэд нянгийн тоо илүү 
  олон байх шаардлагатай байдаг. 
 

Нянгийн хоёр популяцид дасалтай мутант байж болох тоог тооцоолсоныг хүснэгт 

50-д үзүүллээ: хөндийд үүсгэж болох эмийн хуримтлалын нөхцөлд нэгд нь 100 сая 

(108), нөгөөд нь 100 000 (105) нян үржиж байгаа. Хүснэгт 50-ийн тоог бодит нөхцөлд 

хэрэглэвэл практикийн чухал ач холбогдолтой байх юм. Ж нь: хөндийт сүрьеэтэй,  

Хүснэгт 50 
10

8 ба 10
5
 сүрьеэгийн нянгийн популяцид байж болох дасалтай мутантын тооа 

 
      

Хөндий дэх эмийн хуримтлал 
(µг/мл) 

Популяцид байх дасалтай 
нянгийн тоо 

    
    

Горим 

Изониазид Стрептомицин 

 

108 105 
      

Изониазид дангаар 1.0 –     330 0 

 0.2 –     500 0 

 0.1 –  4 000 4 

Стрептомицин дангаар – 20      40 0 

 – 4  4 000 4 

 – 2  >500 000     >500 

Изониазид + 1.0 20       0 0 

        стрептомицин      1.0 4       0 0 

 1.0 2         >1.6 0 

 0.2 20      0 0 

 0.2 4      0 0 

 0.2 2         >2.5 0 

 0.1 20       0 0 

 0.1 4       0 0 

 0.1 2         >20 0 
      

 
а Сурвалж: лавлах 4. 

 
цэрний түрхэцийн бичил харуурын шинжилгээнд олон нян илэрсэн өвчтөнд изониазид 

дангаар хэрэглэсэн гэж үзье. Хүснэгт 50-д үзүүлсэнчлэн эмчилгээний эхэнд байсан 

изониазидад-дасалтай мутантын тоо тогтмол байна. Хөндий доторх изониазидын 

хуримтлал 1µг/мл-ээс их байвал энд 300 орчим дасалтай нян, 0.2µг/мл хуримтлалд 

дасалтай нянгийн тоо 500 орчим, 0.1µг/мл бага хуримтлалтай үед 4000-д хүрч болно. 

Ингэхээр, хөндий доторх олон тооны популяцид үржих чадвартай, эмийн дасалтай 

нян тодорхой хэмжээтэй байх ба изониазид г.м ганц эм эдгээрт үйлчилж чаддаггүй. 
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Цэрэнд нь олон тооны нян илэрсэн өвчтөнг ганц эмээр эмчлэхэд яагаад үр дүнгүй 

болдогийг энэ ололт тайлбарлаж байгаа юм (“Уналт ба өгсөлт”-ийн үзэгдэл ба 

“дараалсан горим”-ын нөлөө гэж юу вэ?”, х.190, “Эмчилгээ яагаад үр дүнгүй болдог вэ, 

эмчилгээний үр дүн муу байхаас сэргийлэхийн тулд юу хийж болох вэ?”, х.175-г үз). 

Харин өвчтөнг 2 идэвхтэй эмээр, ж нь: изониазид ба стрептомицинээр эмчилбэл 

байдал нилээн өөр болдог (Хүснэгт 50-ийн доод хэсгийг үз). Нэг эмэнд дасалтай мутант 

нөгөө эмэнд мэдрэг байдаг. Хоёр эмэнд хоёуланд нь дасалтай мутант л бэрхшээл 

үүсгэдэг байна. Хүснэгтийн доод хэсэгт харуулсанчлан хоёуланд нь дасалтай ийм 

мутант байж болох ч, хэрэв байдаг бол эмийн хуримтлал тун бага үед л тохиолдох юм. 

Аз болоход ийм байдал тун ховор тохиолддог. 

Өөр нэг чухал ололт нь, үр дүнтэй эмчилгээ эхэлсэний дараа (Хүснэгт 50-ийн 

сүүлийн баганыг үз) нянгийн популяц 108-аас 105 хүртэл ч юмуу багасахад зөвхөн ганц 

эмэнд дасалтай мутант байх боломж багасдаг бөгөөд хоёрдмол дасалтай мутант байх 

боломж бараг байдаггүй байна. 

Хоёр болон түүнээс олон, үр дүнтэй эмээр эмчлэхэд дасалтай мутантыг устгаж 

чадахыг эдгээр ололт харуулж байгаа юм. Тохирох эмийн эмчилгээ нь, ялангуяа эхний 

эрчимт шатанд нянгийн нийт популяцийг хурдан бууруулдаг тул дасалтай шинэ мутант 

үүсэх аюул үлэмж багасдаг байна. Иймд эхний эрчимт шатны дараа эмчилгээг бага 

хүчээр ө.х. 4 эмнээс 2 эмэнд шилжин үргэлжлүүлж болох ажээ. Энэ таамаглалыг 

хулганы сүрьеэд туршилтаар баталсан бөгөөд одоо хэрэглэж буй 2 шатат эмчилгээний 

үндэс нь болсон билээ. 
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46.  Эмийн дасалтай сүрьеэ үүсэх шалтгаанууд нь  

юу байдаг вэ? 

   М. Эспинал73 & Т. Фреиден74 

 

 

 

 

Эмийн дасалтай сүрьеэ нь хүн үүсгэсэн бэрхшээл юм. Хүний алдаа эмийн дасалтай 

Mycobacterium tuberculosis-ын төрөл үүсэх гол хүчин зүйл байдаг (1, 2). Сүрьеэгийн 

эмийн дасал өөрөө үүсдэг, бие даасан, хромосомын мутаци байдаг; иймд олон эмээс 

тогтсон эмчилгээ эмийн даслаас сэргийлж чаддаг (3). Эмчийн алдаа (эмнэлгийн 

үйлчилгээтэй-холбоотой хүчин зүйл), эм хангамжийн дутагдал (зохион байгуулалттай-

холбоотой хүчин зүйл) юмуу өвчтөний даган мөрдөлтийг анхаараагүй сүрьеэтэй тэмцэх 

хөтөлбөрийн алдаанаас болж эмийн тохиромжгүй эмчилгээ хийсний үр дагавар нь 

эмийн дасал байдаг (4, 7). 

Үр дүнтэй эмчилгээгээр хангах зохион байгуулалттай тогтолцоо (ө.х. сүрьеэтэй 

тэмцэх үндэсний хөтөлбөр), ялангуяа үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн шууд хяналттай эмчилгээ 

байхгүй байх нь маргаангүйгээр эмийн дасалтай сүрьеэ үүсэх хамгийн гол шалтгаан 

байдаг. Дээрээс нь, дасалтай нян шалгаран үлдэхэд хүргэдэг алдаа нь тохиромжгүй 

эмчилгээ хэрэглэх (8, 9) ба ганц эмийн эмчилгээнд хүргэдэг эмчилгээ үр дүнгүй 

болоход нэг эм дангаар нэмж өгөх байдаг. Зохион байгуулалтын алдаанд эмчилгээний 

стандарт горимгүй байх; шаардлагатай бүх эмээ олж авахад ядуу өвчтөнд тохиолдох 

бэрхшээлүүд; сүрьеэгийн эмийн дутагдал; ба биотохиромж нь батлагдаагүй эм (эсвэл 

эмийн хослол) хэрэглэх ордог.  

Эмчилгээ эхэлсэн бүх өвчтөн эмчилгээ дуусгахыг баталгаатай болгох нь өвчтөний 

биш, харин эрүүл мэндийн тогтолцооны үүрэг, хариуцлага байх нь сүрьеэтэй тэмцэх 

ажлын үндсэн зарчим юм. Энэ зарчмын ёс суртахууны болон прагматик зөрчилдөөн нь 

сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг бүхэлд нь, эмийн дасалтай сүрьеэгээс сэргийлэх ажлын хагас 

нь улсын үүрэг гэж үзэх байдаг. Энэ нь зөвхөн хувь хүнд (тэдний өвчнийг эмчилсэнээр) 

биш, сүрьеэгийн тохиолдол, эмийн дасал үүсэхээс урьдчилан сэргийлсэнээр бүхэл хүн 

амд мөн тустай болдог. Иймээс, сүрьеэгийн хөтөлбөрүүд, өөрөө эмээ ууж буй үед даган 

мөрдөлтийг баталгаажуулах боломжгүй байдаг, эмчилгээний хяналтыг өвчтөнд 

хүртээмжтэй, хүлээн авахуйц, эрүүл мэндийн тогтолцоонд мэдээлэх боломжтойгоор 

хийх нь эдгэрэлтийг баталгаатай болгоно гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм 
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(“Эмчилгээг шууд хяналттай хийсний ач холбогдол нь юу вэ?”, х.173-г үз). Энгийнээр 

хэлэхэд, эмийг буруу хэрэглэснээс өвчтөнд эмийн дасал үүсвэл энэ нь хуулийн болон 

ёс суртахууны алдаа болох бөгөөд, эмчилгээг, үүн дотроо шууд хяналтыг үр дүнтэй 

зохион байгуулж чадаагүй эрүүл мэндийн тогтолцооны хариуцлага байдаг. Иймээс 

эмийн даслын түвшин өндөр байх нь өмнөх хөтөлбөрийн гүйцэтгэл муу байсны шинж 

гэдэг нь тодорхой юм.  

Өвчтөн нэг эмэнд ч гэсэн нэгэнт л дасалтай болсон бол муу эмчилгээ хийхэд 

нэмэлт дасал үүсэх нь илүү байдаг. Сүрьеэгийн нянгийн төрөл бусад эмэнд дараалан 

дасалтай болж олон эмийн-дасал (ө.х. дор хаяхад изониазид ба рифампицинд 

дасалтай) үүсч болдог. 

Эмийн дасал үүсэхээс сэргийлэх хамгийн сайн арга нь шинээр оношлогдсон 

сүрьеэгийн бүх тохиолдолд нэг дэх эгнээний эмийн богино-хугацааны эмчилгээний 

горимыг шууд хяналттай, үр дүнтэй хийхийг баталгаажуулах байдаг. Сайн зохион 

байгуулалттай сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийн хүрээнд үүнийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм. 
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47.  Эмийн дасал үүсэх аюулаас яаж  

сэргийлж болох вэ? 

Т. Фреиден75 

 

 

 

 

Тохирох эмчилгээний горим хэрэглэж, үүнийг зохих журмаар уухыг баталгаатай болгож 

чадвал эмийн дасал үүсэхээс сэргийлж болдог. 

Тохирох горимд өвчтөний нян мэдрэг байгаа дор хаяхад 2 эм заавал орсон байдаг. 

Үүн дээр зарим асуудлыг нэмэн авч үзэх хэрэгтэй юм. Хослон хэрэглэж буй эмэнд 

эмийн дасал үүсэхээс сэргийлэх үйлчилгээ пиразинамидад бараг байдаггүй (1). Иймд 

изониазид ба пиразинамидын горимын эмчилгээ нь эхлээд 2 эмэнд мэдрэг байсан ч 

изониазидад-дасалтай (дараа нь пиразинамидад-дасалтай) нян үүсэхэд хүргэдэг. 

Нянгийн тоо олон, хурдан үржиж буй үед, эмчилгээний эхний шатны явцад өвчтөний 

нян мэдрэг олон эм хэрэглэх нь нэн чухал байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх шатанд 

дасал үүсэх аюул багасч ирдэг. Хувь хүний эмчилгээ болон хүн амын дундах өвчинг 

хянан барихад рифампицин чухал ач холбогдолтой учраас (“Рифампициныг яагаад 

тусгайлан хамгаалах шаардлагатай байдаг вэ?”, х.185-г үз) түүнд олдмол дасал үүсгэх 

аюулыг багасгах тохирсон горимыг заавал хэрэглэх хэрэгтэй юм.  

Тохирох горимыг сонгох асуудал нь үндэсний эрх мэдэлтэнүүдийн ажил бөгөөд 

олон улсын зөвлөмж, хяналттай хийсэн клиник судалгаануудын шинжлэх ухааны 

үндэстэй баталгаа болон эмчилгээний горимыг хэрэглэх хүн амын доторх эмийн мэдрэг 

байдлын мэдлэг зэрэгт үндэслэдэг. 

Тохиромжтой горим нь эдгэрэх боломжийг ихэсгэхийн хажуугаар хүндрэл, хоруу 

урвал, үнэ өртөг болон эмийн дасал нэмж үүсэх аюулыг бууруулдаг. Гэвч тохиромжтой 

горим байсан ч зөв хэрэглэхгүй бол ямар ч үнэ цэнэгүй болдог. Бүгд хүлээн зөвшөөрч 

хэрэглэж чадахгүй юм бол тохирсон горимын ач холбогдол нь бага, бүр эсрэг үр дүнд ч 

хүргэж болдог. Тохиромжтой стандарт горимыг нийтээр хэрэглэх нь эмийн дасал үүсэх 

аюулыг үлэмж бууруулдаг. Энэ зорилгоор, олон оронд зөвлөмж болгож буй стандарт 

горимыг бүх өвчтөнд хэрэглэхийг хүлээн зөвшөөрөх ажилд мэргэжлийн байгууллагууд 

(ж нь: цээжний хөндийн өвчний нийгэмлэг г.м) ба улсын эрүүл мэндийн байгууллагын 

удирдлагуудыг хамран оролцуулдаг.  
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Горимыг зөв хэрэглэх гэдэг нь эмийг зөв тунгаар, уух цагт нь, тохирох хугацаанд нь 

уухыг хэлдэг. Эмийн тун өндөр байх нь үйлчилгээг ихэсгэдэггүй, харин хоруу чанарыг 

ихэсгэдэг; бага тун нь үйлчилгээг бууруулж дасал үүсэхэд хүргэж болдог. Нэг дэх- 

эгнээний нэг тунгаар уулгах хэрэгтэй. Эмүүдийг өдрийн хэсэгчилсэн тунд хуваах нь 

эмийн дээд хуримтлалыг бууруулж, ингэснээр үйлчилгээг багасгаж, эмийн дасал үүсэх 

аюулыг ихэсгэхэд хүргэж болно (2, 3).  

Сүрьеэгийн эмүүдийн тогтсон-тунтай хослол нэг эмийг дангаар уух боломжгүй 

болгодог тул эмийн дасал үүсэхээс сэргийлж болдог (“Сүрьеэгийн эсрэг тогтсон-тунтай 

хослолуудын давуу ба дутагдалтай талууд нь юу вэ?”, х.179-г үз). Гэвч, зөвлөснөөс 

цөөн тооны тогтсон-тунтай хослолын шахмал хэрэглэх нь олон эмийн саатуулахаас дор 

хуримтлалд өвчтөний нян өртөхөд хүргэж болно. Дээр нь, тогтсон-тунтай хослолын 

биотохиромжийн асуудал хүндрэлтэй байдаг. Тогтсон-тунтай хослолыг хэрэглэх нь 

эмийн даслын аюулыг багасгадаг гэсэн баталгаа байхгүй байна.  

Эмийн даслаас сэргийлэх ганц зам нь эмчилгээний тохирсон горимыг шууд 

хяналттай хэрэглэх байдаг. Сайн зохион байгуулсан шууд хяналт нь эмүүдийг тохирох 

тунгаар, зөв зайтайгаар, шаардагдах хугацаанд уухыг баталгаатай болгодог 

(“Эмчилгээг шууд хяналттай хийсний ач холбогдол нь юу вэ?”, х.173-г үз). 

Шууд хяналттай эмчилгээний стандарт горим хэрэглэж байгаа газарт ХДХВ-ын 

тархалт өндөр байхад ч эмийн дасал үүсэхээс сэргийлж чадсан байдаг (4–6). 
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48.  Эмийн мэдрэг чанарын шинжилгээ хир найдвартай  

байдаг вэ?76 

М. Эспинал77 

 

 

 

 

Лабораторийн өндөр стандартын төхөөрөмж, чадварлаг ажилтан байсан ч мэдрэг 

чанарын шинжилгээг зөв хийхэд хэцүү байдаг. Чадварлаг ажилтан, тохирох төхөөрөмж 

дутагдалтай оронд ийм шинжилгээг нарийн зөв хийхэд бүр ч хүндрэлтэй болдог. 

Өнгөрсөн арван жилд эмийн мэдрэг чанарын шинжилгээний талаар олон зүйл сурч 

аваад байна. Олон улсын, хөрөнгө хязгаарлагдмал орнуудыг ч мөн оруулан, үндэсний 

лавлах лабораториудын ажлын талаарх бидний мэдлэгийг ДЭМБ ба СУӨТОУХ-ын 

санаачилга үлэмж дээшлүүлсэн юм (1, 2). Үндэсний лавлах лабораториудын мэдрэг 

чанарын шинжилгээний чанарыг сайжруулах, ДЭМБ/СУӨТОУХ-оос хийсэн Эмийн 

Даслыг Судлах Дэлхийн Төслөөс гарсан мэдээллүүдийг баталгаажуулах зорилгоор Улс 

Хоорондын Лавлах Лабораторийн Сүлжээ гэж нэрлэсэн энэ санаачилгыг гаргасан 

байна. 

Энэ санаачилгын хүрээнд 1994–1998 оны хооронд ур чадварын сорилыг жил бүр, 

таван удаа явуулжээ. Зохицуулах Лаборатороос оролцож буй улс хоорондын бүх 

лабораторид Mycobacterium tuberculosis-ын лавлах омгийг явуулж байжээ. Энэ лавлах 

омгийн мэдрэг чанарыг лабораториуд өөрсдийн дадал болсон арга хэрэглэн шалгаж, 

өсгөвөрийг дасалтай болон мэдрэгээр нь ялгах хэрэгтэй байжээ. Ирүүлсэн үр дүнг 

бодит хариунаас (ө.х. олонх байгаа) гарган авсан “алтан стандарт”-тай харьцуулсан 

байна. Улс хоорондын лаборатороос үндэсний зарим лавлах лабораторид (дэд-сүлжээ) 

уг омгийг мөн явуулжээ.  

Эмийн даслын нийт мэдрэг байдал 95%, өвөрмэц байдал 95% ба давтагдах чанар 

нь 96% байжээ (3). 1998 онд изониазид ба рифампицины даслын шинжилгээний мэдрэг 

байдал 100%, нийт өвөрмэц байдал 99% ба 100% болсон байна. Гэвч, улс хоорондын 

гурав, зарим үндэсний лавлах лабораторийн гүйцэтгэл стандартаас доогуур (өвөрмэц 

байдал доогуур) байсан нь лабораторид ур чадварын сорилыг нарийн хийж буй 

нөхцөлд ч мэдрэг төрлийг дасалтай гэж буруу ангилах явдал анхаарах ёстой асуудал 

хэвээр байгааг харуулсан юм. (Ур чадварын сорил лабораторийн ердийн шинжилгээтэй 
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харьцуулахад ажлын гүйцэтгэлийг хэт үнэлэхэд хүргэдэг, учир нь ур чадварын сорил 

хийхээр ирүүлсэн төрөлд тусгай анхаарал тавьж байдаг.) 

Эмийн мэдрэг чанарын шинжилгээ мэдэгдэхүйц сайжирсан ч, ДЭМБ/СУӨТОУХ-ны 

санаачилга клиник практикт биш судалгаанд хэрэглэгдсэн гэдгийг тодотгох нь зүйтэй 

юм. Судалгааг 3–5 жилд нэг удаа хийжээ. Хөрөнгө хязгаарлагдмал нөхцөлд мэдрэг 

чанарын шинжилгээ хийсэн клиник ажлын мэдээлэл дутагдалтай хэвээр байна. Нэмж 

тохиолддог хязгаарлалт нь нөөц эмийн мэдрэг чанарын шинжилгээ хийхэд учрах 

хүндрэл, найдваргүй байдал байдаг. Түүнчлэн хөрөнгө-хязгаарлагдмал оронд голдуу 

ганцхан үндэсний лавлах лаборатори байдаг. Ийм лабораториуд тун цөөн нөхцөлд л 

мэдрэг чанарын сорилыг клиник зорилгоор хийж чадах нь тодорхой юм. Төгсгөлд нь, 

найдваргүй мэдрэг чанарын шинжилгээнд үндэслэн хийх клиник ажил нь өвчтөнд хор 

хүргэж болно гэдгийг санаж байх хэрэгтэй (“Эмийн мэдрэг чанарын шинжилгээг буруу 

хийсний үр дагавар нь юу байдаг вэ?”, х.202-г үз). Иймээс, богино-хугацааны стандарт 

эмчилгээг шууд хяналттай хийгээд үр дүнгүй болсон өвчтөнд эмийн даслын эгзэг илүү 

их байх тул зөвхөн ийм өвчтөнд л мэдрэг чанарын шинжилгээ хийдэг байвал зүйтэй юм. 

Шингэн орчин хэрэглэдэг өсгөвөрийн шинэ аргуудын үед хариу хурдан гардаг ч 

лабораторид өсгөвөр солбин-бохирдох эгзгийг ихэсгэж болох ба ерөнхийдөө илүү 

үнэтэй байгаа билээ. Ирээдүйд, молекулын болон хурдан үржилд тулгуурласан аргаар 

рифампицинд дасалтай, стандарт горимоор эмчлэх боломжгүй өвчтөнг тодорхойлох 

боломжтой болж болох юм. Гэвч, одоогийн байдлаар энэ аргаар рифампицинд 

дасалтай төрлийг 80%-аас бага илрүүлж байгаа бөгөөд үнэтэй, баталгаа байхгүй 

байгаа билээ. 
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49.  Эмийн мэдрэг чанарын шинжилгээг буруу хийсний  

үр дагавар нь юу байдаг вэ?78 

М. Эспинал79 

 

 

 

 

Мэдрэг чанарын шинжилгээ буруу хийснээс гарч болох үр дагаварууд: 
 

- нянгийн төрлийг буруу ангилах; 

- эмчилгээг шаардлагагүйгээр солих; 

- нөөц эм хэрэглэхэд хүргэдэг; энэ нь 

илүү хоруу 

эдгэрэх боломж бага 

эмчилгээ хийхэд илүү хүндрэлтэй 

эмнэлэгт хэвтүүлэх шаардлагатай 

лабораторийн ачаалал ихэснэ 

илүү ажилтан шаардагдана 

өртөг өндөр байдаг. 
 

Дасалтай төрлийг мэдрэг гэж, эсвэл эсрэгээр буруу ангилж болдог. Мэдрэг төрлийг 

дасалтай гэж ангилбал шаардлагагүй байхад горимыг солиход хүргэж, боломжтой үед 

нөөц эм хэрэглэхэд хүргэдэг. Эдгээр эмүүд голдуу хоруу чанар ихтэй, үр дүн нь бага, 

эхний эмчилгээнд хэрэглэдэг эмнүүдээс илүү үнэтэй байдаг (1). 14 судалгааг хянан 

үзэхэд, 100 гаруй өвчтөнд хийсэн цэрний өсгөвөрөөс 13-т (93%) нь хариу хуурамч-эерэг 

гарчээ (2). Клиникийн хэрэгслээс бохирдох, бүртгэлийн алдаа болон лабораторийн 

солбисон-бохирдолтоос хуурамч-эерэг өсгөвөр гарч болдог. Хуурамч-эерэг өсгөвөртэй 

гарсан 236 өвчтөнөөс 158-ийг (67%) эмчилсэнээр, зарим нь эмчилгээнээсээ хордож, 

эмнэлэгт шаардлагагүй хэвтэж, хавьтлын шинжилгээг хийсэн байжээ. Лабораторийн 

алдаа ховор биш нь тодорхой ч лаборатори, эмнэлгийн ажилтанууд үүнийг илрүүлэх нь 

бага байдаг. 

Нөөц эм хэрэглэж буй өвчтөнг амбулаторид эмчлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Ийм 

өвчтөнг удаан хугацаанд эмнэлэгт хэвтүүлэх хэрэгтэй байдаг нь гэрээр эмчлэх 

эмчилгээнээс илүү үнэтэй болж, эмнэлэгт сүрьеэ тархах аюул ихэсдэг. Илүү олон 

ажилтан шаардлагатай болж, лабораторид нэмэлт ачаалал ихэсдэг (бөөр, элэгний 
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шинжилгээ давтан хийх, цусны шинжилгээ, нян судлалын хяналтыг ойр ойр хийх) ба 

энэ нь эмнэлгийн эмчилгээний өртгийг ихэсгэдэг. Иймээс мэдрэг чанарын шинжилгээ 

буруу хийсний үр дагавараас эмчилгээний үйлчилгээнд зориулсан төсвийг ихээр 

авахад хүргэдэг. 

Тохиолдлын илрүүлэлт ба эхний эмчилгээ дутагдалтай байгаа бол улсын 

лабораторийн үйлчилгээний хөгжил ямар ч байлаа гэсэн эмийн мэдрэг чанарын 

шинжилгээний ачаалал өгч, нөөц эмээр дахин эмчлэхэд хэт анхаарал тавих хэрэггүй 

байдаг. Ийм нөхцөлд стандарт эмчилгээгээр эмчлэхийг сайжруулах, сүрьеэг нь шинээр 

оношлоход хөрөнгийг зарцуулах хэрэгтэй юм. Энэ нь эмийн дасал үүсэх – хүний 

гаралтай үүсэх хүндрэлийг сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй арга байдаг билээ. 
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50.  Ямар нөөц горимууд байдаг вэ, сүрьеэтэй тэмцэх  

хөтөлбөрт тэдгээр нь ямар ач холбогдолтой вэ?80 

М. Эспинал81 

 

 

 

 

 

Олон эмийн-дасалтай сүрьеэтэй өвчтөнд нөөц горимыг хэрэглэдэг (“Эмийн дасал яаж 

үүсдэг вэ?”, х.183-г үз). Ийм дасал нь тохиромжгүй эмчилгээний үр дүн байдаг учраас 

нөөц эмээр дахин эмчлэхээс зайлсхийх боломж байгаа юм. Нөөц горимын талаар 

ярилцахын өмнө дахин эмчилгээ хийх зарим зарчмуудыг авч үзэх нь зүйтэй юм. ДОТС-

ын бодлогод дурьдагдсан шиг зохион байгуулалт байхгүй (“ДОТС гэж юу вэ?”, х.228-г 

үз) бөгөөд нөөц горимоор эмчилгээ хийх шаардлагыг мэдэхгүй бол амжилтанд хүрэх 

боломж тун бага байдаг. Хөрөнгө ихтэй газарт ч үр дүнтэй зохион байгуулалт байхгүйн 

улмаас сүрьеэ ба эмийн дасал хурдан ихэссэн байдаг (1). 

Хөрөнгө санхүү ба эмнэлгийн байгууллага, ажилтан хязгаарлагдмал, нэг хүнд 

эрүүл мэндэд улсаас жилд 1 ам. доллараас бага зарцуулдаг оронд нөөц горимын 

хэрэглээ хөрөнгийг зохисгүй ихээр зарцуулахад хүргэж болдог. Шинэ, халдварт 

тохиолдлын дийлэнх хувь нь эмчлэгдээгүй юмуу үр дүнгүй эмчлэгдэж байгаа бөгөөд нэг 

дэх эгнээний эмийн богино-хугацааны эмчилгээ зохих үр дүнд хүрээгүй үед нөөц 

горимоор дахин эмчлэхэд хөрөнгийг шилжүүлэх нь ямар ч оронд үр ашиггүй байдаг (2). 

Нөөц эм хэрэглэхэд тавигдах өндөр шаардлага нь богино-хугацааны эмчилгээг 

тохиромжгүй хэрэглэхэд хүргэдэг. Зураг 17-д үзүүлсэн алдаатай мөчлөгийн аль ч хэсэг 

хялбар үүсч болдог. 

 
Дахин-эмчилгээг хийх 

Стандарт эмэнд нян дасалтай юмуу эдгээр эм тохирохгүй байгаа өвчтөнг эмчлэхэд 

олон хүндрэл учирдаг. Энэ хүндрэлийг эмүүдээс гадна, эмнэлгийн ажилтаны хандлага  

гол нь үүсгэсэн байдаг. 

Цөөн эмнээс бусад нөөц эмүүдийн үр дүн тийм өндөр байдаггүй. Эдгээр нь эвгүй 

төдийгүй аюултай хоруу урвал үүсгэх нь элбэг байдаг. Үүний улмаас тунг багасгахад 

хүргэдэгээс үйлчилгээ нь бүр буурдаг. Түүнчлэн, нөөц эмүүд үнэтэй бөгөөд заримыг нь  

                                                
80

 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв. 
81 Мэргэжилтэн, Халдварт өвчин, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ, Женев, Щвейцари. 
 

 



 227 

Зураг 17 
Эмчилгээний хөтөлбөр үр дүнгүй болох мөчлөг 
 
 

Анхдагч эмчилгээг 
тохиромжгүй зохион байгуулах 

 

 

 

 

Хөрөнгө бага Эмчилгээ үр дүнгүй 

 

 

 
Нөөц горимоор дахин эмчлэх: 
илүү олон ажилтан, мөнгө 

шаардагдана 
 
 
халуун орны нөхцөлд хадгалах боломжгүй байдаг. Завсарлагаатай хэрэглэх боломж 

бараг байдаггүй бөгөөд зарим эмийг өдөрт хэд дахин уух шаардлагатай байдаг нь 

эмчилгээг бүр хүндрүүлдэг. 

Эмийн дасалтай өвчтөний үлэмж хэсэг нь хамтран ажиллахад хүндрэлтэй бүлэгт 

багтдаг: архи, хар тамхи хэрэглэгчид, хоригдлууд, гэр оронгүй хүмүүс байдаг. Эдгээр 

өвчтөнд удаан хугацааны, эмчилгээний хүнд горим дуусгахад тусгай хүчин чармайлт 

хэрэгтэй болдог. Иймээс олон мэргэжилтэнүүд, хоруу урвалыг хянах, тогтмол уухыг 

хангах шууд хяналтыг хөнгөвчлөхийн тулд нөөц эмийн эмчилгээг эмнэлэгт эхлэхийг 

зөвлөдөг. Эмийн горимын тохироо боломжтой болж, өвчтөн хамтран ажиллах нь 

баталгаатай болсон үед л амбулаторид эмчилгээг хийж болно. Гэвч, өвчтөн эмнэлгийн 

журамд голдуу дургүйцэж өөрсдөө эмнэлгээс гарах нь элбэг тохиолддог. Тааламжгүй ч 

гэсэн нас баралтаас аврах ганц зам болж үлдсэн энэ эмчилгээг өвчтөн таслуулахгүйн 

тулд үлэмж хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй байдаг. Эмнэлгийн ажилтан өөрөө үүнийг 

ойлгосон бол өвчтөнг хамтран ажиллахад хүргэж чаддаг ч, сэтгэлээ зориулсан 

эмнэлгийн ажилтан эмийн тун бүрийг шууд харж байгаад уулгах шаардлагатай байдаг.  

Биохими болон микробиологийн нарийн мэргэжлийн хяналтын шинжилгээнүүд 

шаардлагатай байдаг учир нөөц эмийн дахин-эмчилгээг зохион байгуулахад тусгай 

арга хэмжээ шаардагддаг. Чадвартай ажилтаны цаг, эмнэлгийн ор, хөрөнгийг эдгээрт 

ихээр зарцуулдаг. Хөрөнгө-муутай газар олон эмийн-дасалтай сүрьеэтэй өвчтөний 

эмчилгээний өртгийн талаарх үзүүлэлт ховор байгаа юм, Америкийн Нэгдсэн Улсад 

ийм өвчтөн эмчилсэн эмчилгээний нийт зардал 100 000 орчим ам. доллар болдог 

байна (3). Нарийн сонгож авсан хөтөлбөрийн хүрээнд л нөөц горим хэрэглэх хэрэгтэйг 

баталсан баталгаа олон байгаа юм (4). Хөрөнгө-муу газарт эмнэлэгт хэвтүүлэхийг 
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хязгаарлаж болох юм; энэ нь өвчтөн болон эрүүл мэндийн үйлчилгээний тогтолцооны 

аль алинд давуу талтай байдаг. ДЭМБ болон хамтран ажилладаг нилээн хэдэн 

түншүүд бага- ба дунд-орлоготой орнуудад олон эмийн-дасалтай сүрьеэгийн 

тохиолдлыг эмчлэхэд ДОТС-ын бодлогын хүрээнд нөөц эмийг хэрэглэж, амбулаторийн 

эмчилгээг ихэсгэх шинэ бодлогыг туршиж байна. Энэ нь сүрьеэтэй тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөрийн хяналтын дор эдгээр эмүүдийг хэрэглэх боломж ба өртөг-үр дүнг үнэлэх 

зорилготой юм (5). Сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй ажил буюу ДОТС байхгүй газарт энэ 

санаачилгыг хэрэглэхэд тохиромжгүй байдаг. 

 
Стандарт эмэнд дасалтай нянтай өвчтөний дахин-эмчилгээний горимууд 

Нөөц горимыг боловсруулахад тодорхой зарчмуудыг дагах хэрэгтэй байдаг. Эмийг 

өмнө хэрэглээгүй байх ёстой: өмнө хэрэглэж байсан эм өгөхөд олонх тохиолдолд үр 

дүнгүй болдог. Эхний горимд нян бүрэн мэдрэг байж болох ядаж 3 эм оруулах хэрэгтэй. 

Эмийг нөөцөнд үлдээж болохгүй: хамгийн үр дүнтэй байж болох горимыг хэрэглэх 

ёстой. Эмийн мэдрэг чанарын шинжилгээ боломжгүй, хөрөнгө хязгаарлагдмал бол нөөц 

эмийн дахин эмчилгээний стандарт горимыг хэрэглэж болдог (6). Өвчтөн өмнө хийлгэж 

байсан эмчилгээг бүтэн шууд хяналттай хийсэн эсэх, хир удаан хийснийг анхаарах нь 

чухал. Мэдрэг чанарын сорил боломжгүй байсан ч нэг дэх-эгнээний эмийн стандарт 

горим үр дүнгүй болсон өвчтөнд, ялангуяа эмчилгээ яг шууд хяналттай хийгдсэн бол 

өвчтөний эмийн мэдрэг байдлыг тодруулах бүх л чармайлтыг хийх хэрэгтэй юм. 

Мэдрэг чанарын шинжилгээ боломжгүй бол өвчтөн өмнө нь огт хэрэглэж байгаагүй 

аминогликозид, этионамид, офлоксацин болон тариагаар капреомицин, амикацин, 

канамицин мэтийн ядаж 3 эм хэрэглэх нь зүйтэй. Нөөц ямар ч горимыг өдөр бүр шууд 

хяналттай хийх хэрэгтэй. Нян судлалын хариуг (түрхэц ба боломжтой бол өсгөвөр) 

хянах шаардлагатай. Пиразинамид ба этамбутолыг 4, 5 дахь эм болгон сонгож болдог 

(өмнө нь хэрэглэж байсан ч дасал үүсэх боломж бага байдаг). Өөр нэг сонголт нь 

этамбутолын оронд циклосерин (эсвэл р-аминсалицилын хүчил) хэрэглэж болно. 3–6 

сарын эрчимт шатны дараа илүү үйлчилгээтэй, сайн тохирч байгаа 2 юмуу 3 эмээр 

үргэлжлэх шатыг 15–18 сар хийдэг. 

Мэдрэг чанарын шинжилгээ боломжтой бол Mycobacterium tuberculosis-ын төрөл 

ямар эмэнд дасалтай байгаа зэрэг нилээд хүчин зүйлээс хэрэглэх горим хамаардаг. 

Нян мэдрэг байгаа 3–4 уух эм дээр нэг эм тариагаар нэмж 3–6 сар хэрэглээд, дараа нь 

үйлчилгээ сайтай 3 эмийг уухаар 15–18 сар хэрэглэхийг ДЭМБ-аас зөвлөмж болгодог. 

Хүснэгт 51-д харьцангуй үр дүнтэй байгаа өдөр бүрийн горимуудыг харууллаа (6). 

Аминогликозидын эмчилгээг удаан үргэлжлүүлэхэд үр дүн сайн байгааг харуулсан 

зарим баталгаа байна (7). 
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Нөөц эмийн тун, гаж нөлөөний талаар өөр хэсэгт ярилцсан болно (“Сүрьеэгийн 

эсрэг эмүүдийн эмчилгээний үр дүн болон хоруу чанар нь ямар байдаг вэ?”, х.104-г үз). 

 

Хүснэгт 51 
Нөөц горимууда

 
 

     

Эхний шат  Үргэлжлэх шат 
     
     

Эмүүдб Өдөрт ба нийт хэрэглэх 
хугацаа 

 Эмүүд Өдөрт ба 
нийт хэрэглэх 

хугацаа 
     
     

Мэдрэг чанарын шинжилгээ боломжгүй: 
     

KANв + ETH + OFL + Z + E Өдөр бүр 
(3–6 сар) 

 ETH + OFL + E 
(18 сар хүртэл) 

Өдөр бүр 

     
     

Мэдрэг чанарын шинжилгээ боломжтой: 
   H ба S-д дасалтай: 
   R + KANв + Z + E 

Өдөр бүр 
(3 сар) 

 R + E (ETH)г 
(6 сар хүртэл) 

Өдөр бүр 

Дор хаяхад H ба R-д дасалтай: 
   3–4 уух ба 1 тариа 

Өдөр бүр 
(3–6 сар)д 

 Тарианаас бусад бүх 
(15–18 сар) 

Өдөр бүр 
 

     
 

а Сурвалж: лавлах 5. 
б H=изониазид, R=рифампицин, E=этамбутол, Z=пиразинамид,  S=стрептомицин, ETH=  
  этионамид, KAN=канамицин, OFL=офлоксацин. (Тунг “Сүрьеэгийн эсрэг эмүүдийн 
  эмчилгээний үр дүн болон хоруу чанар нь ямар байдаг вэ?”, х.104-өөс хар.)  
в Амикацин юмуу капреомицин мөн хэрэглэж болно. 
г H, E ба S-д дасал байвал E-ын оронд ETH хэрэглэнэ. 
д Нян мэдрэг байгаа эмүүдийг хэрэглэнэ. Эрчимт шатны наад талын хугацаа нь 3 сар байх 
  ч түрхэц ба өсгөвөрийн шилжилт болтол үргэлжлүүлж болно. 
 

Олон эмийн-дасалтай өвчтөний хоёр дахь-эгнээний эмийн эмчилгээний үр дүн 

хэлбэлзэлтэй байдаг. Архаг өвчтэй өвчтөний  эдгэрэлтийн түвшин 56% байснаа мэс 

засал хийсний дараа 85%-д хүрсэнийг бүртгэсэн байдаг (8). Өмнө эмчлэгдэж байгаагүй 

олон эмийн-дасалтай сүрьеэтэй өвчтөний эмчилгээний үр дүн эмчлэгдэж байснаас 

илүү байдаг бололтой. Өмнө эмчлэгдэж байгаагүй нилээд өвчтөний эдгэрэлтийн 

түвшин 75–96% байжээ (9–11). Гэвч эдгээр нь өндөр орлоготой орноос бүртгэгдсэн 

юмуу клиник, лаборатори ба хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй байсан бөгөөд өвчтөнд сайн 

зохицсон горим хэрэглэсэн байна. Хөрөнгө-хязгаарлагдмал орноос хөтөлбөрийн 

түвшний үзүүлэлт хэрэгтэй байгаа юм (12). Хөрөнгө-хязгаарлагдмал оронд амжилтанд 

хүрэх боломж нь улс орон даяар зохимжтой нөөц горим хэрэглэх байдаг. 
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51. Сүрьеэгийн нууц халдварын эмчилгээ сүрьеэтэй  

тэмцэх хөтөлбөрт ямар ач холбогдолтой вэ? 

М. Е. Вилларино82 

 

 

 

 

Доорх тохиолдолд сүрьеэгийн нууц халдварын (СНХ) эмчилгээ буюу урьдчилан 

сэргийлэх эмчилгээ хийхийг ДЭМБ-аас зөвлөмж болгодог (1, 2): 
 

• Түрхэц-эерэг өвчтөний гэр бүлийн хавьтал 5-аас доош насны хүүхэд 

Mycobacterium tuberculosis-ын нууц халдвартай нярай болон бага насны хүүхдэд 

өвчлөл хурдан үүсэх эгзэгтэй байдаг. 2-оос доош насны хүүхдэд амь насанд 

аюултай сүрьеэгийн менингит, хурц тархмал сүрьеэ үүсэх аюул илүү байдаг (3). 
 
 

• ХДХВ ба Mycobacterium tuberculosis-ын халдвартай хүмүүс 

ХДХВ-халдвартай, туберкулин-эерэг хүмүүст жилд сүрьеэ үүсэх эгзэг (6–16% гэж 

тооцоолсон), амьдралын туршид сүрьеэ үүсэх эгзэг нь 10%-аас илүүгүй байдаг 

ХДХВ-халдваргүй, туберкулин-эерэг хүнээс хавьгүй өндөр байдаг. ХДХВ-

халдвартай өвчтөнд сүрьеэ үүсэхэд уг хүний дархлал дарангуйлагдах явц хурдасч, 

эмчилгээний үр дүн дархлал дарангуйлагдсан зэрэг болон сүрьеэгийн тохиромжтой 

эмчилгээг шууд хяналттай хэрэглэж буй эсэхээс хамаардаг (4). 
 
 

Өндөр эгзэгтэй эдгээр бүлэг хүмүүст СНХ эмчилгээ хийснээр идэвхтэй сүрьеэ үүсэх 

эгзгийг бууруулж, амь насыг уртасгаж, эмнэлгийн нийт зардлыг багасгадаг. Гэвч, энэ 

арга хэмжээ нь тухайн хүн оршин буй хүн амын дундах сүрьеэгийн өвчлөлийг 

бууруулдаггүй (“Сүрьеэгийн нууц халдварын эмчилгээ тархвар судлалд ямар нөлөө 

үзүүлдэг вэ?”, х.215-г үз). СНХ-ын эмчилгээний хөтөлбөр үнэтэй, өргөнөөр хэрэглэхэд 

хүндрэлтэй, эмийн хоруу урвал үүсэх аюултай байдаг. Дээр нь идэвхтэй сүрьеэтэй 

гэдгийг нь батлаагүй үед идэвхтэй өвчлөл байгаа өвчтөнд СНХ-ын эмчилгээ хийснээр 

сүрьеэгийн эмчилгээнд тохирохгүй эмийн горим хэрэглэдгээс эмийн дасал үүсч болдог. 

СНХ-ын эмчилгээг сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт хамруулах шийдвэр гаргахын өмнө 

хэрэгжилт ба үр дүнг хязгаарладаг доорх хүчин зүйлүүдийг авч үзэх хэрэгтэй байдаг: 

- элгэнд хоруу нөлөөлөх (настай хамт ихэсдэг; бусад эм болон архи улам 

хүндрүүлдэг; бага насны хүүхдэд ховор байдаг); 

                                                
82 Оношлогоо, Эмчилгээний Судалгааны Хэсгийн Дарга, Эрдэм Шинжилгээ ба Үнэлгээний 
Салбар, ХДХВ, БЗДӨ ба Сүрьеэгээс Сэргийлэх Үндэсний Төв, Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан 
Сэргийлэх Төв, Атланта, Жеоржия, АНУ.    
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- дагаж мөрдөхгүй байх (үр дүнг хязгаарладаг гол хүчин зүйл); 

- эмийн дасал (эмийн дасалтай халдварт СНХ-ын горим үр дүнгүй байж болдог); 

- хэрэгжүүлэхэд учрах бэрхшээлүүд (туберкулины арьсны сорил тавих хэрэгцээ, 

ХДХВ-ын сорил сайн дураар хийлгэх болон зөвлөгөө авах г.м); 

- сүрьеэг үгүйсгэхэд хүндрэлтэй ба зардал ихтэй; ийм үгүйсгэлт үр дүнгүй болсон 

үед эмийн дасал үүсгэх аюул; болон 

- өөрийн өртөг. 
 
 

Аж үйлдвэржсэн, сүрьеэгийн тохиолдол хамгийн доод түвшиндээ хүртэл буурсан олон 

оронд аль өмнө халдвар авсан, тэр халдвараа хадгалан үлдсэн хүмүүст сүрьеэ 

үүссэнээс сүрьеэгийн шинэ тохиолдол гарч байдаг. Сүрьеэтэй тэмцэх бүх хөтөлбөрт 

идэвхтэй сүрьеэтэй өвчтөний илрүүлэлт, эмчилгээг үр дүнтэй явуулах нь тэргүүн 

зэргийн ажил хэвээр байдаг ч энэ арга хэмжээ дангаараа аль өмнө халдвар авсан 

хүмүүсийн дундаас шинэ тохиолдол үүсэхээс сэргийлж чаддаггүй. Иймээс тархалт-

багатай оронд СНХ-тай, сүрьеэгийн идэвхтэй өвчин үүсэх эгзэгтэй хүмүүсийг эмчлэх нь 

сүрьеэтэй тэмцэх ажлын чухал хэсэг болж байдаг. 

Изониазидыг 6–12 сар хэрэглэх горим 30 гаруй жил СНХ-ын эмчилгээний гол нь 

байсаар байна. Гэвч, эмчилгээг удаан хугацаанд хийх шаардлага болон хоруу урвалын 

улмаас өвчтөний даган мөрдөлт муу байдаг нь изониазидын СНХ-ын эмчилгээний 

хүртээмжийг хязгаарлаж байдаг. Иймд СНХ-ын эмчилгээнд изониазидын оронд өөр 

богино горим хэрэглэх сонирхол гарчээ. Сүүлийн жилүүдэд СНХ-ын “богино-хугацааны” 

эмчилгээний нилээд тооны судалгааг ХДХВ-халдвартай хүмүүсийн дунд хийжээ (5). 

СНХ-тай хүмүүсийг тодорхойлох нь эмчилгээний хөтөлбөрийн урьдчилсан нөхцөл 

байдаг тул туберкулины арьсны сорил хэрэглэх, унших заавар шаардлагатай болдог. 

Туберкулины сорилыг сүрьеэгээр өвдөх эгзэг өндөртэй хүмүүст л хэрэглэх хэрэгтэй 

бөгөөд эгзэг бага хүмүүст хэрэглэхийг сайшаадаггүй. Сүрьеэгээр өвчлөх эгзэг өндөртэй 

хүмүүст Mycobacterium tuberculosis-ын халдвар саяхан авсан бөгөөд СНХ-ын даамжрал 

идэвхтэй сүрьеэд хүргэж болох клиник байдалтай хүмүүс ордог (5). Халдварын эгзэг 

тогтоох хүн амыг хамарсан судалгаанаас бусад тохиолдолд туберкулин-эерэг байвал 

СНХ-ын эмчилгээ хийх хүмүүст л зөвхөн туберкулины сорил тавих хэрэгтэй юм. Иймд, 

хүн амын судалгаанаас бусад үед туберкулин сорил хийх шийдвэр нь СНХ байвал 

сорил тавьсан хүний наснаас хамааралгүй эмчилгээ хийх шийдвэр байдаг. 

Хүснэгт 52-д үзүүлсэнчлэн зөвлөмжийн хүчийг зэрэглэн үнэлэх тогтолцоо (A, B, C 

г.м) болон зөвлөмжийг дэмжих баталгааны чанарыг үнэлэх аргыг (I, II, III г.м) клиникийн 

олон аргачлалд хэрэглэдэг. СНХ-тай насанд хүрэгсдийг эмчлэх 4 горимыг зөвлөмж 

болгодог. Хүүхдэд зөвлөмж болгож буй ганц эмчилгээ нь 6–12 сар изониазид хэрэглэх 

горим хэвээр байгаа юм. 
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Хүснэгт 52 
Эмчилгээний зөвлөмжийн хүчийг зэрэглэн үнэлэх тогтолцоо 
 

     

Үнэлгээа (баталгаа)б 

 
  

Эмүүд Үргэлжлэх хугацаа 
 

Завсар 

ХДХВ- ХДХВ+ 
 

     

Изониазид 9 сар Өдөр бүр 
7 хоногт 2 удаа 

А (II) 
B (II) 

А (II) 
B (II) 

Изониазид 6 сар Өдөр бүр 
7 хоногт 2 удаа 

B (I) 
B (II) 

C (I) 
C (I) 

Рифампицин+ пиразинамид 2 сар Өдөр бүр B (II) А (I) 
 2–3 сар 7 хоногт 2 удаа C (II) C (I) 
Рифампицин 4 сар Өдөр бүр B (II) B (III) 
     

 
а А: илүү үзэх, В: хүлээн авч болох, С: А ба В өгч болохгүй үед сонгох. 
б I: санамсаргүй сонголтын клиникийн туршилтын үзүүлэлт, II: санамсаргүй сонголтоор хийгээгүй  
  клиник туршилтын юмуу бусад хүн амд хийсэн туршилтын үзүүлэлт, III: мэргэжилтэний санал. 
 
 
 

ХДВХ-сөрөг хүмүүст хийсэн санамсаргүй сонголтот туршилтаар изониазидыг 12 сар 

өгөх нь 6 сарын эмчилгээнээс илүү байгааг харуулсан юм. Гэвч, изониазидыг өдөр бүр 

9 сар хэрэглэхийг олон оронд зөвлөмж болгодог – нилээд хэдэн туршилтаар дээд 

зэргийн үр дүн нь изониазидыг 9 сар хэрэглэхэд гарсан бөгөөд эмчилгээг 12 сар хүртэл 

сунгахад нэмж гарах үр дүн бага байжээ (6). Плацеботой харьцуулахад ХДХВ-эерэг 

хүмүүст 6, 12 сарын аль ч горим үр дүнтэй байсан ч; энэ 2 горимыг санамсаргүй 

сонголтот туршилтаар хооронд нь харьцуулаагүй юм. СНХ-ын эмчилгээнд изониазидын 

9 сарын горимыг илүүд үздэг ч 6 сарын горим үр дүнтэй, плацеботой харьцуулахад 

ХДХВ-сөрөг, ХДХВ-эерэг аль ч хүнд илүү байжээ. Зарим нөхцөлд, 9 сараас 6 сар 

эмчлэх нь өртөг-үр дүнгийн үүднээс харахад илүү үр дүн өгч болох юм; орон нутгийн 

нөхцөлд тулгуурлан сүрьеэгийн хөтөлбөр юмуу эмнэлгийн байгууллагаас изониазидын 

9 сарын горимын оронд 6 сарынхыг хэрэглэж байж болно. 6 ба 9 сарын аль ч горимыг 

завсарлагаатай (ө.х. 7 хоногт 2 удаа) хэрэглэж болдог. 

Санамсаргүй сонголтот туршилтын үр дүнд үндэслэн ХДХВ-халдвартай хүмүүсийн 

СНХ эмчилгээнд рифампицин, пиразинамидыг өдөр бүр 2 сар хэрэглэх горим зөвлөмж 

болгожээ. Туршилтаар 2 сарын горим аюулгүй байдал, үр дүнгээрээ изониазидын 12 

сарын горимтой адил байгааг харуулжээ (7). Гэвч, СНХ-т рифампицин, пиразинамидтай 

горим хэрэглэсэн үед элэгний хүнд өөрчлөлт ажиглагдсан байна (8). Сонголтын өөр 

горим байхгүй үед рифампицин, пиразинамидыг 7 хоногт 2 удаа 2, 3 сар хэрэглэхийг 

авч үзэж болох юм. Завсарлагаатай ийм горимыг шууд хяналттай эмчилгээний адил 

хийх хэрэгтэй. Зарим мэргэжилтэнүүд рифампицин, пиразинамидыг өдөр бүр 2 сар 

хэрэглэх горимыг шууд хяналтын дор: 7 хоногт 5 удаа хяналттай, 2-ыг өөрөө хэрэглэх 

тунгаар өгөхийг зөвлөдөг. Рифампицин хэрэглэж болохгүй үед (ж нь: протеаз ингибитор 

хэрэглэж байгаа ХДХВ-халдвартай хүмүүс) рифабутинээр орлуулж болдог (9).  
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Хүснэгт 53 
Халдварт (түрхэц-эерэг) сүрьеэтэй насанд хүрэгсдийн хавьтал хүүхдэд авах арга 
хэмжээ 
 

    

Хэрэв Ба: Тэгвэл: 
    
    

Хүүхдэд сүрьеэгийн 
шинж тэмдэг 
илэрсэн 

Хүүхэд сүрьеэтэй 
гэдгийг эмч 
тодорхойлно 

Сүрьеэгийн бүтэн курс эмчилгээ хийнэ 

    

Хүүхдэд сүрьеэгийн 
шинж тэмдэг 
илрээгүй 

Туберкулины сорил 
боломжгүй 

Хүүхдэд СНХ-ын эмчилгээ хийнэ 

 Туберкулины сорил 
боломжтой 

Хүүхдэд СНХ-ын эмчилгээг 3 сар хийж, дараа 
нь туберкулины сорил тавина 

    

  Хэрэв: Тэгвэл: 
    
    

  Хүүхдэд туберкулины 
сорилд гүвдрүү үүссэн  

СНХ эмчилгээг 
дуустал хийнэ (ө.х. 
изониазидыг 5 мг/кг-
аар 6-12 сар) 

    

  Хүүхдэд туберкулины 
сорилд гүвдрүү 
үүсээгүй 

Урьдчилан сэргийлэх 
эмчилгээг зогсоож 
БЦЖ вакцин хийнэ 
(өмнө вакцин 
хийгдээгүй бол) 

    
 

 

 

Туберкулин-эерэг, силикозтой өвчтөнд санамсаргүй сонголтот туршилт болон, 

изониазидад-дасалтай сүрьеэд өртсөн хүмүүст сонгож хийсэн туршилтаар 

рифампициныг өдөр бүр 4 сар хийсэн горим үр дүнтэй байгаад үндэслэн энэ горимыг 

зөвлөмж болгожээ (10, 11). Изониазид ба пиразинамид зохихгүй байгаа өвчтөнд ийм 

сонголт хэрэгтэй байж болох юм. 

СНХ-ын эмчилгээ эхлэхийн өмнө өвчний түүх, бодит үзлэг, цээжний гэрлийн 

шинжилгээ, заагдсан бол нян судлалын шинжилгээ хийн идэвхтэй сүрьеэг шинжлэх 

хэрэгтэй. Идэвхтэй сүрьеэтэй хавьтсан хүүхдийн байдлыг дүгнэх, эмчлэхэд ДЭМБ-аас 

зөвлөмж болгож буй протоколыг хүснэгт 53-д нэгтгэн харууллаа (12). 

Түрхэц-эерэг өвчтөний хавьталд СНХ-ын эмчилгээ хэрэглэж буй өндөр-тархалттай 

орнуудад эмчилгээний өмнө идэвхтэй сүрьеэг шийдэхийн тулд, ядаж ХДХВ-халдвартай 

хүмүүст, цээжний гэрлийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. ХДХВ-халдвартай, ханиалгаж буй, 

халуунтай юмуу сүрьеэгийн байж болох бусад шинж илэрсэн өвчтөнд СНХ эмчилгээ 

эхлэхийн өмнө нян судлалыг оруулан нарийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Сүрьеэгийн 

байж болох шинж тэмдэг (ж нь: халуун, ханиалга, өсөлт хоцрох) илэрсэн хүүхдүүдэд 

эмчилгээ эхлэхийн өмнө гэрлийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Үүнийг бүх хүүхдэд хийх нь 

зохистой байдаг ч гэрлийн шинжилгээ боломжгүй бол, хүүхдэд шинж тэмдэг илрээгүй 

бол СНХ эмчилгээ хийж болно. Жирэмсэн, ХДХВ-сөрөг эмэгтэйд СНХ-ын үед 

изониазидыг өдөр бүр юмуу 7 хоногт 2 удаа 9 юмуу 6 сар өгч болдог. Шаардлагатай 

бол жирэмсний эхний 3 сард ч жирэмсэн эмэгтэйд (тохирох хамгаалах хаалт хэрэглэн) 
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идэвхтэй сүрьеэ буй эсэхийг шийдэхийн тулд цээжний гэрлийн шинжилгээ хийж болно. 

СНХ нь өвчин болж даамжрах эгзэгтэй эмэгтэйчүүдэд, ялангуяа ХДХВ-халдвартай 

юмуу M. tuberculosis-ын халдвар шинэхэн авсан бол эхний 3 сард ч гэсэн жирэмсэн 

гэдэгт л зөвхөн үндэслэн эмчилгээг хожимдуулж болохгүй. Идэвхтэй сүрьеэгийн эгзэг 

бага үед төрөх хүртэл СНХ эмчилгээг хүлээхийг зарим мэргэжилтэн зөвлөдөг. 

СНХ эмчилгээ эхлэхийн өмнө лабораторийн суурь шинжилгээг бүх өвчтөнд заавал 

хийх албагүй байдаг. Өвчтөнг анх үзэхэд элэгний үйл ажиллагаа алдагдсан мэт байвал 

элэгний үйл ажиллагааны үндсэн сорил – ийлдэс дэх АСАТ, АЛАТ, билирубины хэмжээ 

үзэж болно. ХДХВ-халдвартай өвчтөн, жирэмсэн юмуу төрсөний дараах (ө.х. төрсөний 

дараах 3 сар) үед, элэгний архаг өвчтэй байж болох өвчтөн, архи байнга хэрэглэдэг 

хүмүүст суурь шинжилгээ хийхийг зөвлөдөг. Настай өвчтөнд заавал хийх албагүй. 

Элэгний хурц үрэвсэл болон элэгний хүнд явцтай өвчний үед эмчилгээ хийх харьцангуй 

эсрэг заалт байдаг. Элэгний суурь фермент хэвийн биш байсан юмуу элэгний өвчин 

үүсэх эгзэгтэй өвчтөнүүдэд лабораторийн ердийн шинжилгээг СНХ-ын эмчилгээний 

явцад хийх хэрэгтэй. СНХ эмчилгээтэй холбоотой гаж нөлөөний талаар өвчтөнд 

танилцуулж, хэрэв үүсвэл эмчилгээг зогсоож эмнэлэгт даруй хандахыг зөвлөх хэрэгтэй, 

гаж нөлөөний талаар өвчтөнөөс асууж, шарлалт үүссэн эсэхийг хянаж байх хэрэгтэй. 

Сүрьеэгийн тохиолдол өндөр бөгөөд ихэсч байгаа, M. tuberculosis их хэмжээнд 

үргэлжлэн тархаж буй оронд СНХ-ын эмчилгээний ач холбогдлын талаар эргэлзээтэй 

байдаг. Ийм нөхцөлд, СНХ эмчилгээний хөтөлбөрийг сүрьеэтэй тэмцэх ерөнхий ажлын 

хүрээнд тэргүүн зэрэгт тавьж болохгүй нь ойлгомжтой юм. Сүрьеэтэй тэмцэх бодлогын 

тэргүүн зэргийн зорилт нь идэвхтэй, халдварт сүрьеэтэй өвчтөнг эрт илрүүлж, 

эмчилгээг бүрэн дуусган халдвар тархах эгзгийг бууруулах байдаг. Дунд зэргийн- 

орлоготой оронд СНХ эмчилгээг сонгон хийж болох ч сүрьеэгийн тохиолдлыг илрүүлж, 

эмчлэх хөтөлбөрөөс доогуур зэрэглэлд байх ёстой. Бага-орлоготой, сүрьеэгийн тархалт 

ихтэй орнуудад СНХ эмчилгээ сүрьеэтэй тэмцэх ажилд хоёрдогч зэрэглэлд байдаг. 

СНХ эмчилгээг сүрьеэгээс урьдчилан сэргийлэх бодлогод хэрэглэхдээ идэвхтэй сүрьеэ 

үүсч болох эгзэгтэй хүмүүс юмуу бүлэгт л хэрэглэх нь зүйтэй юм. ХДХВ тархалт ихтэй 

орнуудад СНХ эмчилгээ хувь хүнд чухал ач холбогдолтой байж болно. Хэдийгээр ийм 

бодлого нь онолын хувьд сүрьеэгийн тохиолдлыг бууруулж, өргөнөөр хэрэглэвэл ХДХВ 

сүрьеэд нөлөөлөхийг багасгаж болох ч хөтөлбөрийн нөхцөлд хэрэглэх боломжтой 

байлаа ч хүндрэл их байдаг. Ийм нөхцөлд ч гэсэн түрхэц-эерэг сүрьеэтэй өвчтөнг 

хурдан илрүүлж, эмчилгээг бүрэн дуусгах нь тэргүүн зэрэглэлд байх ёстой юм. 
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52.  Сүрьеэгийн нууц халдварын эмчилгээ  

тархвар судлалд ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? 

З. Тайлор83 

 

 

 

 

Сүрьеэгийн нууц халдварын (СНХ) эмчилгээ нь АНУ-ын сүрьеэтэй тэмцэх ажлын чухал 

хэсэг байдаг ч, Өмнөд Америкаас бусад газар халдварт хэлбэрийн тохиолдлын 

эмчилгээнээс бусад үед ховор хэрэглэгддэг. Саяхныг хүртэл изониазидыг өдөр бүр 

юмуу 7 хоногт 2 удаа 6–12 сар хэрэглэх нь зөвлөмж болгож байсан эмчилгээний ганц 

горим байжээ (1). Нууц халдвартай хүмүүст сүрьеэ үүсэхээс сэргийлэхэд изониазид үр 

дүнтэй байгааг тогтоосон санамсаргүй сонголттой, плацебо-хяналттай туршилтанд энэ 

нь үндэслэсэн байна (2, 3). Энэ туршилтаар идэвхтэй сүрьеэ үүсэхийг дундажаар 60% 

бууруулжээ (2). 12 сарын туршид хэрэглэх эмийнхээ 80%-аас илүүг уусан өвчтөнд 

изониазидын үр дүн 90%-д хүрсэн байна (2). Изониазидыг 6 сар хэрэглэхэд үр дүнтэй 

байсан ч 12 сарын эмчилгээний үр дүн илүү байжээ (3). Саяхнаас зөвлөмж болгож буй 

рифампицин, пиразинамид өдөр бүр 2 сар; рифампицин 4 сар хэрэглэх горимыг өдөр 

бүр юмуу 7 хоногт 2 удаа, 6–9 сар изониазид хэрэглэхийн оронд сонголт болгосон 

байна (4). Эдгээр горимыг хэрэглэхэд изониазидын горимтой адил үр дүнтэй болохыг 

харуулсан клиникийн хяналттай туршилтанд энэ зөвлөмжүүд үндэслэжээ (4). 

СНХ-ын эмчилгээний клиник туршилтын олонхийг өндөр эгзэгтэй хүн ам болох 

шинэхэн хавьтлууд, өндөр эгзэгтэй нөхцөлд буй хүмүүс, ХДХВ-халдвартай өвчтөн юмуу 

эмчлэгдээгүй, идэвхгүй сүрьеэтэй өвчтөнүүдийн дунд хийсэн байдаг (2, 3, 5, 6). Эдгээр 

туршилтын эмчилгээний тархвар судлалд үзүүлэх нөлөө нь эмчилгээний үр дүнгээс 

зөвхөн биш; эмчилгээ хийлгэсэн хүмүүс тухайн хүн амын дунд сүрьеэгийн тохиолдолд 

эзлэх байраас хамаарч байжээ. Греенланд, Аляска, Тунист хийгдсэн клиникийн гурван 

туршилтаар нийт хүн амын дундах сүрьеэгийн тохиолдолд СНХ-ын эмчилгээ үзүүлэх 

нөлөөг хэмжих оролдлого хийгджээ. 1956 онд Греенландад хийгдсэн судалгаанд 76 

тосгоны 8081 хүн хамрагджээ (7). Тосгоны хамрагдсан бүх өвчтөнд изониазид юмуу 

плацебо өгч, ямар нэг тосгоны аль ч хүнд адил эм үргэлжлүүлэн хэрэглэжээ. Эмийг 7 

хоногт 2 удаа 13 долоо хоногоор 2 удаа өгч, 13 долоо хоног завсарлажээ. Аляска дахь 

туршилт 1957 онд эхэлсэн бөгөөд 30 бүлгийн 6064 хүн оролцжээ (8). Энэ туршилтаар 

гэр бүлийн хавьтлыг изониазид юмуу плацебо өгөхөд санамсаргүй сонголтоор авчээ.  

 

                                                
83 Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан Сэргийлэх Төв, Атланта, Жеоржия, АНУ. 
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Хүснэгт 54 
Изониазидын урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг хүн амын дунд туршсан үр дүн, 1956-1958

а 

 

    

Туршилт/эмчилсэн 
бүлэг 

Оролцсон хүний тоо 1000 хүн-жилд 
тохиолдлын түвшин 

Бууралтын % 

    
    

Греенланд тосгон    
      Плацебо 3907 13.8  
      Изониазид 4147   9.8 31б 
Аляскийн тосгон    
      Плацебо 3017   7.7  
      Изониазид 3047   3.2 59б 
Тунисын хүмүүс    
      Плацебо 8141   3.1  
      Изониазид 7769   2.3 26в 
    

 
а Сурвалж: лавлах 2, 7, 8. 
б chi square статистикаар Р < 0.0001. 
в Статистикийн хувьд хангалтгүй. 
 
 

Сүүлийн, 1958 онд эхэлсэн Тунисын туршилт Тунисын ядуу хэсэгт хийгджээ (2). Бүлэг 

байшинг изониазид юмуу плацебо хэрэглэхэд санамсаргүй сонголтоор авч 15910 

хүнийг хамарсан байна. Хүснэгт 54-д эдгээр туршилтын үр дүнг нэгтгэн үзүүлэв. 

Эдгээр туршилтын хариу үлэмж хэлбэлзэлтэй: Аляскад харьцангуй илүү, 

Греенландад арай бага, Тунист бүр бага үр дүнтэй байжээ. Аляска ба Греенландын 

туршилтыг жижиг, тусгаарлагдмал тосгонд, уг арга хэмжээг дэмжиж байсан хүн амын 

дунд хийсэн байна. Дээр нь, дээрх 2 газар сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй хөтөлбөр 

хэрэгжиж байжээ. Греенландад 400–600 мг изониазидыг 7 хоногт 2 удаа 13 долоо хоног 

өгч, завсарлаад, дахин 13 долоо хоног 7 хоногт 2 удаа өгчээ. Энэ нь тунгийн стандарт 

схем биш бөгөөд тохиромж багатай байж болох тул судалгааны үр дүн бага гарсаныг 

үүгээр тайлбарлаж болох юм. Тунисын судалгаагаар хүн амын дунд эмчилгээний даган 

мөрдөлт доогуур байсан баталгаа байдаг. 

Аляскийн хүн амын дунд туршилт дууссаны дараа туршилтын явцад плацебо 

хэрэглэж байсан өвчтөнд изониазид 12 сар уух эмчилгээг санал болгожээ. Энэ нь 

хяналттай туршилт биш байсан ч, уувал зохих изониазидын 40%-аас илүүг уусан 

өвчтөнд 40%-аас багыг уусан хүнийхээс идэвхтэй сүрьеэгийн тохиолдол илүү доогуур 

байсныг (сүрьеэ 83% буурсан) ажиглажээ (9). Өвчлөлийн олонх нь эмчлэгдээгүй, 

идэвхгүй сүрьеэтэй өвчтөний дунд байгаагаас судлаачид хүн амын зөвхөн энэ хэсгийг 

эмчилсэнээр хүн амын дундах сүрьеэгийн 40%-ийг сэргийлж болох юм гэж тооцоолжээ. 

Дүгнэж хэлэхэд, СНХ-ын эмчилгээ тархвар судлалд үзүүлэх нөлөө нь: үр дүнтэй 

сүрьеэгийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд идэвхтэй сүрьеэгийн дийлэнх нь нууц 

халдварын идэвхжлээс болж байгаа газарт хүн амын дунд идэвхтэй сүрьеэг 31–59% 

бууруулж болох ажээ. Хэрэв идэвхтэй сүрьеэгийн бүх тохиолдол нууц халдвар 

идэвхжсэний улмаас үүсдэг, нууц халдвартай бүх хүнийг тодорхойлох боломжтой, нууц 

халдвартай бүх өвчтөн эмчилгээгээ бүрэн дуусгадаг бол бууралт онолын хувьд 80–90% 
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байж болох юм. Амьдрал дээр энэ тохиолдлууд байлаа гэхэд хавсран тохиолдох нь тун 

ховор байдаг. Бага-тархалттай, санхүүгийн боломжтой АНУ зэрэг оронд ч идэвхтэй 

сүрьеэгийн үлэмж хэсэг саяхан авсан халдвараас үүсдэг (10, 11) бөгөөд СНХ эмчилгээ 

дуусгах нь голдуу 50%-аас доош байдаг ажээ (12, 13). Ийм учраас СНХ эмчилгээ 

тархвар судлалд нөлөөлөх нь Аляска, Греенландад хийсэн судалгаагаар тооцоолсон 

шиг биш, илүү бага байдаг ажээ. Дээр нь, хүн амын дундаас СНХ өвчтөнг илрүүлж, 

эмчлэхэд шаардагдах хүний ба санхүүгийн нөөц олонх сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийн 

хүчин чадлаас давсан байдаг. Сайн-санхүүүжсэн, сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй 

хөтөлбөрөөр СНХ эмчилгээг хавьтал, хоригдлууд, ХДХВ ба СНХ-тай болон эгзэг 

өндөртэй бусад хүн амд хэрэглэх нь тохиромжтой сонголт байдаг. Тархвар судлалд 

нөлөөлөх нөлөө нь эгзэгтэй бүлэг хүн амын дундах сүрьеэгийн тохиолдолд эзлэх байр 

суурь, илрүүлсэн өвчтөнөөс эмчлэгдэж буй өвчтөний түвшин, эмчилгээгээ дуусгасан 

хувиас хамаардаг. 
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53.  Эрүүл мэнд, нийгэм, эдийн засагт сүрьеэгийн  

учруулах гамшиг нь юу байдаг вэ? 

И. Смит84 

 
 
 
 
 
Сүрьеэ нийгэмд учруулах үр дагавар нь асар их байдаг. Дэлхий даяар гурван хүний нэг 

нь буюу нийт 2 тэрбум хүн сүрьеэгээр халдварлагджээ. Сүрьеэтэй холбоотой өвчин ба 

нас баралтыг 1997 онд дэлхий даяар тооцоолоход жил бүр 8 сая хүн сүрьеэгээр 

өвчилж, 2 сая орчим хүн нас барж байна (1). 

Дэлхий дээрх нийт өвчлөлийн 2.5%-ийг сүрьеэ эзэлдэг (2) ба залуу эмэгтэйчүүдийн 

нас баралтын гол шалтгаан болж, эхэсийн нас баралтын бүх шалтгаанаас илүү олон 

эмэгтэйн аминд хүрч байна. Зураг 18-д үзүүлсэнчлэн, дэлхий дээрх нас баралтын 

шалтгааны 7-р байранд сүрьеэ орж байгаа ба эрчимтэй хүчин чармайлт тавихгүй юм 

бол бусад халдварт өвчний гамшиг тогтмол буурч байхад энэ байрлал 2020 хүртэл 

үргэлжлэх төлөвтэй байна (3).  

ХДХВ-халдвар сүрьеэгийн өвчлөлийн эгзгийг ихэсгэж байна (4).  ХДХВ-ын тархалт 

өндөртэй орнуудад, ялангуяа суб-Сахарын Африкт сүрьеэгийн өвчлөл огцом өсч 1990-

ээд оноос тохиолдлын түвшин 2-оос 4 дахин ихсээд байгаа ажээ (5). 

Олон оронд эмийн дасал нь бэрхшээл болж, эмчилгээний зохион байгуулалтыг муу 

хийсний үр дагавар болон ихэсч байна. Муу төлөвлөгдсөн сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөр, 

эмийн тогтмол бус хангамж, хувийн хэвшилд сүрьеэгийн эмийг хяналтгүй хэрэглэж 

байгаагаас ДОТС-ыг үр дүнтэй хэрэглэснээр сэргийлж болох эмийн дасалд хүргэж 

байна. ДЭМБ ба СУӨТОУХ-оос 1994–1997 онд дэлхийн эмийн даслын байдлыг 35 

оронд судалжээ (6, 7). Шинээр оношлогдсон сүрьеэтэй хүмүүсийн дунд дор хаяхад нэг 

эмийн дасал 9.9% тохиолдолд; олон эмийн-дасал (наанадаж изониазид, рифампицинд 

дасалтай) 1.4%-д бүртгэгдсэн байна. 2000 онд хэвлэгдсэн, дэлхий даяарх 2 дахь 

судалгааны тайланд байдал мөн адил байгаа юм (шинэ тохиолдлын 10.7%-д ямар нэг 

эмийн дасал, олон эмийн дасал 1%). Эдгээр тайланд эмийн дасал үүсгэж байгаа гол 

хүчин зүйл сүрьеэгийн өмнөх эмчилгээ байна, ийм тохиолдлын 23.3%-д дор хаяхад 1 

эмэнд, 9.3% нь олон эмийн-дасалтай сүрьеэтэй байгааг дурьджээ (8). ДЭМБ-аас 

зөвлөмж болгож буй стандарт эмчилгээний горимын үр дүнг эмийн дасал бууруулж 
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байна, олон эмийн дасалтай сүрьеэтэй өвчтөний үр дүнгүй болох түвшин эмэнд 

мэдрэгээс 15 дахин илүү байна (9). 

Зураг 18 

Дэлхий дээрх нас баралтын 15 тэргүүлэх шалтгааны байрлалын өөрчлөлт, 

1990-2020
а
 

1990 
Өвчин ба гэмтэл 

  2020 (Урьдчилсан 
байдал) 
Өвчин ба гэмтэл 
 

Амьсгалын доод замын 

халдвар 

1 1 Зүрхнийн ишемийн 

өвчин 

 

Суулгалт өвчнүүд 

 

2 

2 Нэг шалтгаант гүнзгий 
депресс 

Перинатал үед тохиолдох     
          өвчнүүд 

3 3 Авто замын осол 

Нэг шалтгаант гүнзгий 

депресс 

4 4 Тархи-судасны өвчин 

Зүрхнийн ишемийн өвчин 5 5 Уушигны архаг 
бөглөрөлт  
     өвчин 

Тархи-судасны өвчин 6 6 Амьсгалын доод замын  
     халдвар 

Сүрьеэ 7 7 Сүрьеэ 

Улаан бурхан 8 8 Дайн 

Авто замын осол 9 9 Суулгалт өвчнүүд 

Төрөлхийн гажиг 10 10 ХДХВ 

Хумхаа 11 11 Перинатал үед 
тохиолдох     
    өвчнүүд 

Уушигны архаг бөглөрөлт 
өвчин 

12 12 Хүчирхийлэл 

Уналт 13 13 Төрөлхийн гажиг 

Төмөр-дутагдлын цус 

багадалт 

14 14 Өөрөө учруулсан гэмтэл 

Цус багадалт 15 15 Цагаан мөгөөрс, гуурсан  
    хоолой ба уушигны 
хавдар 

    

 

16   19 

17   24 

19   25 

28   37 

33  
 

 34 

 
а Лавлах 3-аас зөвшөөрлөөр хэвлэв. 
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Сүрьеэ нийгэм-эдийн засгийн хөгжилд саад учруулж байна: сүрьеэтэй өвчтөний 

75% нь эдийн засгийн үр бүтээлтэй 15–54 насны хүмүүс байдаг (10). Бүх тохиолдлын 

95%, нас баралтын 99% нь хөгжиж байгаа оронд тохиолдож байгаагийн дийлэнх нь суб-

Сахарын Африк, Зүүн Өмнөд Азид байгаа юм. Сүрьеэгийн нийт тохиолдлын 80-аас 

дээш хувь 23 оронд оногдож байна. Нэг өрхөд сүрьеэд зарцуулагдаж буй төсөв тогтмол 

хэвээр байгаа юм (Хүснэгт 55). 

 

 

Хүснэгт 55 
Өрхөд сүрьеэд зарцуулагдаж буй төсвийн тооцоо 
 

     

Өвчтөний зардал Бангладеш 
(11) 

Энэтхэг 
(12) 

Өмнөд Африк 
(13) 

Уганда 
(14) 

     
     

Шууд зардал (US$) 130 41 99 68 

Ажил алдалт 57% NA NA 91% 

Цаг алдалт 14 сар 3 сар 4 сар 10 сар 

Орлогоо алдах (US$) 115 89 272 161 

Өрхийн жилийн орлогод шууд   
       бус зардлын эзлэх хувь 

15 14 NA NA 

Өрхийн жилийн орлогод нийт  
       зардлын эзлэх хувь 

31 20 NA NA 

     

 
 

Оношлогоо, эмчилгээний “шууд” зардал ядуу гэр бүлд үлэмж нэрмээс болж байгаа ч 

эдийн засгийн гол алдагдал нь ажлаа алдах, эмнэлгийн байгууллага руу очих зардал, 

эмчилгээтэй холбоотой зардлаа төлөхийн тулд эд хогшлоо зарах, оршуулгын зардал, 

ялангуяа өвчнөөр болон цагаас өмнө нас барсанаас бүтээмж алдах зэрэг “шууд бус” 

зардлаас болж байна. Угандад хийсэн судалгаагаар сүрьеэгээр өвчилсөнөөс 

фермерүүдийн 95% ургацаа алдаж, цалин олдог ажилтаны 80% ажлаа зогсоосон байна 

(14). Сүрьеэ эдийн засагт нөлөөлөх байдлыг судалсан судалгаануудаас харахад 

насанд хүрсэн сүрьеэтэй хүмүүс дундажаар 3–4 сарын ажлын цагаа алддагаас өрхийн 

орлого 20–30%-аар буурч, хэрэв өвчтөн нас барвал дундажаар 15 жилийн орлогоо 

алддаг ажээ (15). 

Сүрьеэ ба ядуурлын холбоо нь цогц байдаг, өвчилсөн хүнийг сүрьеэ ядууралд 

хүргэж, нийгэм-эдийн засгийн байдлын бууралт тархалтыг түргэсгэдэг. Ядуу байдал нь 

хэт бөөгнөрөлд хүргэдгээс тархалт ихэсдэг, муу хооллолт халдвараас сүрьеэгийн 

өвчлөл үүсэхэд хүргэдэг. 1990-ээд оны эхээр Зөвлөлт Холбоот Улс задарсаны улмаас 

болсон эдийн засгийн бууралт, эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн бүтэц алдагдсанаас 

сүрьеэгийн түвшин хурдан ихэсч, Оросын Холбооны Улс, Украин ба Зөвлөлт Холбоот 

Улсад багтаж байсан бусад орнуудад жилийн өвчлөлийн түвшин 7%-аар нэмэгджээ (5). 

Кубад 3 жилийн хугацаанд эдийн засаг ба хооллолтын уналт нь сүрьеэгийн бүртгэлийн 
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түвшин үлэмж ихсэхэд (жилд 24%) хүргэсэн байна (16). Хөтөлбөрийг хүчтэй болгосноор 

тархалтын бууралт болон тохиолдлын түвшин дахин буурчээ. 

Гутамшиг хэмээн үздэг нийгмийн сөрөг үзэгдэл зарим газар, ялангуяа 

эмэгтэйчүүдэд дарамт болж, гэрлэх, ажил олоход саад үүсгэн, гэр бүл салахад ч 

хүргэдэг байна. Энэтхэгт хийсэн судалгаагаар сүрьеэтэй эмэгтэйчүүдийн 15%-аас 

(улсын хэмжээнд жилд 100 000 эмэгтэй) гэр бүлийнхэн нь татгалздаг байна (12). 

Сөрөг нөлөө үр хүүхдэд нь нөлөөлж байна. Ядуу гэр бүл өвчинд өртөхөд үр хүүхдэд 

нь ч эсрэгээр нөлөөлдөг ажээ. Энэтхэгт хийсэн зарим судалгаагаар хотод 8%, хөдөөд 

13% хүүхдийг (улсын хэмжээнд 300 000) эцэг эх нь (голдуу эцэг) сүрьеэгээр өвдсөний 

улмаас сургуулиас нь гаргасан байжээ. Удаан хугацаанд үргэлжлэх өөр нэг үр дагавар 

нь өрөнд баригдах байдаг; Энэтхэгийн судалгаагаар гуравны хоёроос ч илүү олон 

тооны өрх сүрьеэгийн зардлыг төлөхийн тулд өр тавьдаг; өрхийн дундаж өр нь 59 ам. 

доллар буюу өрхийн жилийн орлогын 12% байжээ. Сүрьеэгийн халдвар үргэлжлэн 

тархаснаар сэргийлж болдог сүрьеэгийн өвчлөл, нас баралтын хүлээсэнд үр удмаа 

үлдээх болж байгаа юм.  
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54.  Сүрьеэтэй тэмцэх ажлын дэлхий нийтийн  

зорилт нь юу вэ, эдгээр зорилтуудын  

үндэслэл нь юу байдаг вэ? 

И. Смит85 

 

 

 

Сүрьеэтэй тэмцэх ажлын дэлхий нийтийн зорилт нь илрүүлсэн цэрний түрхэц-эерэг 

тохиолдлын 85%-ийг эдгээж, тооцоолж буй цэрний түрхэц-эерэг шинэ тохиолдлын 70%-

ийг илрүүлэх байдаг (1). Эдгээр зорилтыг ДЭМБ-аас 1991 онд анх дэвшүүлжээ. 

Төлөвлөсний дагуу 2000 он гэхэд дэлхий нийтийн энэ зорилтод хүрч чадахгүй нь 

тодорхой болсон учраас 2000 оны таван сард хуралдсан Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 

Чуулганаас зорилтын хугацааг 2005 он болгосон билээ. 

Тохиолдлын илрүүлэлтийн зорилтын тоон хүртвэр нь нэг жилд бүртгэгдсэн цэрний 

түрхэц-эерэг сүрьеэгийн шинэ тохиолдлын тоо, хуваарь нь тухайн хугацаанд тухайн хүн 

амын дунд цэрний түрхэц-эерэг шинэ тохиолдол үүснэ гэж тооцоолсон тоо байдаг. 

Тохиолдлын илрүүлэлтийн зорилт сүрьеэгийн тохиолдлыг тооцоолсон тоон дээр 

үндэслэж байдгаас олонх газарт, ялангуяа ХДХВ-ын тархалттай газар үүнийг яг 

тодорхой хэмжихэд хэцүү байдаг. 

Эдгэрэлтийн түвшний зорилтын хүртвэр нь нэг-жилийн когорт хугацаанд цэрний 

түрхэц-эерэг шинэ тохиолдлоос ДЭМБ/СУӨТОУХ-ын эдгэрэлтийн тодорхойлолтыг 

хангаж байгаа өвчтөний тоо, хуваарь нь тухайн когорт хугацаанд эмчлэгдэхээр 

бүртгэгдсэн өвчтөний тоо байдаг. 

ДОТС-ын бодлогод үндэслэсэн сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх явц 

удаан байна; 1999 оны байдлаар тооцоолсон шинэ халдварт хэлбэрийн тохиолдлоос 

зөвхөн 40%-ийг ДЭМБ-д тайлагнасан байна (23% нь ДОТС-ын, 17% нь ДОТС-гүй 
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хөтөлбөрөөс) (2). 1998 оны байдлаар, ДОТС хөтөлбөрөөр эдгэрсэн өвчтөний түвшин 

ДОТС-гүй хөтөлбөрөөс хавьгүй илүү байжээ – 73% ба 16%. Эдгэрэлтийг батлах 

түрхэцийн хариу байхгүй ч эмчилгээгээ дуусгасан өвчтөнг дээр нь нэмбэл “эмчилгээ 

амжилттай болсон” хувь ДОТС-ын хөтөлбөрөөр 84% болж дэлхий нийтийн зорилтод 

ойр очиж байгаа юм.  

Зорилтуудыг үр нөлөө, хэрэглэх боломж гэсэн хоёр зарчимд үндэслэн дэвшүүлжээ. 

Нэгдүгээрт, тархвар судлалын загвар хийж үзэхэд уг зорилтод хүрэх юм бол сүрьеэгийн 

тархалт үлэмж буурч; ХДХВ байгаа үед ч 8–12 жилд тохиолдол 50%-аар буурах ажээ. 

Стибло & Бумгарнер нар 1991 оны тайландаа тохиолдлын илрүүлэлт, эдгэрэлтийн янз 

бүрийн түвшин сүрьеэгийн тархалтанд яаж нөлөөлөхийг үзүүлж, эдгэрэлтийн түвшин 

75%-аас дээш гарвал тархалт тогтмол буурна гэж тэмдэглэжээ. Эдгэрэлтийн түвшинг 

сайжруулахгүйгээр тохиолдлын илрүүлэлтийг ихэсгэх нь тархалтыг улам муутгах болно 

(3). Энэ тайлан зорилтыг тодорхойлоход чухал нөлөө үзүүлсэн бөгөөд, дэлхий нийтийн 

зорилтод хүрсэн орнуудад тохиолдлын түвшин жилд 8–12%-аар (6–9 жилд тохиолдол 

50% буурах болно), нас баралт бүр ч хурдацтайгаар жилд 9–13% (5-аас цөөн жилд 

50%) буурахыг харуулсан саяхан хийсэн судалгаануудаар батлагдсан байна (4). 

Онолд үндэслэн гаргасан эдгээр тоо нь өнгөрсөн ба одоогийн туршлагад таарч 

байгаа юм. Өнгөрсөн зуунд Европын олонх оронд сүрьеэ жилд 4–5%-аар хурдан буурч 

байсан ч, үр дүнтэй эмчилгээ нэвтрүүлсэний дараа халдварт тохиолдлын бууралт 12–

13% болжээ (5). Тохиолдлын түвшин жилд 8%-аар, ДОТС нэвтрүүлэхээс өмнө байсан 

хувиас 2 дахин илүүгээр буурсан Перугийн үзүүлэлтүүд үүнийг баталсан байна (2, 6). 

Хоёрдугаарт, эдгээр зорилтод хүрэх боломжтой юм. Энэтхэгт өмнө хийгдсэн нийгэм, 

тархвар судлалын судалгаагаар түрхэц-эерэг сүрьеэтэй хүмүүсийн 70%-д шинж тэмдэг 

илэрсэнээс эмнэлгийн байгууллагад хандаж байсан нь эмнэлгийн байгууллагуудад 

тохиолдлыг илрүүлэх зорилтод хүрч болохыг харуулжээ (7). Дээрээс нь, СУӨТОУХ-ны 

дэмжлэгтэй хэрэгжсэн Бенин, Малави, Танзаны Нэгдсэн Бүгд Найрамдах Улс, 

Вьетнамын сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрөөр 1980-аад оны сүүлээр 80%-аас дээш 

эдгэрэлтийн түвшинд хүрч, үүнийг тогтмол хадгалж болохыг харуулсан нь эдгэрэлтийн 

түвшингийн зорилтод хүрэх боломжтойг үзүүлж байгаа юм (8). Танзаны Нэгдсэн Бүгд 

Найрамдах Улсад хийсэн судалгаагаар хөтөлбөрийн хүрээнд шинэ, халдварт 

тохиолдлын 70%-ийг илрүүлж болохыг харуулсан байдаг. 2000 оны байдлаар, 7 орон 

дэлхий нийтийн зорилтод хүрч, 43-т эмчилгээ амжилттай болсон түвшин 70%-аас дээш, 

тохиолдлын илрүүлэлтийн түвшин 50%-аас илүү болсоныг мэдээлсэн байна (2).  

Хэрэв зорилтод төлөвлөсний дагуу хүрч чадахгүй юм бол дэлхий даяар байдал 

үлэмж дордох болоод байна. Сүрьеэгийн тархалт суб-Сахарын Африкт, гол нь ХДХВ-

ын тархалтын улмаас, жилд 10%-аар ихэсч байна (2). ХДХВ-холбоотой сүрьеэгийн нас 

баралтын түвшин өндөр байгаа нь олон орон дэлхий нийтийн эдгэрэлтийн түвшний 
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зорилтод хүрэхэд муугаар нөлөөлж байгаа юм. Дээр нь, тохиолдлын илрүүлэлт ба 

эдгэрэлтийн түвшний аль алинд ХДХВ-халдварыг авч үзээгүй билээ; ХДХВ үлэмж 

тархсан одоогийн нөхцөлд сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй үйлчилгээнээс сүрьеэгийн 

ихсэлтийг сэргийлж чадахгүй юм (“Сүрьеэг хянан барьж болох уу?”, х.285-г үз). 

Дэлхий нийтийн зорилтод хүрэхэд саад болж буй хоёр дахь саад нь тохиолдлын 

илрүүлэлт ба бүртгэл хангалтгүй байгаа юм. 1999 оны байдлаар ДОТС-ын хөтөлбөрт 

хамрагдсан газарт дэлхийн хүн амын 43% амьдарч байгаа ч халдварт сүрьеэтэй 

өвчтөний 23%-ийг л ДОТС-оор эмчилжээ (2). Үүнд хүргэж буй хүчин зүйл нь, эрүүл 

мэндийн анхан шатны үйлчилгээний дэд бүтэц олон оронд хязгаарлагдмал, зарим 

оронд голдуу хувийн хэвшилд оношлогоо, эмчилгээг явуулдаг, ялангуяа Зүүн Өмнөд 

Азид сүрьеэтэй өвчтөний гуравны нэгийг хамардаг бөгөөд, хөгжиж буй орнуудад эдгээр 

хувийн хэвшлээс сүрьеэг оношлосон тохиолдлыг мэдээлдэггүй байна. 

Дэлхий нийтийн зорилтод хүрэх эсэх нь улс орнууд эдгэрэлтийн өндөр түвшинг 

хадгалан ДОТС-ын бодлогод нийт хүн амыг хамруулах явцыг хурдасгах, ХДХВ-

холбоотой сүрьеэгийн үед үр дүнтэй бодлого хэрэгжүүлэх чадвар, боломж болон 

сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрүүд үйлчилгээний үр дүнтэй бодлого хэрэгжүүлж, төрийн 

дэмжлэг авч, хувийн хэвшлийг хамран тохиолдлын илрүүлэлтийг ихэсгэх чадвараас 

шалтгаалах юм. 
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55.  ДОТС гэж юу вэ? 

И. Смит86 

 

 

 

ДОТС гэдэг нь олон улсын хэмжээнд зөвлөмж болгож буй, сүрьеэгийн эдгэрэлтийг 

баталгаатай болгох бодлого билээ (1). ДОТС өвчинтэй тэмцэх бодлогод гол нь болж 

байдаг 5 үндсэн зарчмаас (Хүснэгт 56-г үз) тогтдог бөгөөд халдварт тохиолдлыг эрт 

оношлож, эмчлэх нь сүрьеэгийн тархалтыг зогсооно гэдэгт үндэслэсэн байдаг. 

Сүрьеэгийн эсрэг үр дүнтэй эм нээснээс хойш 20-иод жилийн дараа, санамсаргүй 

сонголттой хяналттай хийсэн судалгаанаас эмчилгээний хосолсон горим өвчтөнг 

эдгээж, эмийн даслаас сэргийлж болохыг харуулсанаас 10 жилийн хойно (4) 1960-аад 

оны эхээр тархалтаас сэргийлэх, ингэснээр сүрьеэг хянан барих бодлого нь халдварт 

тохиолдлын эмчилгээ гэдгийг Крофтон онцолсон байдаг (3). 

Одоо ДОТС-ын бодлого гэж нэрлэгдэх болсон үйл ажлын багцыг Др. Карел 

Стиблогийн удирдлагын дор СУӨТОУХ-ны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн сүрьеэтэй 

тэмцэх үндэсний хөтөлбөрүүдэд анх боловсруулсан байна. Эхлээд Танзаны Нэгдсэн 

Бүгд Найрамдах Улсад, дараа нь Африк, Латин Америкийн нилээд оронд, дүүргийг 

эмчилгээ хийх нэгж болгон авч Стибло сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй бодлогын 

мэргэжлийн ба зохион байгуулалтын зарчмуудыг боловсруулан хөгжүүлжээ. 100000-

150000 хүн амд оношлогоо, эмчилгээ явуулж, хангалт хийн хөтөлбөрийн биелэлтийг 

хянах ажилтан ба хөрөнгө нөөц дүүрэгт байдаг. Стибло хөтөлбөрийн хүрээнд богино-

хугацааны эмчилгээ хэрэглэх нь эдгэрэлтийн тохирох түвшинд хүрэхэд чухал болохыг 

харуулж, шууд хяналттай эмчилгээ хийх шаардлагыг баталж, ДОТС-ын мөн нэг хэсэг 

байдаг бүртгэл, тайлан ба эмийн хэрэглээний зарчмуудыг боловсруулсан байна. 

ДЭМБ 1991 оноос энэ бодлогыг дэмжиж (5), 1994 онд гаргасан сүрьеэтэй тэмцэх 

ажлыг үр дүнтэй болгох аргачлалд (6) ДОТС хэмээн хожим нэрлэгдэх болсон бодлогын 

үндсэн хэсгүүдийг боловсруулсан юм. Үүнийг 2002 онд дахин хянаж өргөжүүлжээ (7). 

ДЭМБ-аас 1995 онд “шууд хяналттай богино-хугацааны эмчилгээ” гэж өөрчлөхөөс 

өмнө “шууд хяналттай эмчилгээ” хэмээх нэрийг нилээн жил хэрэглэж, сүрьеэтэй тэмцэх 

олон талт бодлого боловсруулахад хэрэглэж байжээ (8). “ДОТС” гэдэг нь бодлогын 

шууд хяналттай явуулах хэсгийг тодотгож байгаа ч бүх л хэсгүүд нь мөн чухал бөгөөд 

                                                
86

 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ, Женев, Щвейцари. 
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ДОТС зөвхөн товчилсон нэр биш ДЭМБ-аас зөвлөмж болгож буй сүрьеэтэй тэмцэх 

бодлогын “үндсэн нэр” болоод байгаа билээ. 

Хүснэгт 56 
ДОТС-ын зарчим ба бүрэлдэхүүн хэсгүүда 
 

   

Үндсэн зарчмууд  ДОТС-ын бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
   

Зохион байгуулалттай тогтмол  
          үйл ажиллагаа 

 Сүрьеэтэй тэмцэх олон талт үйл ажиллагааг 
     тогтвортой явуулахад төр засгийн дэмжлэг 

Халдварт тохиолдлыг зөв, эрт 
          илрүүлэх 

 Шинж тэмдэг илрэн эмнэлэгт өөрөө үзүүлэхээр ирж 
     буй өвчтөний дундаас цэрний түрхэцийн бичил 
     харуурын шинжилгээгээр тохиолдлыг илрүүлэх 

Үр дүнтэй, өвчтөнд найрсаг  
          эмчилгээ 

 Богино-хугацааны стандарт эмчилгээний 6–8 сарын 
     горимыг наад зах нь түрхэц-эерэг нь батлагдсан 
     бүх тохиолдолд хэрэглэх 
Тохиолдлын эмчилгээг үр дүнтэй болгохын тулд 
     түрхэц-эерэг шинэ бүх тохиолдлын эрчимт шат, 
     рифампицинтэй бол үргэлжлэх шат, дахин  
     эмчилгээний бүх л хугацаанд шууд хяналттай  
     эмчилгээг хийх 

Эмийн зохистой хэрэглээ  Сүрьеэгийн эсрэг үндсэн бүх эмийн тогтмол,  
     тасралтгүй хангамж 

Үр дүнд тулгуурласан хяналт  Өвчтөн бүрийн илрүүлэлт, эмчилгээний үр дүн  
     болон сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийн нийт  
     гүйцэтгэлийг дүгнэх боломж олгох бүртгэл,  
     тайлангийн стандарт тогтолцоо 

   
 
а Сурвалж: лавлах 2. 

  
Төр засгийн дэмжлэг ДОТС-ын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг бөгөөд үүнийг 

авахын тулд сурталчилгаа, нийгмийн оролцоог хэрэглэхийг ДЭМБ-аас онцолсон 

байдаг. Ажилтан авах, шаардлагатай зүйлс захиалах (эм, бичил харуур, урвалж бодис, 

хэвлэлийн материалууд г.м) хангалттай төсөвтэй, захиргааны дэмжлэгтэй байх, 

байгууллагатай гэрээ байгуулах нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байдаг. 

Эмнэлгийн байгууллагад ирж буй өвчтөний дунд эхлээд бичил харуурын шинжилгээ 

хийж оношлохын ач холбогдлын талаар номын эхний хэсэгт дэлгэрэнгүй авч үзсэн 

билээ. 

Эмчилгээний шууд хяналт буюу “өвчтөн эмээ залгиж байгааг сургалт хийгдсэн 

бөгөөд хяналт тавьж болох хүн хянах” нь эмчилгээг дагаж мөрдүүлэх ДОТС-ын 

бодлогын үндсэн, суурь хэсэг байдаг (2). ДЭМБ-ын өмнөх хэвлэлд эмнэлгийн ажилтан 

шууд хянахын чухлыг онцолсон байдаг (9). Хожим нь, дэлхий даяар ДОТС хөтөлбөр 

хэрэгжүүлсэн туршлагаас, сургалтанд хамруулсан жирийн хүмүүс ч эмчилгээг хянах нь 

үр дүнтэй байдгийг харуулсан юм; үүнд Бангладешд нийгмийн эрүүл мэндийн сайн 

дурынхан (10), Өмнөд Африкт дэлгүүрийн худалдагч (11), шашныхан, эмнэлгийн 

ердийн ажилтанууд ба сайн дурынхан ордог. Саяхан хийсэн зарим судалгаагаар 

эмчилгээний шууд хяналт заавал шаардлагатай юу гэдгийг (12) болон хяналтын тоог 7 

хоногт 1 болгон бууруулах (13) талаар судалсан байна. Хяналтын тоог бууруулахад 
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эмнэлгийн ажилтан болон өвчтөнд ашигтай байлаа ч нууцаар даган мөрдөхгүй 

байснаас үүдэх эмийн даслын түвшин ихсэх аюулд хүргэх болно. Үр дүнтэй болгохын 

тулд эмчилгээ хянагч өвчтөнд тохирсон, хүртээмжтэй байж, тэдэнд эмнэлгийн 

байгууллагаас сургалт хийсэн, эргээд уг байгууллагадаа тайлагнаж, мэдээлдэг байх 

хэрэгтэй байдаг. 

Сүрьеэгийн эмүүдийн тасралтгүй хангамж байх шаардлага нь ойлгомжтой юм. Үүн 

дээр нэмээд эмийн чанарыг баталгаатай болгох хэрэгтэй, ялангуяа үйлдвэрлэлийн 

асуудалд мэдрэг байдаг тогтсон-тунтай хослол хэрэглэдэг үед онцгой анхаарах ёстой 

(“Сүрьеэгийн эсрэг тогтсон-тунтай хослолуудын давуу ба дутагдалтай талууд нь юу 

вэ?”, х.179-г үз). 

Өвчтөнд гарч буй ахиц, хөтөлбөрийн биелэлтийг энгийнээр, чанартай хянах боломж 

олгодог ДОТС-ын бүртгэлийн тогтолцооны талаар “Бүртгэл ба тайлан яагаад 

шаардлагатай байдаг вэ, ямар тогтолцоог зөвлөмж болгож байна вэ?” (х.257) хэсэгт 

авч үзэх болно. ДОТС-ын бүртгэлийг дотооддоо мөрдөж байгааг болон бүртгэл 

хоорондын тохироог шалгахад хялбар байдаг, түүнчлэн цэрний түрхэцийг шалгах, 

өвчтөн ба эмнэлгийн ажилтантай ярилцах, эм болон бусад зүйлсийн хэрэглээг шалган 

гаднаас нь хянахад хялбар байдаг. Хөтөлбөрийг байнга дүгнэх, сайжруулах зорилготой 

судалгааны ажлууд нь хяналт, дүгнэлтийн тогтолцооны нэг хэсэг нь байдаг. 

ДОТС-ын бодлогыг өөрчлөх талаар авч үзэж байна – ж нь: ХДХВ-холбоотой сүрьеэ 

болон олон эмийн-дасалтай сүрьеэ зэрэг өвөрмэц бэрхшээлүүдийг анхаарч үзэх 

боллоо. Үндсэн бодлогыг өөрчилсөнийг ерөнхийд нь ДОТС-Плас (14) гэж нэрлэдэг. 

Бага-тархалттай орнуудад, өндөр эгзэгтэй бүлгийн дунд тохиолдлын идэвхтэй 

илрүүлэлт хийх, эмийн мэдрэг чанарын сорилыг ердийн журмаар хэрэглэх, сүрьеэгийн 

нууц халдварын эмчилгээг өргөжүүлэн хэрэглэх зэрэг нэмэлт хэсэгт оруулсан байдаг 

(Хүснэгт 57). 

 
ДОТС-ыг өргөжүүлэх нөхцөл 

ДЭМБ сүрьеэтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрүүдээс ДОТС-ын хэрэгжилтийн тайланг 

авдаг бөгөөд 1997 оноос сүрьеэтэй тэмцэх ажлын дэлхий нийтийн жилийн тайланг 

хэвлэдэг болсон билээ. 2003 оны тайланд 2001 онд явуулсан тохиолдлын илрүүлэлт, 

2000 онд бүртгэгдсэн өвчтөний эмчилгээний үр дүнгийн талаарх мэдээлэл оржээ. 

Хэвлэгдээд байгаа 7 тайлангаас харахад ДОТС хэрэгжүүлж байгаа орны тоо 1995 онд 

70 байснаа 2003 онд 155 болон ихэсч, 1995–2000 оны хооронд ДОТС хөтөлбөрөөр 7.1 

сая өвчтөн эмчлэгдсэн байна.  

2002 оны төгсгөлд дэлхийн хүн амын 61%-д ДОТС хүртээмжтэй болсон ч шинэ,  

цэрний түрхэц-эерэг сүрьеэ гэж тооцоолсоноос зөвхөн 32% нь л ДОТС-ын хөтөлбөрт 

бүртгэгдсэн байжээ (15). 
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Хүснэгт 57 
Тархалт багатай орнууд дахь ДОТСа

 
 

   

ДОТС багц бодлогод 
шаардлагатай хэсэг 

 Бага-тархалттай орнуудад сүрьеэтэй тэмцэх ажилд 
нэмэгдэх хэсэг 

   
   

Сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг 
    тогтвортой байлгахад төр  
    засгийн оролцоо 

 Сүрьеэг устгах зорилгоор төр засгаас сүрьеэтэй тэмцэх 
ажилд оролцох: 
• хуулийн хүрээнд тохиолдлыг заавал мэдээлэх, 

эмчилгээний үр дүнгийн когорт дүгнэлт ба эмийн 
бодлого; 

• үндэсний мэргэжилтэнүүд болон тэргүүлэх 
байгууллагуудын зөвшилцөөнд үндэслэсэн 
сүрьеэтэй тэмцэх бодлого; 

• төвийн зүгээс мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, доод 
түвшинд ажиллах хүчний сургалтыг ханган 
сүрьеэтэй тэмцэх ажлын үр дүнтэй сүлжээг 
хадгалах. 

 

Эмнэлгийн байгууллагад 
    үзүүлэхээр ирж буй уушигны  
    сүрьеэгийн шинж тэмдэг  
    илэрсэн хүмүүсийн дундаас  
    халдварт тохиолдлыг цэрний  
    түрхэцийн бичил харуураар  
    илрүүлэх 

 Нийт хүн амын дунд, шинж тэмдэг илэрсэн өвчтөний 
     дундаас тохиолдлыг илрүүлэх. 
Эгзэгтэй бүлэгт арга хэмжээ авах (ө.х. өндөр эгзэгтэй 
    бүлэгт идэвхтэй илрүүлэлт хийх). 
Оношийг өсгөвөрөөр батлах. 
Эмийн мэдрэг чанарын сорил, ялангуяа эмийн  
    дасалтай байх өндөр эгзэгтэй бүлэгт. 
Тархалтыг хянах (ө.х. эх уурхай ба хавьтлыг эрж олох).  
 

Сүрьеэгийн бүх тохиолдолд  
    богино-хугацааны стандарт  
    хими эмчилгээ хийх, халдварт  
    тохиолдолд ядаж эмчилгээний  
    эхний 2 сарыг шууд хяналттай  
    хийх 

 Өндөр эгзэгтэй бүлэгт, эдгэрэлтийн түвшин бага үед 
эхний 2 сараас илүү хугацаанд шууд хяналттай 
    эмчилгээ хийх. 
Олон эмийн дасалтай сүрьеэгийн төрөлжсөн эмчилгээ. 
Шинээр халдвар авсан болон ХДХВ-халдвартай зэрэг 
   зарим өндөр эгзэгтэй бүлэгт урьдчилан сэргийлэх 
   эмчилгээ.   
 

Сүрьеэгийн эсрэг эмийн тогтмол,  
    тасралтгүй хангамж (чанарыг  
    нь шалгасан тогтсон-тунтай  
    хослолууд) 
 

 Эмийн хэрэглээг зохицуулах; зөвхөн өндөр мэргэжлийн  
    төвүүдэд эмийн дасалтай сүрьеэгийн нөөц эмүүд  
    байлгах. 

Дүгнэлт ба хяналт: эдгэрч буй  
    өвчтөний үнэлгээнд цэрний  
    түрхэцийн бичил харуур  
    хэрэглэх  

 Нэгдсэн бүртгэлийн тогтолцоонд үндэслэсэн тандалт. 
Эмчилгээний үр дүнг дүгнэхэд цэрний түрхэцийн  
    шинжилгээ ба өсгөвөр. 
Эмийн даслын судалгаа. 
Сүрьеэтэй тэмцэх ажлын чанарыг дүгнэх (ж нь:    
    шалгах тогтолцоо). 
 

 
 

ДОТС-ыг хурдан өргөжүүлэхэд саад учруулдаг бэрхшээлүүдэд хөрөнгийн дутагдал, 

ажиллах хүчний бэрхшээл, эрүүл мэндийн дэд бүтэц тохиромжгүй байх, сүрьеэгийн 

эсрэг сайн чанарын эмүүдийн найдвартай хангамж байхгүй, нийт хүн амын дунд 

сүрьеэгийн аюулын талаарх мэдээлэл хангалтгүй байх зэрэг ордог (16). Эдгээр 

асуудлыг шийдэхийн тулд ДЭМБ-аас өндөр тархалттай орнуудтай хамтран дэлхий 

даяар ДОТС өргөжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж сүрьеэтэй тэмцэх ажлын дэлхий 
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нийтийн зорилтод хүрэхийн тулд ДОТС-ыг хурдан өргөжүүлэхэд шаардагдах ажил, 

хөрөнгийг авч үзжээ (17). Энэ төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд ажиллах хүч 

болон санхүүгийн хөрөнгө оруулалтыг ихэсгэх, дэлхий нийтийн болон орон нутгийн 

сүрьеэтэй тэмцэх ажилд учирч буй бэрхшээл, ялангуяа ХДХВ-холбоотой сүрьеэд шинэ 

бодлого, нэмэлт хөрөнгийн эх үүсвэр шаардлагатай болох юм. 
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56.  ДОТС өртөгөө нөхөж чадах уу? 

И. Смит87 

 

 

 

 

Янз бүрийн бодлогын ач холбогдлыг орлого, зарлагыг нь харьцуулан дүгнэж гаргадаг. 

Эрүүл мэндийн бодлогын тухайд өртөг, үр нөлөөний хэсгийг хослуулан дүгнэх хэрэгтэй 

байдаг. Өртөгөө нөхөж чадах эсэхийг үнэлэх нь янз бүрийн өвчний үед авах өвөрмэц 

арга хэмжээнүүдийг зэрэглэх, адил нөхцөлд янз бүрийн бодлогын үр дүн ямар байгааг 

үнэлэх, хөрөнгө оруулалт хийхийн тулд хөрөнгийг зохицуулахад хэрэгтэй болдог. 

Голдуу адил аргаар хэмждэг учраас зардлыг шууд харьцуулж болдог. Гэвч, нэг 

бодлогын үр дүнг нөгөөтэй нь шууд харьцуулах боломж тэр бүр байдаггүй. Ж нь: 

саагийн вакцинжуулалтаар урьдчилан сэргийлэх тахир дутууг ДОТС-оор сэргийлсэн 

нас баралттай шууд харьцуулах аргагүй юм. Иймээс бодлогыг харьцуулахын тулд үр 

нөлөөг стандарт болгох шаардлага гардаг. 

Эрүүл мэндийн бодлогын үр дүнг дүгнэхэд хамгийн өргөн хэрэглэдэг арга өртөгөө 

нөхөх чадвар байдаг, үүгээр аварсан амьдралын жилүүд зэрэг эрүүл мэндийн ерөнхий 

үзүүлэлтэнд бодлогын үр нөлөөг шилжүүлэн үздэг. Гэсэн ч, ийм үзүүлэлт амь насанд 

аюулгүй ч тахир дутуу болгох нь их уяман зэрэг өвчний үед бодлогын ач холбогдлыг 

дутуу тооцоход хүргэж болдог. Ийм учраас тахир дутуутай зохицсон амьдралын жилүүд 

(DALY) гэсэн санааг тахир дутуу, нас баралт гэсэн хоорондоо тохиромжгүй хэмжилтийн 

үзүүлэлт болгохоор гаргажээ (1). Ингэснээр бодлогын өртөгөө нөхөх чадварыг тахир 

дутуу болсоноос нэг жилд алдах зарлагыг сэргийлсэн зардлаар хэмжиж болдог. 

Сүрьеэтэй тэмцэх ажлын эрүүл мэндийн үйлчилгээний зардлыг 4 бүлэгт ангилж 

болдог (Зураг 19): 
 

- эрүүл мэндийн ерөнхий үйлчилгээний тогтвортой зардал; 

- сүрьеэтэй тэмцэх үйлчилгээний тогтвортой зардал – сүрьеэгийн хөтөлбөрийг 

эрүүл мэндийн ерөнхий үйлчилгээнд нийлүүлж, өвчтөний тоо ихсэхэд ч 

өөрчлөгдөхгүй зардал, ж нь: ажилтаны цалин; 

- сүрьеэтэй тэмцэх ажлын нөөц зардал – шинээр нэмэгдэн оношлогдож, 

эмчлэгдэж байгаа өвчтөнтэй холбоотой зардал, ж нь: эмийн үнэ; 

                                                
87 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ, Женев, Щвейцари. 
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- нэмүү зардал – сүрьеэтэй тэмцэх үйлчилгээний тогтвортой ба нөөц зардлыг 

нийлүүлсэн хэмжээ. 

Зураг 19 
Сүрьеэтэй тэмцэх үйлчилгээний онолын хүрээнд тооцсон зардала

 
 

Зардал       Сүрьеэгийн үйлчилгээний 
нэмүү зардал  

 
Сүрьеэгийн үйлчилгээний  
нөөц зардал 

 
 

Сүрьеэгийн үйлчилгээний  
тогтвортой зардал 

 
Эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
тогтвортой зардал 

 
 

                    Өвчтөний тоо 
 
 
а Сурвалж: лавлах 2. 
 
 

Эрүүл мэндийн бусад бодлоготой харьцуулахад ДОТС өртөгөө нөхөж  

чадах баталгаа 

 
1993 онд Дэлхийн Банкнаас хэвлүүлсэн Эрүүл мэндийн хөрөнгө оруулалт-д эрүүл 

мэндийн анхан шатны үйлчилгээнд хэрэгжүүлж буй төрөл бүрийн бодлогын өртөгөө 

нөхөх байдлыг харьцуулан үзүүлжээ. Энэ тайланд сүрьеэтэй тэмцэх ажил үр дүнтэй 

байгаа үед нас баралтаас сэргийлсэн нэг тохиолдолд 20–57 US$, сэргийлсэн DALY 

тутамд 1–3 US$ зарцуулдагийг тооцоолсон байна. Эндээс, сүрьеэгийн хими эмчилгээ 

улаан бурханы вакцинжуулалт, витамин А-ийн хангалт зэрэгтэй дүйцэх хамгийн өртөг-

үр дүнтэй эрүүл мэндийн бодлогын нэг байгаа нь харагдаж байгаа юм (1). Энэ тайлан 

хэвлэгдсэнээс хойш сүрьеэгийн эсрэг эмийн үнэ нилээд буурсан билээ; 1990-ээд оны 

эхээр сүрьеэгийн үндсэн эмчилгээ 40–60 US$ байсан бол одоо 10 US$ орчим л болоод 

байгаа нь (3) ДОТС-ын өртөг-үр дүнг улам ихэсгэж байна. Гэвч, сүрьеэтэй өвчтөн 

эдгэрсэний дараа амьдрах хугацааг бууруулж байгаа ХДХВ-ын үед өртөг-үр дүнг үнэлж 

үзээгүй байгаа бөгөөд ХДХВ-халдвар ДОТС-ын өртөг-үр дүнг ямар нэг хэмжээгээр 

бууруулах болно. 

 
Сүрьеэтэй тэмцэх бусад бодлоготой харьцуулахад ДОТС өртөгөө нөхөж 

чадах баталгаа 
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Сүрьеэтэй тэмцэх бусад бодлогод БЦЖ вакцинжуулалт, урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, 

хүн амын дундах идэвхтэй илрүүлэлт ордог. Эдгээр бодлогыг онолын үүднээс үзэхэд 

сонирхол татаж байдаг ч амьдрал дээр ДОТС-той харьцуулахад сүрьеэг хянан барих үр 

дүн нь бага байдаг. 

Өндөр-тархалттай орнуудад менингит, хурц тархмал сүрьеэ зэрэг сүрьеэгийн хүнд 

хэлбэр үүсэхээс сэргийлэхийн тулд нярай хүүхдэд БЦЖ вакцин хийхийг зөвлөдөг. 

Сэргийлсэн DALY тутамд БЦЖ-ийн өртөг 7 US$ байгааг Дэлхийн Банкнаас тооцоолжээ, 

гэвч сүрьеэгийн халдварын жилийн эгзэг өндөр (ө.х. жилд 1%-аас илүү) үед л энэ 

бодлого өртөг-үр дүнтэй байдаг (4). Мөн БЦЖ вакцин сүрьеэгийн халдваргүй хэлбэрээс 

юун түрүүнд сэргийлдэг тул сүрьеэгийн тархалтанд нөлөөгүй буюу тун бага нөлөөтэй 

байдаг.  

Дэлхийн Банкнаас урьдчилан сэргийлэх эмчилгээний DALY зардлыг тооцоолоогүй 

боловч өндөр-эгзэгтэй бүлэгт (ж нь: халдварт өвчтөний гэр бүлийн хавьтал, ХДХВ-

халдвартай хүмүүс) сонгох скрининг хийж эмчлэх нь “үнэтэй биш байж” болох ч “хүн 

амыг хамарсан урьдчилан сэргийлэлт зардал ихтэй, үр дүн бага” болохыг 

анхааруулсан байдаг (4).  

Онолын үүднээс хүн амын дунд идэвхтэй илрүүлэлт хийх нь үр дүнтэй байж болдог. 

Гэвч “Хүн амын дунд тогтмол гэрлийн шинжилгээ хийн тохиолдлыг илрүүлэх нь 

сүрьеэтэй тэмцэх ажилд хир ач холбогдолтой байдаг вэ?” (х.68) хэсэгт авч үзсэнээр 

ийм арга хэмжээ явуулахад нилээд бэрхшээлүүд тохиолддог билээ. Үүгээр тохиолдлыг 

илрүүлж болох ч ДОТС-оор үүнийг илүү хурдан хийж болдог (“Сүрьеэг хянан барьж 

болох уу?”, х.285-г үз). Түүнчлэн ийм байдлаар илрүүлсэн өвчтөн эмчилгээгээ бүрэн 

дуусгах нь илүү бага байдаг. 

 
Сүрьеэгийн бусад эмчилгээтэй харьцуулахад ДОТС өртгөө нөхөж чадах 

баталгаа 
 

Сүрьеэгийн эмчилгээний янз бүрийн бодлогын өртөг-үр дүнг харьцуулсан эхний хоёр 

судалгааг Африкийн орнуудад – нэгийг нь Ботсванад (5), нөгөөг нь Малави, Мозамбик, 

Танзаны Нэгдсэн Бүгд Найрамдах Улсад (6) тус тус хийсэн байдаг. Судалгаа бүрээр 

богино-хугацааны эмчилгээг стрептомицин, изониазид, тиоацетазоноос тогтсон “удаан 

хугацааны” горимтой, мөн бүтнээр амбулаторид хийх эмчилгээг эхний шатанд эмнэлэгт 

хийх эмчилгээтэй харьцуулан үзжээ. Богино-хугацааны эмчилгээний эмийн зардал 

стандарт эмчилгээнийхээс 3 дахинаас илүү үнэтэй болж байсан ч эдгэрэлтийн түвшин 

сайжирсан нь богино-хугацааны эмчилгээг, ялангуяа эмнэлэгт хэвтүүлэхгүй үед илүү 

тохиромжтой, өртгөө нөхөх эмчилгээ болгож байгаа юм. Дараа нь хийгдсэн 

судалгаануудаар ч ийм байсан бөгөөд 1982–1992 онд хэвлэгдсэн өртөг-үр дүнгийн 8 

судалгаагаар амбулаторид хийсэн богино-хугацааны эмчилгээ үр дүнтэй болсон нэг 
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тохиолдлын зардал нь эхний 2 сар эмнэлэгт хэвтүүлэх удаан хугацааны эмчилгээний 

19–41% болж байгааг харуулсан байдаг (2). 

ДОТС хэрэгжүүлсэнээр улс оронд зардал хэмнэлт тогтвортой болж чаддаг. 1996 

онд ДЭМБ-аас Энэтхэгт ДОТС-ын эдийн засгийн дүгнэлт хийн жилд нэмэж 200 сая US$-

ын хөрөнгө оруулалт хийхэд өвчний тархалт багасах, нас баралтаас сэргийлэх, 

эмнэлгийн ор чөлөөлөх байдлаар жилд 750 сая US$ эргүүлэн өгөхийг тооцоолжээ (7).  

ДОТС-оос хүн амд өгөх эдийн засгийн үр ашиг улсынхаас ч илүү байдаг. Хөгжиж буй 

олон оронд сүрьеэгийн оношлогоо, эмчилгээнд улсаас зарцуулж буй шууд зардал нь 

өрхийн шууд ба шууд бус зардлаас үлэмж доогуур байдаг. Үүнийг анх Угандад хийсэн 

судалгаагаар харуулсан байна, нийт 324 US$-ийн зардлаас 229-ийг нь өвчтөн шууд ба 

шууд бус зардлаар оруулдаг болохыг илрүүлжээ (8). Өвчтөний энэ зардлаас 3–4 сарын 

ажлын цагтай тэнцэх орлогоо алдах нь дийлэнх хувийг эзэлж байжээ (“Эрүүл мэнд, 

нийгэм, эдийн засагт сүрьеэгийн учруулах гамшиг нь юу байдаг вэ?”, х.221-г үз) (9). 

Хүн амд ДОТС үзүүлэх эдийн засгийн ашгийг Тайландад хийсэн судалгаагаар 

гаргасан байна. Улсаас сүрьеэтэй тэмцэх ажилд оруулсан 1 US$ тутмаас хүн амд 20 

жилийн туршид 50 US$-ийн ашиг гарахыг харуулжээ (10). 

Бага-тархалттай зарим оронд ДОТС-ыг хэрэгжүүлэхэд нэг хүнд ноогдох нэмүү 

зардал нь тун бага, 0.05 US$ байж болох (11) ба өндөр-тархалттай, бага-орлоготой 

оронд ч 0.20 US$-аас ихгүй байдаг билээ. 

Дүгнэн хэлэхэд, ДОТС нь өртөгөө нөхөх чадвар тун сайтай бодлого бөгөөд улс 

орон, хүн амын аль алинд мэдэгдэхүйц хэмнэлт гаргадаг. Эрүүл мэндийн төлөвлөгөө 

ба бодлого-боловсруулагчдад ДОТС нь “оновчтой хөрөнгө оруулалт” байдаг. Хөрөнгө 

нөөц ядуу газарт эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ДОТС-ыг тэргүүн зэрэгт хэрэгжүүлэх 

хэрэгтэй юм, энэ нь сүрьеэтэй тэмцэх бусад бодлого, эмчилгээний аргуудаас үлэмж 

давуу бодлого билээ. 
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57.  Эмчилгээний ахицыг яаж хянадаг вэ?88 

Т. Санта89 

 

 

 

 

Эмчилгээний явцад өвчтөнд гарах ахицыг хянах нян судлалын, клиникийн, гэрлийн 

шинжилгээний гэсэн 3 арга байдаг. 

 
Нян судлалаар үнэлэх 

Нян судлалын үнэлгээг түрхэц ба өсгөвөрөөр хийж болно. Өсгөвөр илүү өвөрмэц 

байдаг ч цаг илүү шаарддаг, үнэтэйгээс гадна хариу удаан гардаг. Дээр нь газар 

болгонд шаардагдах хэрэгсэл боломжтой байдаггүй. Иймээс өвчтөний хяналтыг 

түрхэцийн бичил харуурт голдуу үндэслэн хийдэг. Түрхэцийн шинжилгээний хариунд 

үндэслэн 12 сарын, рифампицингүй эмчилгээний үр дүнг 90–92%-ийн баталгаатай 

гаргаж болдог (1). Богино-хугацааны эмчилгээ хийх үед нян хурдан устдаг ч үхсэн нян 

хэсэг хугацаанд ялгарч байж болдогоос эмчилгээ сайн үр дүнтэй байгаа үед ч зарим 

өвчтөнд түрхэц-эерэг гарч болдог (2). 

Цэрний шинжилгээг сар бүр хийхэд хүснэгт 58-д харуулсан 4 загварын нэг нь  

ажиглагдаж болдог. Өсгөвөрийн хариу боломжгүй үед, гарч буй өөрчлөлтийг цуврал 

түрхэц харуулж чаддагийг баталсан байдаг. Иймд, эмчилгээг хянах үед өсгөвөрийн 

шинжилгээ зөвхөн баталгаажуулах л ач холбогдолтой байдаг ажээ. Эмчилгээ хийлгэж 

буй өвчтөний түрхэц үргэлжлэн сөрөг байхад өсгөвөр эерэг гарна гэж бараг байдаггүй: 

эхлээд түрхэц-эерэг байсан өвчтөний өсгөвөр сөрөг болж, эсвэл түрхэц эерэгт дахин 

шилжиж болдог. 

Цэрийг сар бүр шинжлэх шаардлагагүй байдаг. ДЭМБ ба СУӨТОУХ-оос түрхэц-

эерэг өвчтөний эмчилгээний явцыг хянахад цэрний түрхэцийг 3 удаа: 2 дахь сард, 5 

дахь сарын явцад ба эмчилгээний төгсгөлд хийхийг зөвлөдөг (3, 4). Ингэснээр 

эмчилгээний үр дүнг цөөн тооны шинжилгээгээр гаргах боломжтой болдог.  

Лабораторид “цэр гарахгүй” ба/эсвэл “өвчтөн цэр ялгаруулаагүй” гэж бүртгэсэн нь 

цэрний түрхэц сөрөг гэдгийг заадаггүй; ийм бүртгэлийг хангалтгүй гэж үзэх хэрэгтэй юм. 
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Өвчтөнд нарийн заавар өгөөд байхад цэрээ гаргаж чадахгүй бол хөвөнтэй савхаар 

хоолой цочроох юмуу давсны уусмалаар утвал ханиалга өдөөж цэрийг шинжилгээнд 

авах боломжтой болдог. Зөвхөн түрхэц нь эерэг, ялангуяа эерэгийн зэрэг буурч байгаа 

бол түгшүүр зарлах хэрэггүй байдаг. 

Хүснэгт 58 
Сүрьеэгийн эмчилгээний явцад цэрний түрхэц ба өсгөвөрийн шинжилгээний хариуг 
дүгнэх 
 

         

Сар Түрхэц Өсгөвөр Түрхэц Өсгөвөр Түрхэц Өсгөвөр Түрхэц Өсгөвөр 
         
         

0 ++ +++ ++ +++ ++ +++ ++ +++ 

1 ++ + ++ + ++ +++ ++ +++ 

2 0 0 + 0 ++ ++ ++ ++ 

3 0 0 + 0 0 + ++ ++ 

4 0 0 0 0 0 + ++ +++ 

5 0 0 0 0 ++ + +++ +++ 

6 0 0 0 0 ++ ++ +++ +++ 
         
         

Хариу Сайн Сайн Уналт ба өгсөлт Үр дүнгүй 
         

 
 

 
Клиникийн дүгнэлт 

Ахиц гарч байгааг клиникээр дүгнэх нь субъектив байдаг. Клиник шинж тэмдэг арилах, 

бие сайжрах, хэвийн ажлаа эргэн хийж чаддаг болох, биеийн жин нэмэгдэх зэрэг нь 

клиник ахиц гарч байгааг заадаг. Шинж тэмдэг үргэлжлэн байх юмуу дахин илэрч, дээр 

нь биеийн жин буурч байвал, ө.х. клиникээр муудалт илэрвэл цэрний бичил харуурын 

шинжилгээг дахин хийх шаардлагатай. Улаан эсийн тунах хурд зэрэг бусад шинж  

найдваргүй байдаг бөгөөд эмчилгээний ахицыг хянахад шаардлагагүй байдаг. Уушигны 

бус юмуу түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэгийн үед ахиц гарч байгааг дүгнэх ганц арга нь 

ихэвчлэн клиник дүгнэлт байдаг: ийм тохиолдолд биеийн жин нэмэгдэх нь чухал заалт 

болж өгдөг. 

 
Гэрлийн шинжилгээгээр дүгнэх 

Цуврал гэрлийн шинжилгээ хийхийг олон эмч чухалчилсаар байна. Гэвч, нилээн олон 

судалгаагаар эмчилгээний ахиц ба эцсийн үр дүнг дүгнэхэд энэ нь төөрөгдөлд оруулж 

болдогийг харуулжээ. Өвчтөн нян ялгаруулсан хэвээр байсан ч гэрлийн шинжилгээнд 

сайжрал гарч болдог. Нян судлалын хувьд сөрөг болсон үед гэрлийн шинжилгээн дэх 

үлдэц өөрчлөлт, ялангуяа хөндий байвал эмчилгээ үр дүнгүй болсон гэж ангилах нь ч 

бий. Нян судлалын шинжилгээ нь дараалан сөрөг байгаа өвчтөнд гэрлийн шинжилгээн 

дэх өөрчлөлтөөр нь мэргэжилтэнүүд муудсан гэж дүгнэлт өгч болдог. Нян судлалын 

хувьд идэвхгүй болсон 112 өвчтөнг нян судлал ба гэрлийн шинжилгээгээр 4 жил  
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хянасан судалгаагаар 35 өвчтөнд (31%) гэрлийн шинжилгээний өөрчлөлтөөр муудсан 

гэж ангилсан байна. 12 өвчтөнд (11%) хөндий томорсон юмуу хөндий үүссэн гэж 

бүртгэжээ. Иймээс, гэрлийн шинжилгээгээр дангаар хянах нь төөрөгдөлд оруулдаг (5). 

 
Дүгнэлт 

Эхлээд түрхэц-эерэг байсан өвчтөний эмчилгээний үр дүнг дүгнэхэд цэрний түрхэцийн 

бичил харуурын шинжилгээ найдвартай бөгөөд хямд арга байдаг. Эмчилгээний ахицыг 

дүгнэхэд гэрлийн шинжилгээний ба клиникийн үнэлгээ хангалтгүй юм. Түрхэцийн бичил 

харуур эмчилгээний ахиц, үр дүн ямар болохыг заадаг ач холбогдолтой: 2, 5 дахь сар 

ба эмчилгээний төгсгөлд түрхэц-эерэг өвчтөнд хийдэг шинжилгээ нь том хэмжээний 

эмчилгээний хөтөлбөрийн амжилт ямар байхыг заадаг сайн үзүүлэлт болдог. Хяналтын 

түрхэцийн шинжилгээ эмчилгээний ахиц, хөтөлбөрийн биелэлтийн талаар найдвартай 

мэдээлэл өгдөг. Харин, нян судлалын шинжилгээ хувь өвчтөнд өгөх ашиг нь эмчилгээ 

үр дүнгүй болсон үед үр дүнтэй эмчилгээний горим хэрэглэх үед л зөвхөн гардаг. 
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58.  Сүрьеэгийн эмчилгээ хир үр дүнтэй байдаг вэ,  

ирээдүйн шаардлага нь юу байна вэ?90 

Т. Санта91 

 

 

 

 

 

Сүрьеэгийн эсрэг үр дүнтэй эмүүдийг нээсэн нь сүрьеэгийн эмчилгээнд бараг л 

хувьсгал хийсэн юм. Хими эмчилгээний өмнөх үед зөвхөн цөөн тооны сүрьеэтэй 

өвчтөнд л санал болгож байсан хамгийн сайн аргууд болох сувилал дахь хэвтрийн 

дэглэм, сайн хоол, эрүүл агаарын дэглэмийн эринээс өвчтөнг гэрт нь, ердийн амьдрал 

болон ажлыг нь тасалдуулахгүйгээр сүрьеэг үр дүнтэй эмчлэх боломжтой болсон билээ 

(“Гэрийн ба сувиллын эмчилгээг харьцуулсан Мадрасын судалгааны гол ололт нь юу 

вэ?”, х.164-г үз). Орчин үед зөвлөмж болгож буй горимуудаар дахилт- үүсэхгүй 90–95%-

ийн эдгэрэлтийн түвшинд зөвхөн хяналттай клиникийн туршилтаар ч биш хөтөлбөрийн 

хүрээнд ч хүрч чаддаг. 

Өмнө эмчлэгдэж байгаагүй өвчтөн эмчилгээгээ тогтмол хэрэглэж дуусгавал доорх 

үр дүнд хүрч чадна: 
 

• Эхэндээ 2 сар рифампицинээс өөр 3 эм  хэрэглэдэг 18 сарын стандарт эмчилгээний 

үед эдгэрэлтийн түвшин 96%, дахилтын түвшин 3%-аас бага байж болдог. Гэвч, 

олон шалтгааны улмаас энэ горимыг хэрэгжүүлэх боломж тэр бүр байдаггүй 

(“Эмчилгээ  үргэлжлэх тохиромжтой хугацаа нь ямар байдаг вэ?”, х.137-г үз). 

• 6–8 сар үргэлжилдэг, дор хаяхад эхний шатанд рифампицин хэрэглэдэг богино-

хугацааны хими эмчилгээгээр 97–99% эдгэрэлтийн түвшинд, 6%-аас бага дахилтын 

түвшинд хүрч болдог (“Эмчилгээ  үргэлжлэх тохиромжтой хугацаа нь ямар байдаг 

вэ?”, х.137-г үз). 

• Дахилт үүссэн ч 80%-аас илүүд нь эмэнд-мэдрэг нян байдаг учир эхэн шатанд нь 

рифампицин бүхий 5 эм, үргэлжлэх шатанд 3 эм хэрэглэдэг 8–9 сарын эмчилгээ 

хийхэд 80–90%-д эдгэрч болдог (1). 

• Эмчилгээгээ дуусгалгүй орхисон үед гарах үр нөлөө нь энэ эмчилгээний явцад 

хэрэглэсэн эм болон тун; эмчилгээ үргэлжилсэн хугацаанаас хамаардаг, эдгээр 
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хүчин зүйл нь эмийн мэдрэг байдалд нөлөөлдөг билээ (2). Сайн хэрэгжиж буй 

хөтөлбөрт эдгээр өвчтөний 70–80% эдгэрдэг (8). 

• Шууд хяналттай хийгдсэн богино-хугацааны эмчилгээ юмуу давтан-эмчилгээ үр 

дүнгүй болсон түрхэц-эерэг өвчтөнд эмийн нилээн хэдэд нь дасал үүсэх боломж 

өндөр байдаг учир нэг дэх эгнээний эм орсон горимоор эмчлэхэд эдгэрэх боломж  

бага байдаг. Эдгээр өвчтөнг нөөц эмээр урт хугацаанд (18–24 сар) эмчлэхэд 

хамгийн сайн нь л гэхэд гуравны хоёрт нь дахилтгүй эдгэрэлтэнд хүрч чаддаг 

(“Ямар нөөц горимууд байдаг вэ, сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт тэдгээр нь ямар ач 

холбогдолтой вэ?”, х.204-г үз). 
 
 

Орчин үеийн эмчилгээний горимын үр дүн ерөнхийдөө өндөр байдаг: эмчилгээгээ 

дагаж мөрдөх юм бол ганц курс эмчилгээний дараа л өвчтөний 98% нь эдгэрэх 

боломжтой. Эмчилгээгээ тасалсан юмуу дахьсан үед өвчтөний олонх нь дахин 

эмчилгээний горимоор эдгэрч болдог. Иймд шинэ эм гарсан ч эдгэрэлтийн түвшинг 

ихэсгэх боломж нь тун бага байх юм. Харин шинэ эмүүд нь эмчилгээний хугацаа болон 

өгөх давтамжийг богиносгон, сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг хурдасгаж болох юм. 

Амьдралд эмчилгээний амжилтанд хүрэхгүй байх нь зөв хэрэглэсэн эмчилгээ үр 

дүнгүй болсоных биш, харин зөв эмчилгээний хэрэглээг баталгаатай болгож 

чадаагүйгээс голдуу болсон байдаг (“Эмчилгээ яагаад үр дүнгүй болдог вэ, 

эмчилгээний үр дүн муу байхаас сэргийлэхийн тулд юу хийж болох вэ?”, х.175, “Өвчтөн 

хугацаанаас нь өмнө эмчилгээгээ зогсоох нь хир элбэг байдаг вэ?”, х.171-г үз). Муу 

зохион байгуулагдсан хөтөлбөрт өвчтөний 30%-аас илүү нь эмчилгээгээ тасалдаг. Эм 

ууж байгаад хяналт тавихгүй юмуу эмийн хангамж тогтмол бус, үнэ төлбөргүй биш, 

өвчтөнд хүртээмж нь хялбар бус бол эмчилгээг тогтмол биш хийх нь элбэг байдаг. 

ХДХВ-халдвар юмуу онош хожимдсоны улмаас эмчилгээний явцад нас барах (бүх 

шалтгаан) нь их байж болно. 

Сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийн ажиллагааг сайжруулсанаар их үр дүнд хүрч болдог 

(“ДОТС гэж юу вэ?”, х.228-г үз). Гэхдээ шинэ эм гарвал хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 

тогтвортой хялбаршуулж болох юм. Завсарлагаат тунгийн хоорондын зайг уртасгавал 

(“Завсарлагаат эмчилгээ гэж юу вэ, завсарлагаатай хэрэглэхийн шинжлэх ухааны 

үндэслэл нь юу вэ?”, х.124-г үз) өвчтөний ирэх тоог цөөрүүлж, эм уухыг хянахыг 

хөнгөвчилж болно – гэвч, өндөр хэмжээний адил үр дүнтэй, хагас-задралын үетэй 

хоёроос гурван эм байх шаардлагатай. Изониазид ба рифампицин дээр нэмэн илүү 

үйлчилгээтэй эм нь эхний эрчимт шатны хугацааг багасгаж, эмийн даслыг арилгаж, 

эмчилгээний эхний долоо хоногуудад нас баралтыг бууруулж болох юм. 

Өнөөдрийн байдлаар учирч буй гол бэрхшээл нь хэрэглэж буй эмүүд идэвхгүй нянд 

бага юмуу огт нөлөөлж чадахгүй байгаа юм (“Сүрьеэгийн эмчилгээ хэрхэн үйлчилдэг 
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вэ?”, х.96-г үз). Эмчилгээний хоёр дахь шатны зорилго нь удаан юмуу хааяа үржиж 

байгаа нянг устгах байдаг нь Mycobacterium tuberculosis-оор халдварлагдсан өвчлөөгүй 

байгаа хүнд урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийдэгтэй адил үйлчилгээтэй юм. 

Сүрьеэгийн нууц нянд үйлчлэх чадвартай эм юмуу эдгээр нянг устгах чадварыг 

сайжруулах иммунмодулятор нь эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг богиносгож чадах юм. 

Богино эмчилгээ нь таслалтыг багасгаж эдгэрэлтийн түвшинг ихэсгэхээс гадна өвчтөнг 

эмчилгээ хийлгэж байх үеийн ажил, зардлыг ч бууруулах болно. 

Эдгээр нь одоогийн эрдэм шинжилгээ судалгааны нэг хэсэг болж байдаг. Гэвч, одоо 

байгаа арга ба сайн зохион байгуулалттай хөтөлбөртэй бол сүрьеэтэй ихэнх өвчтөн 

эдгэрч, сүрьеэгийн халдварын ихэнх уурхай эмчилгээний дараах цөөхөн хоногт 

халдваргүйд шилжиж чадах юм. Хүн амын дундах халдварын эх уурхайн хангалттай 

хувийг илрүүлэн эмчилж чадвал сүрьеэгийн тархалт ба дамжилт, өвчлөл хурдан буурч 

чадах билээ. 
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59.  Эмийн анхдагч дасал сүрьеэтэй тэмцэх  

ажилд аюул учруулдаг уу?92 

М. Эспинал93 & Т.Фреиден94 

 

 

 

 

Хими эмчилгээ хэрэглэж эхлэх үед горим голдуу тохиромжгүй, эмчилгээ тогтмол биш 

байх нь элбэг, үр дүнгүй болох түвшин өндөр байжээ. Үүний үр дүнд эмийн дасалтай 

нян ялгаруулж буй уушигны архаг сүрьеэтэй өвчтөний тархалт ихэссэн байна. Эдгээр 

өвчтөн хүн амыг ихээр халдварлуулж, анхдагч эмийн дасал (“Эмийн даслын ямар 

хэлбэрүүд байдаг вэ?”, х.188-г үз) стафилококкийн өвчний үеийн пенициллинд 

дасалтай адил болж, тархвар судлал ба клиникийн хүндрэл болж эхлэх нь гэсэн айдас 

төрүүлсэн юм. Шинээр ирж буй өвчтөнүүдийн 50%-аас илүү нь эмийн дасалтай гэсэн 

түгшүүртэй тоо бүртгэгдэж эхэлжээ, эдгээрийн олонх хөгжиж байгаа орнуудад байсан 

бөгөөд үнэн хэрэгтээ эдгээр өвчтөний ихэнхэд эмчилгээ үр дүнгүй болсон (үүнийгээ 

нуусан), анхдагч биш – олдмол дасалтай байжээ. 

Лабораторийн арга, эмийн даслын шалгуур, шинжилгээ хийх өвчтөнг сонгож авах 

арга нь үлэмж өөр байснаас болж янз бүрийн клиник бүртгэл болон судалгааны 

үзүүлэлтийг харьцуулах боломжгүй байжээ.  

ДЭМБ/СУӨТОУХ-ны Сүрьеэгийн эсрэг эмийн даслын судалгааны дэлхийн төслөөр 

аргачлалын ийм хүндрэлийг давж чадсан билээ. 1994–1999 онд, 72 орон/газарт хүн 

амыг төлөөлөх загварчлал, шинэ ба өмнө эмчлэгдсэн тохиолдлыг хооронд нь нарийн 

зааглан, лабораторийн стандарт арга, олон улсын ур чадварын сорилын хөтөлбөр 

оруулсан тодорхой арга хэрэглэн тархвар судлалын судалгаа хийжээ (1). Хандлагыг 28 

орон/газар тодорхойлох боломжтой байжээ. 

Судалгаанд орсон 65 орон/газрын 11-д олон эмийн даслын тархалт харьцангуй 

өндөр (Зураг 20) гарсан байна. Судалгаанд хамрагдсан бусад хэсэгт гол хүндрэл гэх 

шинж илрээгүй нь олон эмийн дасалтай сүрьеэ дэлхий нийтийн аюул бишийг харуулсан 

юм. Олон оронд стрептомицины даслын тархалт өндөр байгаа нь бүртгэгдсэн ч эдгээр 

орнуудын ихэнхэд шинэ өвчтөний эмчилгээнд стрептомицин хэрэглэхээс зайлсхийх 

болсон учраас аюулыг хязгаарлаж өгч байна (2). Изониазидын даслын тархалт мөн 

өндөр байсан ч рифампицин юмуу этамбутолынх өндөр биш байгааг бүртгэжээ. 

 

                                                
92 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.    
93

 Мэргэжилтэн, Халдварт өвчин, ДЭМБ, Женев, Щвейцари. 
94 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ-ын Зүүн-Өмнөд Азийн Бүсийн Хороо, Нью Дели, Энэтхэг. 
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Зураг 20 

ДЭМБ/СУӨТОУХ-ны Сүрьеэгийн эсрэг эмийн даслын судалгааны дэлхийн төслөөр олон 

эмийн дасалтай сүрьеэгийн тархалт өндөр гарсан орон/газара
 

 

Тархалт 

 

 

Эстони    Хенан (Хятад)    Латви  Иваново (Орос)   Доминик БНУ Томск (Орос)   Иран Коте 

Ивор  Зейжан (Хятад)  Мозамбик  Тамил Наду (Энэтхэг) 

 

 

а Сурвалж: лавлах 1. 

 

Хүснэгт 59-д сүрьеэгийн шинэ тохиолдлын дундах даслын байдлыг харуулав. 

1994–1999 онд 28 орон/хэсэгт хоёроос олон харьцуулж болох судалгаа хийж, шинэ 

тохиолдлын дунд эмийн дасал (ө.х. анхдагч дасал) ихэсч байгаа баталгаа байхгүйг 

харуулжээ. Хандлагыг ажиглахад ихэнх газар түвшин тогвортой байжээ. 

Тогтмол судалгаа, математик загварчлалаар эмийн дасалтай, ялангуяа олон эмийн-

дасалтай сүрьеэгийн шинэ тохиолдлын тоо дэлхийн ихэнх хэсэгт доогуур хэвээр байна 

гэж гаргажээ (4). Энэ урьдчилсан байдал Mycobacterium tuberculosis-ын олон эмийн-

дасалтай омог эмэнд мэдрэгийг бодвол харьцангуй доогуур удамшлын тохиромжтой 

(эсвэл халдах чадвар бага, халдварласан бол сүрьеэ үүсгэх нь бага) байдаг гэсэн 

үндэслэлээс урган гарчээ. Харьцангуй тохиромжийг рестрикцийн фрагментийн уртын 

полиморфизм (restriction-fragment length polymorphism) дахь кластерт олдсон дасалтай, 

сондгой омгийг кластерт олдсон мэдрэг, сондгой омогт хуваан хэмжиж үзжээ. 

Харьцангуй тохиромж доогууртой олон эмийн-дасалтай омог өөрийгөө-хадгалах 

халдварлалтын тойрогт голдуу байдаггүй бөгөөд олон эмийн-дасалтай шинэ тохиолдол 

гол нь эмэнд мэдрэг юмуу нэг дасалтай тохиолдлын эдгэрэлтийн түвшин доогуур үед 

үүсдэг ажээ. 
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Эстони, Лавти, Оросын Холбооны Улсын зарим хэсэгт бүртгэгдсэн шиг таслалтын 

өндөр түвшин нь шинэ тохиолдлын дунд олон эмийн-даслын түвшин өндөр байхад 

хүргэдэг байна. Ийм нөхцөлд сэргийлэх гол арга нь эмэнд мэдрэг ба ганц дасалтай 

өвчний эдгэрэлтийн өндөр түвшинг хангах байдаг. Нэг хүний олон эмийн-дасалтай 

сүрьеэг эмчлэхэд нөөц эмүүд шаардагддаг. Эдгээр нь олон эмийн-дасалтай төрлийн 

тархалт үүсгэх үү гэдэг нь тухайн омгийн харьцангуй тохиромж, өвчтөний эрүүл 

мэндийн байдал, халдварлах явцад нөлөөлөх орчны хүчин зүйлээс (ж: хэт бөөгнөрөл)  

Хүснэгт 59 
 

1996–1999 оны хооронд шинээр оношлогдсон, өмнө нь  
эмчлэгдэж байгаагүй өвчтөний дунд нэг ба олон эмийн- 
даслыг 58 орон/газарт судалсан байдала

 
 

   

Төрөл Дундаж (Хамгийн доод, дээд) 
   

Нийт шинжлэгдсэн 474 (41, 12 063) 

Нийт дасалтай 10.7% (1.7, 36.9 ) 

     Аль нэг эмэнд дасалтай 7.0% (1.3, 17.9) 

     Изониазидад дасалтай 3.0% (0, 7.9) 

     Рифампицинд дасалтай 0.2% (0, 2.0) 

     Стрептомицинд дасалтай 2.5% (0, 14.5) 

     Этамбутолд дасалтай 0.5% (0, 3.0) 

     Хоёр эмэнд дасалтай  2.5% (0, 11.9) 

     Гурван эмэнд дасалтай 0.6% (0, 7.3) 

     Дөрвөн эмэнд дасалтай 0.1% (0, 8.5) 

     Олон эмийн дасалб 1.0% (0, 14.1) 
 
а Сурвалж: лавлах 3. 
б Наад тал нь изониазид ба рифампицинд дасалтай. 
 

хамаардаг байна. Онцгой нөхцөлд, олон эмийн-дасалтай сүрьеэгийн гоц тохиромжтой 

омог халдварын хяналт тохиромжгүй үед дархлал нь ихээр дарангуйлагдсан, эмнэлэгт 

хэвтсэн ДОХ-той өвчтөнүүдийн дунд хурдан, өргөн тархсаныг бүртгэсэн байдаг (5). 

Үүнтэй адилаар олон эмийн-дасалтай сүрьеэгийн зарим тодорхой омог хэт бөөгнөрсөн 

нөхцөлд байгаа хоол тэжээлийн дутагдалтай хоригдлуудын дунд тархаж болох юм (6). 

Ийм газруудад олон эмийн-дасалтай сүрьеэгийн тархалтыг зогсооход нөөц эмүүд ихээр 

шаардагдах болдог. Эсрэгээр, олон эмийн дасалтай сүрьеэгийн омог, ялангуяа 

дархлал дарангуйлагдаагүй нөхцөлд, өөрөө тархан хүн амыг хамарсан тархалт үүсгэж 

чадахгүй юм. 

Рифампицинээс өөр нэг эмэнд анхдагч дасалтай өвчтөний тавилан стандарт 

эмчилгээ хийхэд мэдрэг нянтай өвчтөнтэй адил сайн үр дүнтэй байдгийг баталсан 

хангалттай баталгаа хуримтлагдаад байна (7). Хүн амын дунд анхдагч даслын түвшин 

маш өндөр байх үед л эхний шатанд 4 эм хэрэглэх 2 шатат стандарт эмчилгээний нийт 
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амжилт буурч болох юм. Ийм учраас, эмэнд мэдрэг нянгийн халдварт өртөж байгаа 

одоогийн аюулаас илүү аюулыг анхдагч эмийн дасал хүн амд хүргэх болно гэж үзэх 

шалтгаан байхгүй байна. 
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60.  Эдгэрэх гол нөхцөл нь юу байдаг вэ? 

К. Томан95 

 

 

 

 

Орчин үеийн хүчтэй эмчилгээ байсаар байтал олон газарт эдгэрэлтийн түвшин яагаад 

доогуур хэвээр байна вэ? 

Сайн эмчилгээтэй, тодорхой төвд л амжилтын түвшин өндөр байна, илүү үр дүнтэй 

эм хэрэглэхгүй л юм бол амжилтын түвшин доогуур хэвээр байх болно гэж зарим эмч 

үздэг. Энэ нь тун өнгөцхөн бодол юм. Бараг 100% үр дүнтэй, хямд, хоргүй, хүртээмжтэй 

горимоор хосолж болох эмнүүд 25 жилийн өмнөөс боломжтой болсон билээ. Иймээс, 

эдгэрэлтийн гол нөхцөл нь шинэ, сайн эм юмуу горим нэвтрүүлэхэд биш харин өөр 

газар байгаа юм (“Эмчилгээ яагаад үр дүнгүй болдог вэ, эмчилгээний үр дүн муу 

байхаас сэргийлэхийн тулд юу хийж болох вэ?”, х.175-г үз). 

Эмчилгээ амжилттай болоход мэргэжлийн зүгээс шаардагддаг гол зүйл нь тохирсон 

горим, ө.х. үр дүнг нь хяналттай туршилтаар баталсан горимыг, хэрэглэх байдаг. Энэ 

горимд өвчтөний нян мэдрэг дор хаяхад 2 эм байх хэрэгтэй. Сонгож авсан эмийг нэг 

тунгаар, адил давтамжаар (өдөр бүр юмуу завсарлагаатай), хяналттай туршилтад 

өгсөн хугацаанд өгөх шаардлагатай. Шинжлэх ухааны үндэслэлгүйгээр юмуу тодорхой 

баталгаагүйгээр энэ зарчмаас гажихыг мэргэжлийн алдаа гэж үзэх хэрэгтэй юм. 

Мэргэжлийн, батлах ч хэрэггүй, өөр нэг урьдчилсан нөхцөл нь эмийн тогтмол 

хэрэглээ байдаг. Эмчилгээг нэвтрүүлсэнээс хойш олон тооны өөрчлөлт хийсэн байна. 

Эмийн хослол ба тун, өгөх давтамж болон эмчилгээний хугацааг өөрчилсөн боловч 

эмийг тогтмол хэрэглэх шаардлага л хэвээр үлджээ. Шинэ горим ба эмийн аль нь ч 

удаан хугацаанд тогтмол уух шаардлагыг даван гарч чадсангүй, эмчилгээний тогтмол 

байдлыг тасалдуулах нь үр дүнгүй болох аюулыг ихэсгэдэг. Эмчилгээ үр дүнгүй болох 

гол шалтгаан нь эмийн дасал биш, харин эмийг тогтмол биш хэрэглэх байдаг. 

Шинэ эм гарч, ганц тарилга юмуу цөөн хоног л эм хэрэглэхгүй юм бол эмчилгээний 

энэ гол бэрхшээлийг шийднэ гэж хүлээх нь хийсвэр юм. Эмчилгээний үр дүн үйл 

ажиллагааны ба мэргэжлийн хүчин зүйлийн аль алинаар адил тодорхойлогдож байдаг. 

Орчин үеийн хамгийн үр дүнтэй горим ч эмийн хослол ба эмчилгээний үргэлжлэх 

хугацаанаас хамаардаггүй, тогтмол биш л хэрэглэх юм бол үр дүнгүй болж болно. 

Иймд, тохирох эмчилгээний талаар бидний мэдлэг өнөөдөр дутмаг байгаа биш, харин 

тохирох журмаар хэрэглэх нь л (1) асуудлын үндэс нь байгаа юм (“Эмчилгээ яагаад үр 

                                                
95 Нас барсан. 
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дүнгүй болдог вэ, эмчилгээний үр дүн муу байхаас сэргийлэхийн тулд юу хийж болох 

вэ?”, х.175-г үз). Энэ нь мэргэжлийн талаас шийдэх хүндрэлийн нэг биш, харин зохион 

байгуулах арга хэмжээнээс л хамаарах юм. Эмийн тогтмол хэрэглээг баталгаатай 

болгох нь зөвхөн удирдлагын үүрэг бөгөөд, сүрьеэтэй тэмцэх ажил гол нь удирдлагын 

асуудал гэж зөв бичсэн байдаг. Эрүүл мэндийн сургалтаар даган мөрдөлтийг 

баталгаажуулах гэсэн бараг бүх оролдлого, ж нь: өвчтөнд эмийг тогтмол уухын ач 

холбогдлыг сайтар тайлбарлаж, тогтмол биш уувал тавилан муу байхыг хэлж өгсөн ч, 

өвчтөн эмээ тогтмол уухад хангалтгүй байгаа юм (“Өвчтөн хугацаанаас нь өмнө 

эмчилгээгээ зогсоох нь хир элбэг байдаг вэ?”, х.171-г үз). Үйл ажиллагааны тодорхой 

шаардлага хангасан зохион байгуулалтын хүрээнд л хийгдэхгүй юм бол өвчтөнд амаар 

хэлэхэд амжилтанд хүрэх нь ховор байдаг. 

 
Үйл ажиллагааны шаардлага 

Эмчилгээний хүртээмж хялбар байх. Өвчтөний бие маш хүнд л бол  нэртэй сайн 

эмчид үзүүлэхийн тулд урт замыг туулж болох юм. Харин тэд энэ замыг олон дахин 

туулах нь ховор, эмчилгээний газар ч удаан хугацаанд байхыг хүсдэггүй. Эмчилгээий 

үйлчилгээ нь хүрэхэд ойр газарт, үнэ төлбөргүй байх ёстой юм (2, 3). 

Хүн ам эмчилгээний үйлчилгээг хүлээн зөвшөөрч, хэрэглэдэг байх ёстой. 

Эмнэлгийн ажилтан өвчтөний хэлээр харьцдаг, тэдгээрийн зовиур, шаардлагад чин 

сэтгэлээс ханддаг байх хэрэгтэй юм. Эмчилгээгээ таслахад хүргэж байгаа бэрхшээлийг 

шийдэхэд нь өвчтөнд туслах хэрэгтэй. Орон нутгийн ёс заншил, итгэл үнэмшил, дадалд 

үйлчилгээ зохицсон бөгөөд үр дүнтэй ажилладаг байх хэрэгтэй. Товчоор, эдгээр нь 

итгэл төрүүлж байх ёстой юм (“Сүрьеэгийн эмчилгээнд таслалт (эмчилгээг) яаж 

нөлөөлдөг вэ?”, х.250-г үз). 

Эм хангалттай хэмжээнд байнга байх хэрэгтэй. Эмийн нөөц дууссанаас 

өвчтөн буцах хэрэгтэй болбол эмчилгээг тогтмол байлгах үр дүн шууд л арилах юм. 

Эмчилгээг шууд хяналттай хийх хэрэгтэй. Эмийн тун бүрийг сургагдсан, 

хариуцлагатай хүн харж байгаад уулгахыг хэлдэг. Рифампицин хэрэглэж буй бөгөөд, 

ялангуяа нянгийн тоо хамгийн их байдаг эмчилгээний эхний шатанд энэ нь тун чухал 

байдаг. Гэвч, ийм эмчилгээг өвчтөн бүрд хийхээр зохион байгуулах нь тийм хялбар 

байдаггүй. Эмчилгээг хянах өөрсдийн аргыг хэрэглэх хэрэгтэй юм. Эмчилгээний 

хяналтыг өөр байгууллага юмуу хүн, ж нь: өвчтөний гэр, ажлын ойролцоох эмнэлэг 

юмуу эрүүл мэндийн цэгт хийх хэрэгтэй байж болно. 

Дүгнэн хэлэхэд, эмчилгээг эмчилгээ явуулж буй байгууллагад тохируулж биш, 

өвчтөнд тохируулан зохион байгуулах хэрэгтэй юм. 

Одоогийн байдлаар, эдгэрэлтийн үндсэн нөхцөл эмчилгээний хүртээмжийг зохион 

байгуулахад оршиж байна. Эмчилгээний үйлчилгээг өвчтөнтэй хамтран ажиллахад 
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төвлөрүүлээгүй бол хамгийн сайн горимын үед ч амжилтын түвшин доогуур байх болно. 

Нөгөө талаас, хоёр дахь зэргийн горим байсан ч сайн зохион байгуулалттай эмчилгээг 

хүргэж чадвал өндөр үр дүнтэй байж чаддаг. 
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61.  Сүрьеэгийн эмчилгээнд таслалт  

   (эмчилгээг) яаж нөлөөлдөг вэ?96 

Н. Бокк97 

 

 

 

 

Илрүүлсэн өвчтөний дунд сүрьеэгийн эмчилгээ үр дүнгүй болох хамгийн гол шалтгаан 

нь эмчилгээ дуусгахгүй байх буюу таслалт байдаг. Сүрьеэгийн хөтөлбөр үр дүнгүй 

болох хамгийн гол шалтгаан нь эмчилгээ дуусгалтын доогуур түвшин байдаг, тасалсан 

өвчтөн хүн амын дунд, зарим тохиолдолд, олдмол эмийн дасалтай сүрьеэ үргэлжлэн 

тараах болно. Сүрьеэгийн тохиолдлыг тогтмол буулгахын тулд эмчилгээний амжилтын 

түвшин дор хаяхад 70–85% байх шаардлагатай байдаг (1). Тогтмол хийж буй когорт 

дүгнэлтээс харахад эмчилгээ эхэлсэн өвчтөний талаас бага нь л дуусгаж байна. 

Сүрьеэтэй өвчтөн бүрийг эдгээж чадах эмчилгээний горимуудыг 40-өөд жилийн 

өмнөөс хэрэглэж байгаа ч илрүүлсэн өвчтөний дийлэнх хувь үр дүнтэй эмчлэгдэж 

чадахгүй л байна. Энэтхэгийн Өмнөд хэсэгт, 1964 оны хүн амын эмчилгээний 

хөтөлбөрийн тайланд 90% эдгэрэлтийн түвшинд хүргэж чадах изониазид ба р-

аминсалицилын хүчил (ПАСК) хэрэглэсэн 12 сарын эмчилгээний дараа 123 өвчтөний 

зөвхөн 64%-д өсгөвөр-сөрөг болсон байна (2). Амжилтын түвшин ийм доогуур байсан 

нь эрүүл мэндийн үйлчилгээнээс өвчтөн эмчилгээг даган мөрдөх ажлыг алдсанаас 

болжээ. 12 сарын төгсгөлд өвчтөний 27% эмчилгээнээсээ татгалзаж, 10% нь нас 

барсан юмуу шилжсэн, үлдсэний талаас ч бага нь эмийнхээ 80%-ийг л авсан байжээ. 

Кенид 3 эмийн горимыг (стрептомицин+тиоацетазон+изониазид) ердийн эмнэлгийн 

үйлчилгээгээр болон хяналттай клиник туршилтаар өгсөнийг харьцуулж үзээд, эмчилгээ 

үр дүнгүй болоход таслалт, эмчилгээ амжилттай болоход үйлчилгээний зохион 

байгуулалт чухал болохыг харуулжээ (3). Гуравласан горим хэрэглэсэн хяналттай 

клиник туршилтаар 1 жилд өвчтөний 96%-д, харин ердийн эмнэлгийн үйлчилгээнд 

зөвхөн 76%-д өсгөвөр сөрөг болсон байна. 12 сарын үргэлжлэх шатны эмчилгээг 

дуусгасан өвчтөний хувь сайн зохион байгуулалттай клиник туршилтын хөтөлбөрт 91%, 

харин ердийн үйлчилгээнд 51% байжээ. 

Эмчилгээний таслалт бараг бүх газарт гол бэрхшээлийн нэг байдаг. Ж нь: Нью-Йорк 

хотод сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийг сайжруулахаас өмнө, 1988 онд нэгэн эмнэлэгийн 

                                                
96 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.     
97
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амбулаторид эмчилгээ эхэлсэн өвчтөний дөнгөж 11% л эмчилгээгээ дуусгасан байжээ 

(4). Эмчилгээ дуусгахгүй байх нь 1980-аад оны сүүл, 1990-ээд оны эхээр Нью-Йорк 

хотод сүрьеэ огцом ихэссэн болон, АНУ-д эмийн даслын аюулд хүргэсэн үндсэн хүчин 

зүйл байжээ (4–6). Өвчтөний зүгээс  таслалтанд хүргэж буй хүчин зүйл нь эмчилгээний 

горимын талаар зөв ойлгоогүйгээс (7) аваад гутамшиг гэ үзэгдэн, сүрьеэгийн улмаас 

гадуурхагдахаас айсан (8), санхүүгийн бэрхшээл болон эмнэлэгт очиход түвэгтэй (9) 

зэрэг янз бүр байжээ. Эрүүл мэндийн тогтолцооны хүчин зүйлд эмийн найдваргүй 

хангамж, эмнэлгийн ажлын цаг тохиромжгүй, өвчтөнд зохих сургалт хийгээгүй болон 

ажилтаны зүгээс дэмжлэг үзүүлээгүй, эмнэлгийн ажилтаны санаачилга хангалтгүй 

байсан байна (10). 

Эмчилгээг үр дүнтэй хийж буй үед 1–2 сарын дараа өвчтөний шинж тэмдэг арилдаг. 

Энэ үеэс эхлэн, уухад тааламжгүй эм уух хэрэггүй мэт өвчтөнд санагдаж, эмийн үүсгэж 

буй бага хэмжээний гаж нөлөө өвчнөөсөө илүү хямрааж байгаа мэт болдог. Эдгэрч 

байгаадаа баярлан, эм уухаа зогсоох нь ердийн байдаг зүйл билээ. 

Эм удаан уух шаардлагатай зүрх судасны өвчин, уяман, чихрийн шижин, таталт, 

ревматизм, хумхаагийн урьдчилан сэргийлэлт зэрэг бусад олон нөхцөлд эмчилгээгээ 

мөн тасалдаг байна. Жирэмснээс хамгаалах эм ууж байгаа үед ч бас л тасалдаг.  

Толь бичигт таслалт гэдгийг үүрэг юмуу хуулийн дагуу хийх шаардлагатай зүйлийг 

хийхгүй болох гэж тайлбарласан байдаг. Таслалт нь хувь хүн болон нийгэмд хор 

учруулахаар бол үүнийг засах юмуу урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй 

юм. Сүрьеэтэй өвчтөний тухайд эмчилгээг тогтмол биш хийх болон хугацаанаас өмнө 

зогсоох нь ганц өвчтөнд ч биш нийгэмд бас хор нөлөөтэй байдаг. Иймээс, эрүүл 

мэндийн үйлчилгээнээс шаардлагатай арга хэмжээ авах нь хуулийн биш гэхэд ёс зүйн 

хариуцлага байдаг билээ. Эмчилгээг таслах юмуу өөрөө эм дур мэдэн хэрэглэх нь хүнд 

байдаг элбэг зуршил учраас үүнээс сэргийлэх нь эмчилгээний бодлогын чухал хэсэг, 

эмчилгээний зохион байгуулалтын гол зүйл нь байх ёстой. Таслалтаас урьдчилан 

сэргийлэх, түүнийг зохицуулах нь эмчилгээний салшгүй хэсэг байдаг учраас зарчмын 

үүднээс, энэ нь эмч болон эмчилгээ хариуцсан хүний хариуцлага байх нь маргаангүй 

юм. ДОТС-бодлого нь өвчтөний эдгэрэх эцсийн хариуцлагыг өвчтөнөөс эрүүл мэндийн 

тогтолцоонд бүхэлд нь шилжүүлдэг. Иймд, таслалтын улмаас эмчилгээ үр дүнгүй 

болоход өвчтөнд хариуцлага ноогдуулах нь буруу юм. 

Эмчилгээний үйлчилгээг зохион байгуулагч нар энэ хариуцлагыг хүлээж аваагүй үед 

хамгийн үр дүнтэй эмийн горим ч эмчилгээ ба тархвар судлалын хүргэж чадах өндөр 

амжилтанд хүргэж чадахгүй юмаа. 

Таслалтын шалтгааныг тодруулах нь засахаас хавьгүй хялбар байдаг. Эрүүл 

мэндийн олон мэргэжилтэнүүд өвчтөн болон хүн амд эрүүл мэндийн сургалт хийх нь 

эмчилгээний зааврыг дагаж мөрдөхөд шаардагдах ганц зүйл гэдэгт итгэж байдаг. 
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Харамсалтай нь, эмч нарийн тодорхой хэлж өгсөн ч байлаа өвчтөн зааварласан 

эмчилгээг хийлгэх эрмэлзэл төрөхөд ийм чармайлт хангалттай биш болохыг туршлага 

харуулаад байна. 

Хүмүүст мэдээлэл өгөх, зааварчлах нь эрмэлзэл төрүүлэх хэрэгсэл огт биш билээ: 

энэ нь хүмүүсийн харилцааны асуудал бөгөөд өвчтөний эмнэлгийн биш бэрхшээл, 

амьдралын байдал, итгэл, хүсэл, айдас, уламжлалт ба орчин үеийн анагаах ухаанд 

хандах хандлагыг ойлгох шаардлагатай. Эрмэлзэл төрүүлэхийн тулд уг хүн өвчтөний 

“хэлээр” ярьж, оюун ухаан болон нийгмийн зайг ойртуулж, соёлын саадыг арилгаж, 

хандлага, дадал зуршлыг өөрчлөх шаардлага гардаг. Эрмэлзэл төрүүлэх хүчин зүйлд 

мэргэжлийн өндөр ур чадвар, ажлын өндөр ёс суртахуун, энэрэн хайрлах сэтгэл, 

ажиллаж буй орчиндоо өөрийгөө зориулах чадвар ордог. 

Эцэст нь хэлэхэд, эрмэлзэл сонирхол нь хүний харилцааны асуудал байдаг бөгөөд 

нэг өвчтөнөөс нөгөө өвчтөнд, нэг нийгмээс нөгөөд өөр өөр байдаг. Ийм учраас нэгдсэн, 

нилэнхийд нь хэрэглэх жор өгч болдоггүй билээ. Өвчтөнтэй харилцахгүй байх, 

дээрэнгүй хандах болон хүндлэлгүй харьцаа нь өвчтөнг холдуулж, эргэлзээ 

төрүүлсэнээс эмчилгээнээс татгалзахад хүргэдэг. 

Эмчилгээг зааврын дагуу хэрэглэж байгааг баталгаатай болгох ганц арга нь шууд 

хяналт байдаг (“Эмчилгээг шууд хяналттай хийсний ач холбогдол нь юу вэ?”, х.173-г 

үз). Шууд хяналттай, үр дүнтэй хөтөлбөрт өвчтөн бүрийн хэрэгцээ шаардлагыг авч 

үзсэн, өвчтөн ба эмчилгээг хянагчийн хооронд хүмүүний холбоо тогтсон байх учраас 

таслах аюул доод цэгтээ хүрсэн байдаг. 

ДЭМБ-д 1998 онд ирүүлсэн когортоор бүртгэгдэж, ДОТС-ын хөтөлбөрөөр богино-

хугацааны стандарт эмчилгээ хийлгэж буй 725 275 түрхэц-эерэг тохиолдлын дунд 

таслалтын түвшин 6% байжээ (11). Үнэлгээ хийгдээгүй байж болох өвчтөнг таслалт гэж 

авч үзвэл ДОТС хөтөлбөрөөр эмчлэгдэж буй өвчтөний дунд таслалтын түвшин ДОТС-

гүй хөтөлбөрөөр эмчлэгдэж байгаагаас дөрөвний нэгээр бага байгаа юм (11% ба 58%). 

Иймээс, ДОТС-ын бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж чадвал таслалтанд хүргэж буй эрүүл 

мэндийн тогтолцооны зохион байгуулалтын хүндрэлийг шийдэж чадах билээ. 
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62.  Хяналт яагаад чухал байдаг вэ, эмчилгээ  

дуусгасаны дараа дахилт хир их тохиолддог вэ?98 

Т. Санта99 

 

 

 

 

Дахилтыг “сүрьеэгийн эмчилгээ хийгээд эдгэрсэн юмуу эмчилгээ дуусгасан гэж үзсэний 

дараа нян судлалаар (түрхэц, өсгөвөр) эерэг болсон сүрьеэ” гэж тодорхойлдог (1). 

Эмийн эмчилгээ хэрэглэхээс өмнө түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэ бүрэн эдгэрэх нь 

тун ховор тохиолдож байсан юм. Эмгэг судлаачид болон эмч нар өвчин хэзээ ч бүрэн 

утгаар эдгэрдэггүй, зөвхөн хязгаарлагдаж, тогтворжих юмуу идэвхгүй болдог гэж үзэх 

нь хадгалагдан үлдсэн байдаг. Сүрьеэгийн үлдэц гэмтэлд нян байнга үлддэгээс дахилт 

элбэг байсан учир эмчилгээгээ дуусгасан өвчтөнг насан туршид нь хяналтанд байлгах 

бодлого хэрэглэх болжээ. Эдгээр өвчтөнг бүртгэн, хэдэн сар юмуу жилд тогтмол үздэг 

байсан ажээ. Ийм журам, ажилтаны цаг болон хөрөнгийн үлэмж хэсгийг зарцуулдагаас 

эрүүл мэндийн үйлчилгээнд үргэлжилсэн тогтмол ачаалал өгч байсан юм. Орчин үед 

эмчилгээнд гарсан үлэмж ахиц хэрэггүй, тодорхойгүй энэ хяналтанд эргэлзэхэд хүргэж, 

энэ бодлогыг дахин авч үзэх шаардлага гарсан юм. Энэ зорилгоор, хоёр асуултанд 

хариулах хэрэгтэй юм: 
 

• Дахилт хир олон тохиолддог вэ? 

• Дахилтыг яаж илрүүлдэг вэ? 
 

Удаан хугацаанд, дүгнэлттэй хийсэн судалгаагаар жилд шинээр бүртгэгдэж буй 

халдварт тохиолдлын 15–20% дахилт байгааг тогтоожээ (2–4). 2-оос олон жил өвчтөнг 

тогтмол хянасан хяналттай клиник туршилтаар богино-хугацааны стандарт хими 

эмчилгээний дараа 3–7%-д дахилт үүссэнийг харуулжээ. Бүх л эмчилгээний туршид 

рифампицин хэрэглэсэн 6 сарын, зөвхөн эхний эрчимт шатанд рифампицин хэрэглэсэн 

8 сарын горимын аль алинд энэ байдал адил байжээ. Дахилтын бараг 80% эмчилгээ 

дууссаны дараах 6 сард үүссэн байна (5). Дахилтын 80%-аас илүүд нь өмнө хэрэглэж 

байсан эмэнд нян мэдрэг (6) байсан тул дахин эмчилгээнд бэрхшээл учирдаггүй ажээ. 

Нян судлалаар батлагдсан сүрьеэтэй байсан өвчтөнд дахилт үүсэхэд нөлөөлөх 

хувь хүний эгзэг янз бүр байсан бөгөөд 3 гол хүчин зүйлээр тодорхойлогдож байжээ: 

                                                
98

 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв.  
99 Орлогч захирал, Сүрьеэгийн Эрдэм Шинжилгээний Төв, Ченнай, Энэтхэг.  



 277 

 

- эмчилгээ хийгдсэн эсэх (эмчилгээ хийгдээгүй нөхцөлд өвчтөний сүрьеэг дахьсан 

биш эргэн давтагдсан сүрьеэ гэж тооцдог); 

- хэрэглэсэн горим тохиромжтой бөгөөд тогтмол хэрэглэсэн эсэх; 

- түрхэц/өсгөвөр сөрөгт шилжсэнээс хойш өнгөрсөн хугацаа. 
 

Дахилтын хамгийн өндөр түвшин өмнө огт эмчлэгдэж байгаагүй өвчтөнд (жилд 5% 

орчим), дараа нь тохиромжгүй эмчилгээ хийлгэсэн өвчтөнд (2% орчим) тохиолдсон 

байна (7). 3–5 жилийн дараа 2 бүлэгт эгзэг адил буурч 1% орчим болжээ (7). 

Хамгийн гол ололт нь дахилтанд тохиромжтой эмчилгээний үзүүлж буй гайхам 

нөлөө байсан бөгөөд дахилт жилд саяд цөөхөн болтлоо буурчээ (8, 9). Дахих эгзэг 

сүрьеэгээр өвдөж байгаагүй хүний өвчлөх эгзэгийг бодвол хавьгүй илүү байсан ч энэ нь 

насан туршид хянах хэрэгтэйг заасан хэрэг биш юм. Түүнчлэн, идэвхтэй хяналт хийж 

байлаа ч дахилтыг ердийн хяналтын шинжилгээгээр биш, шинж тэмдэг илрэн ирэхэд нь 

л илрүүлдэг байна. 12 жил үргэлжилсэн удаан хугацааны судалгаагаар сүрьеэтэй 

байсан хүн бүрийг нян судлалаар 6 сар тутам, гэрлийн шинжилгээгээр жилд 1 удаа 

шинжилж байжээ. Судалгааны зарчмыг сайн мөрдсөн ч дахилтын талаас цөөнийг л 

хяналтын шинжилгээгээр илрүүлсэн байна. 

Үр дүнтэй эмчлэгдсэн өвчтөнд дахих эгзэг тун бага учраас удаан хянах хэрэггүй 

байдаг (10). Иймээс, ердийн хяналтын шинжилгээ шаардагддаггүй. Ийм дүгнэлтийг 

АНУ-ын Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Албаны Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан Сэргийлэх Төв 

(11) болон Шотландад эмчлэгдсэн өвчтөнг хянасан судлаачид (12) хийсэн байна. 

Өмнөхөөс ингэж тэмдэглэжээ (11): “Тохиромжтой хими эмчилгээг дуусгасан сүрьеэтэй 

өвчтөнг эдгэрсэн гэж тооцох хэрэгтэй юм. Тэдгээрийг насан туршид нь тогтмол үзэх 

юмуу гэрлийн шинжилгээ хийх шаардлагагүй. Эмчлэгдсэн эдгээр өвчтөнг насан туршид 

хянах нь эмнэлгийн ажилтан болон нөөцийг үнэхээр шаардлагатай байгаа хэсэгт 

үйлчилгээ үзүүлэхээс нь татах болно.” 

Харин, өмнө өвдсөн өвчтөнд сүрьеэгийн байж болох шинж илэрвэл хожимдолгүй 

ирж үзүүлэхийг сайн анхааруулах хэрэгтэй юм (10). Өмнө сүрьеэтэй байсан өвчтөнтэй 

учрах магадлал хамгийн ихтэй ерөнхий мэргэжлийн эмч нарт дахих боломж болон 

амьсгалын замын шинж (удаан хугацаанд ханиалгах г.м.) дахин илэрвэл нарийн 

шинжлэх талаар мэдээлэх нь зүйтэй байдаг. Гэхдээ, өмнө өвчилсөн, шинж тэмдэг 

илэрсэн өвчтөнд ханиалга нь идэвхтэй сүрьеэ дахин үүссэнээс биш харин нян идэвхгүй 

байгаа уушигны эргэшгүй гэмтлийн улмаас болж байдгийг ойлгох хэрэгтэй юм (13). 
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63.  Бүртгэл, тайлан яагаад шаардлагатай байдаг вэ,  

ямар тогтолцоог зөвлөмж болгодог вэ? 

Д. Махер100 & М.Равилиони101 

 

 

 

 

 

Бүртгэл (өвчтөний бүртгэл), тайлангийн тогтолцоог өвчтөний ахиц, эмчилгээний үр дүнг 

тогтмол үнэлж, хөтөлбөрийн биелэлтийг дүгнэн, шийдэх шаардлагатай бэрхшээлүүдийг 

илрүүлэхэд хэрэглэдэг (1, 2). Сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг үр дүнтэй болгох үндсэн зарчим 

нь эмчилгээ эхэлсэн бүх өвчтөний үр дүнг ямар ч “хууралтгүйгээр” хянан бүртгэхийг 

хөтөлбөрийн хариуцлага болгох байдаг. Төрөлжсөн байгууллага, эмч нар эмчилгээ 

хийж буй өвчтөний олонх нь эдгэрсэн гэдэгт үнэн голоосоо итгэж байдаг ч тогтмол 

хяналтаар зөвхөн цөөн тооны өвчтөн л үнэхээр эмчилгээгээ дуусгадаг байна (3). 

 
Ямар тайлангийн тогтолцоог зөвлөмж болгодог вэ? 

Зөвлөмж болгож буй тайлангийн тогтолцоо доорх зүйлсийг агуулсан байдаг: 
 

- цэрний түрхэцийн шинжилгээ хийлгэсэн бүх өвчтөний мэдээлэлтэй сүрьеэгийн 

лабораторийн бүртгэл; 

- эмээ тогтмол ууж байгааг, хяналтын цэрний шинжилгээг тодорхой харуулах 

өвчтөний эмчилгээний карт; 

- сүрьеэтэй бүх өвчтөний жагсаалттай, өвчтөн болон нийтийн эдгэрэлтийн явц 

ямар байгааг хянах сүрьеэгийн бүртгэл (1, 4) (зарим оронд эмчилгээ эхэлсэн 

өвчтөнг л зөвхөн бүртгэдэг). 

 
Сүрьеэгийн лабораторийн бүртгэл 

Сүрьеэгийн лабораторийн бүртгэлд өвчтөний дэлгэрэнгүй мэдээлэл ба шинжилгээний 

дугаарыг лабораторийн ажилтан тэмдэглэдэг. Дараа нь цэрний шинжилгээний хариуг 

бүртгэн, өвчтөний эмчилгээ хийгдэх эмнэлгийн ерөнхий үйлчилгээний байгууллагад 

явуулдаг. Сүрьеэгийн лабораторийн бүртгэл болон эмнэлгийн ердийн бүртгэлээс 

амбулаторид (ямар нэг шалтгаанаар эмнэлгийн байгууллагад үзүүлж буй) шинжлэгдсэн 

                                                
100 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ, Женев, Щвейцари. 
101 Зохицуулагч, Сүрьеэгийн Бодлого ба Зохицуулалт, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ, Женев, Щвейцари. 
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өвчтөний хувь, оношлохоор шинжилсэн өвчтөнөөс түрхэц-эерэг гарсан хувийг хялбар 

тогтоож болдог. 

Өвчтөний эмчилгээний карт 

Сүрьеэтэй гэж оношлогдсон (түрхэц-эерэг, түрхэц-сөрөг, уушигны бус) хүн бүрд 

өвчтөний эмчилгээний карт нээдэг. Энэ картанд тархвар судлалын үндсэн мэдээлэл 

(нас, хүйс г.м), клиник мэдээлэл (өвчний хэлбэр, эмчилгээний бүлэг, түрхэцийн хариу, 

жин) ба эм уусан байдлыг бүртгэдэг. Карт бүрд өвчтөн ба эмчилгээ хийж буй төвийн 

хаяг байдаг, өвчтөн хуваарийн дагуу эмчилгээндээ ирээгүй үед энэ нь хэрэг болдог. 

Эмнэлгийн ажилтан өвчтөний эмчилгээний картанд эмчилгээ хийсэн өдөр, хяналтын 

цэрний шинжилгээний хариуг тэмдэглэдэг. Үргэлжлэх шатны явцад болон эмчилгээний 

төгсгөлд сөрөг болсон юмуу үргэлжлэн байгаа, сүрьеэ эдгэрсэн гэдгийг баталгаатай 

болгохын тулд өвчтөний цэрийг түрхэцийн шинжилгээнд авдаг. Эдгээр хариуг, мөн 

хяналтын явц дахь өвчтөний жинг эмчилгээний картанд бүртгэдэг.   

 
Сүрьеэгийн бүртгэл 

Хариуцсан захиргааны хэсэг, байгууллага бүрд нь тухайн дүүрэг дэх бүх өвчтөний ахиц, 

эмчилгээний үр дүнг хянахад сүрьеэгийн бүртгэл хэрэглэж буй эсэхийг эрүүл мэндийн 

үйлчилгээний ажилтан шалгах хэрэгтэй байдаг. Энэ нь дүүрэг дэх хөтөлбөрийн 

биелэлтийг хурдан, тогтмол шалгаж, эргэн мэдээлэх боломжийг дүүргийн болон орон 

нутгийн эрүүл мэндийн газрын даргад өгдөг. Өвчтөн бүрийн ба эмчилгээний төвийн 

хаягийг бүртгэх нь эмчилгээгээ тасалсан өвчтөн бүрийг эрж олохыг хөнгөвчилдөг. 

 
Когорт дүгнэлт гэж юу вэ? 

Когорт дүгнэлтээр эмчилгээний үр дүнг байнга үнэлэн мэдээлдэг. Сүрьеэтэй өвчтөний 

когортод тодорхой хугацаанд, голдуу улиралд (ө.х. 1 сарын 1-ээс 3 сарын 31, 4 сарын 1 

– 6 сарын 30, 7 сарын 1 – 9 сарын 30, 10 сарын 1 – 12 сарын 31) бүртгэгдсэн өвчтөнг 

оруулдаг. Цэрний түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэтэй өвчтөнд (халдварт тохиолдол) 

цэрний түрхэц-сөрөг ба уушигны бус сүрьеэтэй өвчтөнөөс тусад нь когорт гаргадаг. 

Түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэтэй өвчтөний эмчилгээний үр дүнг: эдгэрэлт, эмчилгээ 

дуусгасан, эмчилгээ үр дүнгүй болсон, нас барсан, эмчилгээ тасалсан, шилжсэн гэж 

бүртгэдэг. Эмчилгээний үр дүн цэрний түрхэцийн шинжилгээнд үндэслэдэг учир түрхэц-

сөрөг уушигны ба уушигны бус сүрьеэтэй өвчтөнд эдгэрэлт гэж дүгнэж болдоггүй. 

Эдгээр өвчтөнд эмчилгээ дуусгасан, нас барсан, тасалсан, үр дүнгүй болсон, шилжсэн 

гэж бүртгэдэг. Шинэ ба өмнө эмчлэгдэж байсан өвчтөнд тусад нь когорт гаргадаг.  

Ямар нэг газрын сүрьеэтэй тэмцэх ажил үр дүнтэй байгаа эсэхийг үнэлэхэд хамгийн 

гол түлхүүр нь когорт дүгнэлт байдаг. Үүгээр бэрхшээлтэй асуудлыг тодруулж болдог 

тул биелэлтийг сайжруулахад тухайн байгууллагаас зохих арга хэмжээ авч чаддаг. 
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Тохиолдлын илрүүлэлтийн улирлын тайлангаар оношийн чанар муу байгааг хурдан 

илрүүлсэнээр оношлогоог даруй сайжруулж болдог. Түрхэцийн шилжилтийн улирлын 

тайлан, эмчилгээний амжилтын түвшний (эдгэрсэн дээр эмчилгээ дуусгасан өвчтөнийг 

нэмсэн хувь) улирал, жилийн тайлан амжилтыг дунд- ба дээд-шатны удирдлагад цаг 

тухайд нь тодорхой үзүүлж, арга хэмжээ авах шаардлагатай бэрхшээлтэй асуудлыг 

тодруулж өгдөг. Бэрхшээлтэй асуудалд эдгэрэлтийн түвшин бага, таслалтын түвшин 

өндөр, тооцоолсоноос илүү олон цэрний түрхэц-сөрөг уушигны болон уушигны бус 

сүрьеэ бүртгэгдсэн, тохиолдлын илрүүлэлт тооцоолсоноос доогуур байх зэрэг ордог. 

Бүртгэл тайлангийн тогтолцоо нь хувь хүнд чиглэсэн, зорилготой хяналт хийн 

хангалттай ахиц гарахгүй байгаа өвчтөнд туслах; байгууллага, дүүрэг, бүс болон улсын 

нийт биелэлтийг хурдан дүгнэх боломж өгдөг. Энэ тогтолцоогоор хяналтыг тогтмол 

хийж, дотоодын болон гаднаас хийдэг давхар шалгалт нь хуурамч тайлан гаргахад 

хүндрэл учруулж, түүнийг хурдан илрүүлэх боломжтой болдог. Ж нь: лабораторийн 

дугаар сүрьеэгийн лабораторийн бүртгэл, өвчтөний эмчилгээний карт ба сүрьеэгийн 

бүртгэлд бүртгэгддэг. Энэ 3 бүртгэл нь голдуу өөр өөр эрүүл мэндийн байгууллагад 

хадгалагддаг, ялангуяа сүрьеэгийн ба лабораторийн бүртгэлд хэдэн зуу, магадгүй 

хэдэн мянган бүртгэл хийгдсэн байдаг учир хуурамч тайлан хийхэд хэцүү байдаг. 

 
Тайлан бүртгэлийн ямар тогтолцоог зөвлөмж болгодог вэ? 

Эмчилгээний үр дүнг когортоор үнэлэх нь когортод байгаа бүх өвчтөн эмчилгээгээ 

дуусгаснаас 3 сар орчмын дараа голдуу хийгддэг. Эмчилгээний үр дүнгийн когорт 

дүгнэлтийг улирал бүрд болон жилийн төгсгөлд сүрьеэгийн мэргэжилтэн хийх хэрэгтэй 

байдаг. Эмчилгээний үр дүнгийн улирлын тайланг дунд түвшинд (ж нь: бүс) явуулдаг. 

Энэ дунд түвшний сүрьеэгийн мэргэжилтэн орон нутгийн тайлан зөв, бүрэн дууссан, 

бүх мэдээлэл орсон, тухайн нутаг дахь бүх өвчтөний когорт орсон эсэхийг шалгаад 

тайланг сүрьеэтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төв нэгжид явуулдаг. Үндэсний 

хөтөлбөрөөс улс даяар бүртгэгдсэн бүх сүрьеэтэй өвчтөний когорт тайланг бүгдийг 

шалгадаг. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага жилд, зарим хэсэгт улирлаар баримтыг 

цуглуулж, дүгнэлт хийн хэвлүүлдэг (5, 6). 
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64.  Сүрьеэтэй өвчтөнг хэзээ эмнэлэгт хэвтүүлэх  

хэрэгтэй вэ, эмчлүүлж буй өвчтөн хир  

халдвартай байдаг вэ?102 

Э.А. Талбот103 & С.Д. Веллз104 

 

 

 

Сүрьеэтэй олонх өвчтөнд үр дүнтэй эмчилгээг бүхэлд нь амбулатороор, хүн амын дунд 

тархалт бараг үүсгэхгүйгээр хийж болдог. Сүрьеэгийн эмчилгээ хийхээр эмнэлэгт 

өвчтөнг хэвтүүлэх боломжтой байлаа ч заавал хэвтүүлэх шаардлагагүй бөгөөд тэр ч 

байтугай энэ нь утгагүй хэрэг юм. 

Тархмал гэмтэлтэй, ядуу нөхцөлд амьдарч буй өвчтөнд ч амбулаторийн эмчилгээ 

эмнэлэгт эмчилсэнтэй адил үр дүнтэй байдгийг харуулсан бодитой баталгаа байдаг 

билээ. Мадрасын сонгомол судалгаагаар (“Гэрийн ба сувиллын эмчилгээг харьцуулсан 

Мадрасын судалгааны гол ололт нь юу вэ?”, х.164-г үз) уушигны сүрьеэтэй 163 өвчтөнг 

санамсаргүй сонголтоор гэрийн ба сувиллын эмчилгээнд хуваарилсан байдаг (1). 

Сувилалд, сүрьеэ эдгэх сайн нөхцөл гэж үздэг: удаан хэвтрийн дэглэмд, тэжээллэг 

хоол ундтай, сувилгаа сайтай, сайн агааржилттай цэвэр орчинд байжээ. Изониазид ба 

р-аминсалицилын хүчлээр 1 жил эмчилсэний дараа даган мөрдөлт, клиник, гэрлийн 

шинжилгээ, нян судлалын өөрчлөлт хоёр бүлэгт адилхан байжээ. Нийт 126 өвчтөнг 5 

жил хянахад ч гэртээ ба сувилалд эмчлэгдсэн өвчтөний хооронд дахилтын түвшинд 

ялгаа байсангүй (1). 

Энэ судалгаа болон хөгжсөн, хөгжиж буй орны аль алинд хийсэн бусад хяналттай 

судалгаанд үндэслэн (2–4) сүрьеэгийн эмчилгээг амбулаториор хийхийг онцлох болсон 

билээ (5). Гэвч зарим газарт сүрьеэтэй өвчтөнг эмнэлэгт хэвтүүлэх нь элбэг (6, 7), бүр 

ихэсч байж ч магадгүй байгаа юм (8, 9). Үүний гол шалтгааныг, эхэнд хэвтүүлдэг нь 

өвчтөн халдвартай учир гэр бүл, нийгмээс тусгаарлах хэрэгтэй гэж тайлбарладаг. 

Одоогийн байдлаар өвчтөн яг хэзээ халдваргүй болдогийг тодорхойлох боломжгүй 
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Сүрьеэгээс Сэргийлэх Үндэсний Төв, Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан Сэргийлэх Төв, Атланта, 
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байгаа юм. Гэсэн ч эмэнд мэдрэг нянгаар үүсгэгдсэн өвчтэй үед эмчилгээ эхэлсэнээс 

хойш цөөхөн хоногийн дотор л халдваргүй болдог учир хавьталд халдвар тараах эгзэг 

нь ихээр буурдаг (10). Мадрасын судалгаагаар 5 жилийн туршид хийсэн хяналтаар 

сүрьеэтэй өвчтөний ойрын хавьтлыг арьсны сорилын шилжилт болон өвчин үүсэх 

байдлыг мөн судалсан байдаг (11). Гэртээ эмчлэгдсэн  өвчтөний туберкулин-сөрөг 

хавьтал сувилалд эмчлэгдсэнтэй адилаар эерэгт шилжихгүй байсан байна. Түүнчлэн 

гэртээ эмчлэгдсэн өвчтөний хавьтал сүрьеэгээр өвчлөх нь (10.5%) сувилалд хэвтсэн 

өвчтөний хавьтлаас (11.5%) илүүгүй байжээ. Сүрьеэ үүссэн ихэнх тохиолдол эхний 3 

сард байсан нь эмчилгээ эхлэхээс өмнө халдвар авсаныг харуулж байгаа юм (11). Өөр 

судалгаанууд ч энэ чухал ололтыг баталж байгаа юм (12, 13). 

Амбулаториор эмчилж чадахгүй сүрьеэтэй өвчтөнг эмнэлэгт хэвтүүлэх үндэсний 

болон олон улсын зөвлөмжүүд байдаг (10, 14, 15). 

Ховор тохиолдолд өвчтөн сүрьеэгийн болон өөр шинж илрэн эмнэлэгт хэвтсэн үед 

нь сүрьеэг оношлодог; өөрөөр хэлбэл сүрьеэг тохиолдлын журмаар илрүүлдэг. 

Сүрьеэгийн улмаас эмнэлэгт хэвтүүлэх юмуу үргэлжлүүлэн байлгах заалт нь бусад 

ямар ч өвчинтэй адил байдаг. Үүнд хурц тархмал сүрьеэ ба менингит, насанд 

хүрэгсдийн амьсгал дутагдлын хам шинж, судсан доторх бүлэгнэлт, хүндээр цус алдах, 

эмэнд хүчтэй гаж нөлөө үүсэх зэрэг амь насанд аюултай байдлууд ордог. Орчин үед 

маш ховор тохиолдлоос бусад үед халдварт байдал нь эмнэлэгт хэвтүүлэх заалт биш 

болоод байгаа билээ (16). Өвчтөнг гэрт нь, гэр бүлд нь буцаах нь тохиромжтой байдаг 

ч, өвөрмэц нөхцөлд, цэргийн хуаран юмуу хэт бөөгнөрөлтэй хорих газар өвчтөний шинж 

тэмдэг арилж, хүчилд-тэсвэртэй нянгийн түрхэц сөрөг юмуу бага зэрэгтэй эерэг болтол 

нь тусгаарлахыг (эмнэлэгт юмуу бусад газар) зөвлөдөг (17). Зарим хөтөлбөрт өвчтөнг 

эмнэлгээс гаргахад бөөнөөр байдаг (ж нь: асрамжийн газар, хорих байр, шорон ба 

нийтийн байр) юмуу бусад тохиромжгүй нөхцөлд байхаар бол тэднийг түрхэц нь сөрөг 

болтол эмнэлэгт хэвтүүлдэг (18). 

Тусгай, цөөн нөхцөлд, эмнэлэгт юмуу өөр газар хэвтүүлэн эмчлэх нь амбулаторийн 

эмчилгээнээс илүү байдаг. Ж нь: изониазид ба рифампицины дасалтай (олон эмийн- 

дасал) сүрьеэтэй өвчтөнд тохирох нөөц эмийн эмчилгээ эхэлсэний дараа хэзээ 

халдваргүй болдог талаарх мэдээлэл бага байдаг. Еврейн Үндэсний Эмнэлэгт олон 

эмийн-дасалтай сүрьеэтэй  нилээд тооны өвчтөнд эмчилгээ хийсний дараа эхний 

өсгөвөр сөрөг болтолх хугацаа 1-ээс 8 сар (дундаж нь 2 сар) байжээ (19). Олон эмийн- 

дасалтай халдварт сүрьеэгийн хавьтал олон эмийн-дасалтай омгоор халдварлагдаж 

өвчлөх юм бол удаан хугацааны, илүү үнэтэй эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай, эдгэрэх 

боломж бага, нас барах нь их байдаг (20–22). Олон эмийн-дасалтай сүрьеэтэй 

өвчтөнүүд удаан хугацаанд халдвартай хэвээр байж болох тул ийм өвчтөнүүдэд ойрын 
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хавьтал, ялангуяа бага насны, дархлал суларсан хүмүүс байвал эмчилгээг эмнэлэгт 

хийх нь зүйтэй байж болно. 

Ийм өвчтөнг эмчлэх газарт халдвараас сэргийлэх бодлого, үр дүнтэй ажил байх 

шаардлагатай (“Эмнэлэг дотор сүрьеэ тархах, үүнээс яаж сэргийлж болох вэ?”, х.264-г 

үз). Халдвараас сэргийлэх бодлогыг байн баримтлахгүй бол хөгжсөн ба хөгжиж буй 

орнуудын алинд ч олон эмийн-дасалтай сүрьеэгийн тархалт үүсч болдог (2–25). Ийм 

тархалт хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвартай хүмүүсийн дунд голдуу нас 

баралт өндөр байхад хүргэдэг. 

Америкийн Цээжний Хөндийн Өвчний Нийгэмлэгээс (26) “Хими эмчилгээний энэ 

эрин үед өвчтөн болон нийгэмд хэрэгцээг хамгийн ихээр хангаж буй ямар ч газар 

сүрьеэг эмчилж болно. Зарим өвчтөнг гэрт нь бүхэлд нь эмчилж болно. Заримыг 

ерөнхий мэргэжлийн эмнэлэгт богино хугацаанд хэвтүүлээд үргэлжлүүлэн амбулаторид 

эмчилж болно. Заримыг нь, тэдний эрүүл мэндийн болон нийгмийн хүндрэлийн улмаас 

удаан хугацаанд эмнэлэгт хэвтүүлэх шаардлагатай байж болдог. Сүрьеэтэй гэдэг нь 

орон нутгийн үйлчилгээний гол тодорхойлогч байж болохгүйтэй адил үүнд дарамт 

шахалт ч үзүүлж болохгүй. Хими эмчилгээг үргэлжлүүлж, дуусгах нь л ямар ч 

үйлчилгээний үед эдгэрэх гол нөхцөл байдаг” гэж тэмдэглэсэн байдаг. 
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65.  Эмнэлэг дотор сүрьеэ тархах, үүнээс яаж  

сэргийлж болох вэ? 

П.М. Симон105 

 

 

 

 

 

Эмнэлгийн дотор сүрьеэ тархах гэдэг нь идэвхтэй сүрьеэтэй өвчтөнөөс Mycobacterium 

tuberculosis эрүүл мэндийн үйлчилгээний байгууллагад байгаа бусад өвчтөн болон 

эмнэлгийн ажилтануудыг халдварлуулахыг хэлдэг. 1980-аад оны сүүл, 1990-ээд оны 

эхээр АНУ-ын эмнэлгүүдэд олон эмийн-дасалтай сүрьеэ ихээр тархсаныг судлаад (1–5) 

идэвхтэй сүрьеэтэй өвчтөний оношлогоо, эмчилгээ хожимдож, халдвараас сэргийлэх 

тохиромжтой арга хэмжээ байгаагүйгээс болсон гэж дүгнэжээ. Дээрээс нь, өвчтөний 

олонх ХДХВ-халдвартай байсан учир нас баралтын түвшин тун өндөр болжээ. ХДХВ-

халдвартай өвчтөн M. tuberculosis-д өртөж, халдвар авахад идэвхтэй сүрьеэ үүсэх нь 

хурдан байдаг. Эдгээр хоёрдогч тохиолдлын оношлогоо, эмчилгээний хожимдол нь 

өвчтөний үр дүн муу байхад нөлөөлдөг. 

Нилээд хэдэн судалгаагаар Африк, Өмнөд Америк, Азид эмнэлгийн ажилтануудад 

эмнэлэг дотор M. tuberculosis тархах эгзэг өндөр байсныг харуулжээ (6–12). Эмнэлгийн 

ажилтануудад сувилагч, эмч, асрагч, анагаахын оюутнууд, лаборантууд орсон байна. 

Сүрьеэтэй өвчтөнтэй ойр, удаан хугацаанд байсан ажилтануудын эгзэг илүү байжээ. 

Сүрьеэ нь оношлогдож, эмчлэгдээгүй өвчтөнөөс эмнэлгийн дотор тархах эгзэг илүү 

байна гэж судалгаагаар дүгнэжээ. 

Халдварыг хянан сэргийлэх тодорхой арга хэмжээ хэрэгжүүлсэнээр M. tuberculosis-

ын тархалтаас сэргийлж чаддаг (13). Хяналтын 3 түвшин байдаг: 
 

- өвчтөн ба эмнэлгийн ажилтанууд M. tuberculosis-д өртөх эгзгийг багасгах зохион 

байгуулалтын сэргийлэлт;  

- агаар дахь нянгийн бөөгнөрлийг бууруулах орчны сэргийлэлт; ба 

                                                
105 Урьдчилан Сэргийлэлтийг Дэмжих Албаны дарга, ХДХВ, Сүрьеэ ба БЗДӨ-өөс Сэргийлэх 
Үндэсний Төв, Өвчинтэй Тэмцэх, Урьдчилан Сэргийлэх Төв, Атланта, Жеоржия, АНУ. 
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- зохион байгуулалт ба орчны сэргийлэлтээр нянгийн бөөгнөрлийг хангалттай 

бууруулж чадахгүй тодорхой нөхцөлд ажилтанг хамгаалах хувийн амьсгалын 

хамгаалалт. 
 

Зохион байгуулалтын сэргийлэлт одоогийн байдлаар хамгийн чухал нь байдаг; зохион 

байгуулалтын сайн сэргийлэлт байхгүй үед орчны сэргийлэлт болон хувийн амьсгалын 

хамгаалалт нь үр дүнгүй байдаг. 

Сүрьеэгийн халдвараас сэргийлэх ямар ч хөтөлбөрт зохион байгуулалтын 

сэргийлэлтэнд тэргүүн зэрэглэл өгөх хэрэгтэй юм. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний бүх 

байгууллагад зохион байгуулалтын үндсэн сэргийлэлт заавал хийж; том, шилжүүлэх 

түвшний байгууллагад дээр нь нэмэлт сэргийлэлт хийхийг зөвлөдөг. Бүх байгууллагад 

зохион байгуулалтын хамгийн чухал сэргийлэлт нь эрт оношлож, эмчлэх ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх тохиромжтой бодлого байдаг. Сүрьеэгийн байж болох шинж илэрсэн юмуу 

эгзэгтэй өвчтөнд сүрьеэ байж болзошгүй гэж үзэх хэрэгтэй. Сүрьеэ гэж сэжиглэсэн бол 

оношлох арга хэмжээг хурдавчлан авч хариуг хугацаанд нь гаргаснаар эмчилгээг эхлэх 

боломж олгодог. Өвчин дахихаас сэргийлж, халдвартай сүрьеэтэй өвчтөнг дахин 

хэвтүүлэхээс сэргийлэхэд хамгийн гол нь бүх эмүүдийг шууд хяналттай уулгаж, 

эмнэлгээс гарсаны дараа эмчилгээг үргэлжлүүлж байгааг баталгаатай болгох байдаг. 

Бүх байгууллагад зөвлөмж болгодог зохион байгуулалтын нэмэлт сэргийлэлтэнд: 
 

- байгууллагын янз бүрийн хэсэгт халдвар тархах эгзгийг үнэлэх; 

- халдвараас сэргийлэх төлөвлөгөө боловсруулах; 

- эмнэлгийн ажилтануудад сүрьеэ, түүний тархах зам, халдварын тархалтыг 

бууруулах, халдвараас сэргийлэх арга хэмжээний талаар сургалт хийх; 

- ханиах үедээ амаа таглаж байхын чухлыг өвчтөнд сургах; 

- цэрийг агааржилт сайтай газар авах; 

- сүрьеэгийн байж болох шинж тэмдэг илэрсэн өвчтөнг амбулаторид  түрүүнд нь 

үзэх нь хүлээх газарт өртөлтийг бууруулдаг; 

- лабораторид өртөлтийг багасгах арга хэмжээ ордог. 
 

Дээрээс нь эдгээр арга хэмжээний хэрэгжилтийг тогтмол шалгаж байх хэрэгтэй юм. 

Шилжүүлэх түвшний байгууллагад нэмэлт арга хэмжээ шаардлагатай байдаг. 

Эдгээрт халдвар тархах эгзгийг бууруулах үр дүнтэй аргын нэг нь сүрьеэтэй өвчтөний 

амбулаторийн эмчилгээг нэвтрүүлэх байдаг. Үүнийг хэрэгжүүлэх 2 арга нь эмнэлгээс 

эрт гаргах ба эмнэлэгт хэвтүүлэхээс зайлсхийх байдаг. Амбулаторийн сүрьеэгийн 

үйлчилгээнд хурдан, зохимжтой шилжилт хийвэл эмнэлэгт хэвтүүлэхээс сэргийлж 

чаддаг. Эмнэлэгт хэвтүүлэхээс зайлсхийх боломжгүй бол халдварт сүрьеэтэй өвчтөнг 

тусгай тасаг, хэсэг юмуу байранд (хамгийн зохимжтой) хэвтүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг эрт 

оношлож, эмчлэх зохион байгуулалтын сэргийлэлттэй хамт хийж чадвал уг байгууллага 
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дахь бусад хүмүүст халдвар тархахыг бууруулдаг. Том байгууллагуудад тусгай байранд 

хоёр тасагт, нэгд нь сүрьеэтэй байж болох, нөгөөд нь эмчлүүлж буй сүрьеэтэй өвчтөн 

хэвтүүлэх нь хамгийн тохиромжтой байдаг. Бүрэн тусгаарлалт хийхэд инженерийн 

үнэтэй байгууламж шаардагддаг учир голдуу боломжгүй байдаг. Тусгаарлалт/салгалтыг 

эрчимжүүлэх, болих бодлого, ажлыг боловсруулж, дүгнэх хэрэгтэй. Тухайн байгууллага 

дахь сүрьеэтэй оношлогдсон эмнэлгийн ажилтаны тоо болон эгзгийн хүчин зүйлийн 

мэдээлэл цуглуулахад мөн анхаарах хэрэгтэй юм.  

Шилжүүлэх түвшний байгууллагад орчны сэргийлэлт хамгийн тохиромжтой байдаг. 

Сүрьеэтэй өвчтөн байгаа газарт M. tuberculosis-оор бохирдсон агаарыг зайлуулах, 

сийрэгжүүлэхэд эдгээрийг хэрэглэдэг. Энгийн бөгөөд хамгийн хямд орчны сэргийлэлт 

нь цонх онгойлгон ердийн агааржуулалтыг ихэсгэх байдаг. Зарим цаг агаарт энэ нь 

зохимжгүй нь ойлгомжтой юм. Агаарын урсгалын чиглэлийг хянан сүрьеэгийн тасгийн 

бохирдсон агаар байгууллагын бусад хэсэгт хүрэхээс сэргийлж болдог ч цонхонд сэнс 

тавьж, агааржуулалтын систем хэрэглэхээс илүү үнэтэй болдог. Хэт ягаан гермицид 

туяа агаар дахь M. tuberculosis-ыг устган агаарыг цэвэршүүлж чаддаг. Гэрлийг таазны 

ойр, өрөөний дээд хэсэгт агаарыг туяашуулан, өвчтөн ба ажилтанг өртүүлэхгүйгээр 

байрлуулдаг, үүнийг үр дүнтэй болгоход өрөөний агаарын солилцоог сайн байлгах 

хэрэгтэй байдаг. Чийгшилт их үед үр дүнг бууруулж болдог, аюулгүй төхөөрөмжлүүлэх 

арга хэмжээ авсан байх хэрэгтэй (13). 

Амьсгалын хамгаалалтын хэрэгсэл нь жижиг хэсгийг (0.3 µм хэмжээтэй хэсгийг шүүх 

үйлчилгээ нь 95%) шүүдэг сайн таарсан тусгай маск байдаг. Зохион байгуулалтын ба 

орчны сэргийлэлтийг бодвол хувийн амьсгалын хамгаалалт доогуур зэрэглэлд ордог. 

Харин, шилжүүлэх түвшний байгууллагад амьсгалын хамгаалалтыг зохион байгуулалт 

болон орчны сэргийлэлтэнд нэмэлт болгон тусгаарлах өрөө, бронхоскоп, цэр авах, 

спирометр, задлан хийдэг өрөө зэрэг өндөр-эгзэгтэй газарт хэрэглэж болдог. 

ХДХВ-халдвар элбэг газарт сэргийлэлт нэн чухал байдаг. Сэргийлэлт байхгүй бол 

ДОХ-ын тасаг болон үүнтэй адил газарт сүрьеэ хурдан тархаж болно. ХДХВ-

халдвартай эмнэлгийн ажилтанууд сүрьеэ авах өндөр эгзэгтэй байдаг тул ийм 

хүмүүсийг халдварт сүрьеэтэй өвчтөнд ойртуулахгүй байх нь зүйтэй юм. 

Зохион байгуулалтын сэргийлэлтийг онцолсон сүрьеэгийн халдвартай тэмцэх 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь эрүүл мэндийн үйлчилгээний байгууллагад M. tuberculosis 

тархахыг бууруулж, бусад өвчтөн төдийгүй сүрьеэгийн эсрэг тэмцэлд амин чухал үүрэг 

гүйцэтгэдэг эмнэлгийн ажилтануудыг хамгаалж чаддаг. 
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66.  Сүрьеэ хаана голдуу тархдаг вэ,  

тархалтыг яаж бууруулж болох вэ? 

Х. Реидер106 

 

 

 

Mycobacterium tuberculosis-д өртөх эгзэг нь 3 хүчин зүйлээс голчлон хамаардаг: 

- хүн амын дунд M. tuberculosis тараах чадвартай тохиолдлын тоо (гол нь цэрний 

түрхэц-эерэг тохиолдлууд) ; 

- ийм тохиолдлуудын халдвартай байх хугацаа; 

- халдварын эх уурхай ба мэдрэг хүний уулзсан тоо болон хугацаа. 
 

Өртөлтийн дараа M. tuberculosis-ын халдвар авах нь 3 хүчин зүйлээс хамаардаг: 

- халдварт тохиолдлын ялгаруулсан халдварт дуслын тоо; 

- эдгээр жижиг хэсгүүд байх агаарын хэмжээ; 

- ийм жижиг хэсэгтэй агаарыг тухайн хүн амьсгалсан хугацаа. 
 

Эндээс харахад халдварт сүрьеэгийн тархалт өндөр, эдгээр нь удаан хугацаанд 

халдвартай хэвээр үлдэж байгаа, хүмүүсийн уулзалт их болдог газарт байгаа хүн ам, 

хүмүүсийн дунд M. tuberculosis-ын тархалт хамгийн элбэг байдаг байна. Агаар дахь 

нянгийн бөөгнөрөл ихтэй, ийм агаарт удаан хугацаанд байх үед халдвар дамжих нь 

илүү байдаг. Халдварт тохиолдол ба хүмүүс удаан хугацаанд шууд харьцаж буй үед 

эгзэг илүү өндөр байдаг ажээ. 

Гадаа өртөхөд халдварлагдах эгзэг дотор өртөлтөөс өөр байдаг. Гадаа халдварт 

жижиг хэсгүүд их хэмжээний агаарт дороо замхран тархдаг (ба нарны гэрэлд хурдан 

устдаг); дотор, ялангуяа агааржуулалт муу бол жижиг хэсгүүд хуримтлагдаж байдаг. 

Иймээс халдварт хэлбэрийн гэр бүлийн хавьтлын эгзэг нийт хүн амын хавьтлаас илүү 

их байдаг бөгөөд, гэр бүлийн хавьталд хамт амьдарч буй ойрыхон илүү өндөр эгзэгтэй 

байдаг (1). 

Ийм учраас, дээр дурьдсан нөхцөл бүрдсэн аль ч газар – шорон, эмнэлэг, сургууль, 

албан байгууллага, онгоц г.м. газарт M. tuberculosis тархаж болдог байна. Гэхдээ, 

тархвар судлалын хувьд нийт хүн амын эрүүл мэндэд аль газар чухал вэ гэдгийг авч 

                                                
106 Мэргэжилтэн, Сүрьеэгийн Хэлтэс, Сүрьеэ Уушигны Өвчинтэй Тэмцэх Олон Улсын Холбоо, 
Парис, Франц. 
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үздэг. Гэр бүлийн хавьтал элбэг тохиолддог газар байдаг нь эргэлзээгүй юм: шинэ 

тохиолдол үүсэхэд гэр бүлийн гишүүд үргэлж өртдөг бөгөөд голдуу хаалттай орчинд 

байдаг (байр, унтлагын өрөө г.м). Нөгөө талаар, онгоцонд халдвар тархах (2) нь ховор, 

учир нь халдварт тохиолдол онгоцонд суух тохиолдол ховор, өртөх хугацаа бага, 

онгоцны агааржуулалт голдуу сайн байдаг (3). 

Эмнэлгийн ажилтан зэрэг тусгай хүмүүс нийт хүн амыг бодвол халдварт тохиолдолд 

өртөх нь илүү элбэг байдаг бөгөөд илрүүлээгүй байгаа, иймээс эмчилгээ хийгдээгүй 

байгаа тохиолдолтой илүү ойр, удаан хамт байдаг. Иймээс эмнэлгийн ажилтануудад 

сүрьеэгийг эгзэг илүү өндөр байдаг билээ (4). Үүнтэй адилаар, олон шоронд сүрьеэгийн 

тохиолдол их байдаг. Хүн амын тодорхой хэсэг шоронд байгаа оронд хавьтал нь удаан 

хугацаанд, орчин хаалттай, халдварт тохиолдлын онош голдуу хожимддог тул тархах 

эгзэг өндөр байдаг (5). 

Сүрьеэгийн тархалтыг багасгах аргыг дээр дурьдсан нөхцөлөөс гарган ирж болдог. 

Хэрэглэж буй аргаар нийт хүн амын дунд халдварт тохиолдол үүсэх аюулаас шууд 

сэргийлэхэд их зүйл хийж чадахгүй билээ. Гэсэн ч оношлогоо, эмчилгээний 

үйлчилгээний үр дүнтэй сүлжээгээр эдгээр тохиолдлыг хурдан илрүүлж, эмчилгээг 

дуусгаснаар халдварт байдлын хугацааг богиносгож болдог. Энэ нь M. tuberculosis-ын 

тархалтыг бууруулах гол арга байдаг. Тархалтын эгзэг өндөртэй нь мэдэгдсэн шорон, 

эрүүл мэндийн үйлчилгээний байгууллага зэрэг тусгай газруудад зохион байгуулалтын 

сэргийлэлт болон агааржуулалт сайжруулах инженерийн арга хэмжээг (ингэснээр 

халдварт дуслын бөөгнөрлийг багасгах) боломжийн үнээр хийж болно. 

Тархалтыг бууруулах гол арга нь ямар газар байгаагаас шалтгаалахгүй адил: эрүүл 

мэндийн үйлчилгээний байгууллагад амьсгалын замын шинж тэмдэг илэрсэнээс 

үзүүлэхээр ирэхэд нь сүрьеэгийн тохиолдлыг аль болох хурдан илрүүлж; үр дүнтэй 

эмчилгээнд хамруулан; эмчилгээг тохирох давтамжаар зохих хугацаанд өгч байгааг 

баталгаатай болгосноор үр дүнтэй эдгээх байдаг. Ийм арга хэмжээ нь хүн амын дундах 

өртөлт ба халдвар тархах эгзгийг үр дүнтэй бууруулж, улмаар шинэ халдвар үүсэх 

аюулыг ч бууруулж чаддаг. 
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67.  Хяналттай, клиник туршилтын зарчим,  

шаардлагууд нь юу байдаг вэ?107 

Ф.Рехман108 

 

 

 

 

Ухамсартай эмч зөвхөн өөрөө итгэлтэй байгаа аргаар л өвчтөнөө эмчилдэг. Гэхдээ эмч 

бүр нэг адил өвчнийг өөр өөр аргаар эмчлэх нь элбэг байдаг. Хэрэв өвчтөн сайжирвал 

эмч нар энэ амжилтыг өөрсдийнх нь сонгож авсан арга гэж үзэх нь ойлгомжтой билээ. 

Ингэж үзэх нь субъектив, ямар өөрчлөгдөмтгий болохыг сайн арга гэж олон сайн эмч 

нараас магтагдаж байсан эмчилгээний маш олон тооны аргуудыг эцсийн эцэст мартаж 

орхидогоос харж болно. Ж нь: 200 гаруй хэвлэлд зөвлөмж болгож, сүрьеэгийн өвөрмэц 

эмчилгээ гэж хэрэглэж байсан алтан давсыг хор яг учруулдаггүй ч, ямар ч хэрэггүй арга 

гэдгийг нь мэдэхээс өмнө 20 гаруй жилийн туршид хэрэглэсэн байдаг (1, 2). 

Туберкулин, нянгийн экстракт зэрэг биологийн бодисууд, хүчгүйжүүлсэн микобактер, 

антисера, антитоксин, алтан давс, загасны тос, витамин С, кальцийн тариа, креозот, 

давсгүй хоол, туяа эмчилгээ, янз бүрийн уур амьсгал (халуун ба хуурай, өндөр газар, 

далайн хажууд байх) г.м маш олон тооны эмчилгээний аргууд, хоол хүнс, хаалттай 

орчин зэргийг 20-р зууны эхний хагаст сүрьеэгийн эмчилгээнд хэрэглэж байсан нь бүгд 

л өөрсдийн сайн хамгаалагчтай байсан билээ (3). Дээрээс нь пневмоторакс, өрцийн 

саажуулалт, пневмоперитонеум, олеоторакс, пневмонолиз, сүрьеэгийн хөндийг гаднаас 

нь дарах, хөндийн дренаж, торакопласт, тайрах мэс засал зэрэг эмчилгээний олон 

ажилбарыг туршиж үзсэн байдаг. Бүгдийг тоочиж дуустал өдий байгаа ч, эдгээр нь 

эргэлзээтэй хуучин үеийн сануулга болж байгаа юм. 

Өнгөрсөн 50 жилийн туршид сүрьеэгийн эмчилгээний үр дүнг үнэлэхэд шинжлэх 

ухааны арга хэрэглэх шйидвэртэй алхмууд хийгджээ. Хамгийн чухал ололт нь, 

хяналттай туршилт хэмээх үнэлгээний аргыг боловсруулсан байна. Хяналттай олон 

туршилтууд хийсэн бөгөөд үүгээр орчин үед зөвлөмж болгож буй эмчилгээний горимын 

үр дүн, хоруу байдал, хэрэглэх боломжийг тогтоох боломжтой болсон юм. Гэвч зарим 

                                                
107 К. Томаны өмнөх хэвлэлд үндэслэв. 
108 Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, Сүрьеэгийн Эрдэм Шинжилгээний Төв, Ченнай, 
Энэтхэг. 
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эмч энэ аргын ач холбогдол, цар хүрээг ойшоон үзэхгүй хэвээр байгаа билээ. Түүнчлэн 

зарим хүмүүс үндсэн шаардлага хангаагүй хийсэн ажиглалтаа хяналттай туршилт гэж 

үздэг. Иймээс энэ аргын гол шинжийг сануулах нь зүйтэй гэж үзлээ. 

 
Зураг 21 

Хяналттай туршилтаар эмчилгээний горимыг харьцуулдаг жишээ 

Туршилтын горимыг бүрдүүлж байгаа шинэ эмүүдийг X,Y,Z-ээр; хяналтын горимыг ABC гэж 
тэмдэглэв. X,Y,Z эмүүдийн янз бүрийн хослолоор 4 горим боловсруулжээ. 
 

Туршилтын горим         Хяналтын горим 

1. X,Y,Z  

2. X,Y   ABC 

3. X,Z  

4. Y,Z  

 

Арга 

Хяналттай туршилтаар өвчтөнг хоёр юмуу түүнээс олон, адил тооны бүлэгт хуваадаг. 

Нэг нь – хяналтын, энэ хэсэгт эмчилгээ хийхгүй үлдээх юмуу үр дүн нь мэдэгдсэн 

эмчилгээг хэрэглэдэг; нөгөө нь – туршилтын, судалж байгаа эмчилгээг хэрэглэдэг. (Үр 

дүнтэй эмчилгээ байгаа үед эмчилгээгүй хэсэг байлгах нь ёс суртахуунгүй зүйл юм.) 

Орчин үед, хяналтын хэсэгт бараг 100% үр дүнтэй, дахилтын түвшин багатай 

стандарт горим хэрэглэж байна. Хэрэв судалгаанд хяналтын горим хэрэглээгүй бол үр 

дүн нь мэдэгдсэн ямар горимыг хяналт болгон авахыг протоколд тодруулах хэрэгтэй. 

Хүчин зүйлийн загвар гэж нэрлэгддэг судалгааны тодорхой схем ашигласнаар 

туршиж буй горимын үр дүнг хэмжээд зогсохгүй хэрэглэж байгаа эмийн аль нь 

үйлчлэхгүй байгааг тодруулах боломжтой болдог билээ (4). Зураг 21-ийг үз. 

Ийм загвар хэрэглэн 10 төрлийн харьцуулалт хийж болдог. Туршилтын горим 

бүрийг хяналтын горимтой харьцуулах боломжтой. Туршилтын горимуудыг өөр хооронд 

нь харьцуулсанаар эм ба хүчин зүйл болгоны оруулж буй үйлчилгээ, тэдний хоорондын 

холбоог нян судлал, гэрлийн өөрчлөлт, гаж нөлөө, эмийн дасал үүсэх эгзэг, дахилтын 

түвшнээр нь судалдаг. Судалж буй эм юмуу хүчин зүйлийн синергист ба антагонист 

харилцан холбоог харьцуулалтаар тодруулж болдог. 

 

Ёс суртахууны асуудал 

“Хүн дээр туршилт хийдэг учраас хяналттай эмчилгээний туршилт ёс суртахуунгүй” гэж 

хяналттай туршилтыг үзэж, шүүмжлэгчид байдаг. Гэвч, үр ашиг ба эгзгийг нь тоогоор 

баталгаажуулсан дэмжлэг байхгүй ямар нэг эмчилгээ хэрэглэх нь үнэн хэрэгтээ хүмүүс 

дээр туршилт хийж байгаа гэдгийг ийм мэдэгдэл үгүйсгэж байгаа хэрэг билээ. Түүнчлэн 

үр дүн нь тодорхой биш эмчилгээ хэрэглэх нь мөн л туршилт хийж байгаа хэрэг юм. 
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Эмчилж буй өвчин найдваргүй л биш бол зайлшгүй байдаг хазайлт алдаанд хүргэх нь 

хялбар байдаг, хяналттай туршилтаар судлаагүй эмчилгээ хэрэглэх нь эмчийн хувьд ёс 

суртахуунгүй, өвчтөний хувьд аюулгүй байдлыг хангадаггүй болохыг орчин үед нийтээр 

хүлээн зөвшөөрөөд байгаа билээ. 

Өндөр үр дүнтэй юмуу хялбар хэрэглэж болох эмчилгээний шаардлага, эсвэл 

эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг багасгах, хоруу чанарын түвшинг бууруулах, дахилтын 

түвшинг юмуу үнийг багасгах зэрэг чухал шалтгаан туршилт хийхэд заавал байх ёстой. 

Түүнчлэн ийм эгзэгтэй туршилт хийх сайн үндэслэл байх хэрэгтэй. Туршилтын 

эмчилгээнээс гарч болох аюулыг, өвчинг эмчлэлгүй орхих юмуу зуршил болсон аргаар 

л эмчлэхэд өвчтөн ба нийгэмд учрах аюултай харьцуулан үзэх хэрэгтэй байдаг. 

Туршилтад оролцож буй эмч нар эмчилгээг үргэлжлүүлэн хийвэл хор хөнөөл учруулна 

гэж үзвэл өвчтөнг туршилтаас гаргах юмуу гэрээг зогсоож болно гэдэгт итгэлтэй байж, 

бичгээр баталгаажуулах хэрэгтэй юм. Бүх туршилтыг хэрэггүй болгож болохоор байсан 

ч үүнийг баталгаажуулах ёстой. Ингэхээр, хяналттай туршилтын зарчмыг нарийн 

мөрдөж шинэ эмчилгээ хийх нь эмнэлгийн ёс суртахууныг зөрчдөггүй бөгөөд шинжлэх 

ухааны судалгааны өндөр стандартыг мөрдөж байдаг билээ. 
 
 

Хяналттай туршилтын протокол 

Хяналттай туршилтын нэг чухал шаардлага нь үүнийг нарийн төлөвлөгөө болон ажлын 

хөтөлбөр, протоколын дагуу төлөвлөн явуулах байдаг. Хяналттай туршилт явуулах 

шийдвэр гарсаны дараа зөвхөн эмч нар биш, туршилтад орох бусад салбарын 

төлөөлөгчид – нян судлаач, статистикч, сувилагч, нийгэм судлаач, биохимич, 

иммунологч ба удирдагч нарыг оруулсан мэргэжлийн багаас протоколын төсөл 

гаргадаг. Протоколд зорилт, арга, ажиллах зарчим, хуваарь болон туршилтад оролцож 

буй талуудын хариуцлагыг тодорхойлдог. Туршилтад оролцож буй хүн бүр протоколыг 

хатуу даган мөрдөх хэрэгтэй бөгөөд туршилтын бүх л явцад заавар, зөвлөгөөг тогтмол 

өгч байх хэрэгтэй. Протоколоос бага зэрэг хазайсан ч чиглүүлэх төвтэй зөвшилцөх 

хэрэгтэй, ингэхгүй бол бүх туршилт бүрэн бус юмуу хүчингүй болж болно. Иймд 

протоколыг нарийвчлан, туршлагад үндэслэж, хариуцлагатай хийх хэрэгтэй байдаг. 

Төлөвлөөгүй туршилт, ө.х. протоколгүй туршилт нь хяналттай туршилт биш бөгөөд 

протоколгүй хийсэн туршилтын хариу хүчингүй биш юмаа гэхэд найдваргүй байдаг. 
 

Бэлтгэл сорилт явуулах 

Протокол дуусахаас өмнө бэлтгэл (тэргүүлэх) судалгааг, ж нь: хэрэгжүүлэх боломж ба 

зарим ажилбарын ажиллах үр дүн, мэдэгдээгүй нөлөө, зарим бодлогын хэрэглэж болох 

байдлын талаар мэдээлэл хурдан авах зорилгоор хийх хэрэгтэй байдаг. Зарим үед 

протоколд ямар нэг дутагдал бий эсэхийг үзэхийн тулд богино хугацаанд сорилт 
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явуулж болдог. Туршилтанд оролцохын өмнө бүх шинжээчид засварлах, нэмэлт хийх 

эрхтэй бөгөөд протокол өөрсдийнх нь, үүгээр хариуцлага ба нэр алдраа хуваалцах 

болно гэдгээ мэдрэх ёстой юм. Протоколын сүүлийн хувилбарыг туршилт эхлэхээс 

өмнө оролцож буй бүх талууд зөвшөөрөх хэрэгтэй. 

Протоколд голдуу дараах гарчгийн дор заавар ба тодорхойлолтыг өгсөн байдаг: 
 

1. Туршилтын зорилго 

2. Судлах эмчилгээ (үндэслэл, ёс суртахууны тал, холбогдох судалгааг оруулдаг) 

3. Судлах хүн ам ба оролцуулах шаардлага 

4. Эмчилгээний бүлэгт хуваарилах 

5. Эмчилгээг явуулах 

6. Ахицыг хянах 

7. Бүртгэл ба тайлан 

8. Мэдээлэл боловсруулах, үнэлэх, хариу гаргах 
 
 

Туршилтын зорилго 

Шийдвэрлэх асуудлыг нарийн тодорхойлж, судалгааны зарчмыг, ө.х. юуг батлах ёстойг 

болон судалгаагаар уг бэрхшээлийг яаж шийдэхийг тодорхойлно. 

 

Жишээ 

Шийдвэрлэх асуудал. 6 сарын эмчилгээ нь олон өвчтөн дуусгаж чадахааргүй хэт 

урт байна. 

Зорилго. Эмчилгээний хугацааг 4 сар хүртэл богиносгох. Үүнийг хэрэгжүүлэх 

боломжтой бөгөөд шаардагдах нэмэлт хөрөнгө нь гарах үр ашгаар нөхөгдөх 

болно гэдгийг энэ судалгаа баталж, эсвэл няцаах болно. Нэг горим нь нөгөөгөөс 

клиник, тархвар судлал ба эдийн засгийн үүднээс давуу талтай болохыг 

харуулах замаар судалгааг хийх хэрэгтэй. 
 
 

Онолын үүднээс нэг удаагийн туршилтаар олон асуудлыг шинжлэх боломжтой байдаг ч 

зөвхөн цөөхнийг л судлах нь оновчтой болдог. 

Сүрьеэгийн салбарт хэрэглэдэг ихэнх хяналттай туршилтуудыг үргэлжлэх хугацаа, 

эмийн янз бүрийн тунгийн үйлчилгээ ба хоруу чанар, гаж нөлөө, янз бүрийн эмийн 

хослолын үеийн дахилтын түвшин г.м. эмчилгээний клиник талуудыг тодруулахаар 

хийдэг (“Завсарлагаат эмчилгээ гэж юу вэ, завсарлагаатай хэрэглэхийн шинжлэх 

ухааны үндэслэл нь юу вэ?”, х.124-г үз). Сүрьеэд хэрэглэж буй эмчилгээний орчин 

үеийн мэдлэгийг бараг бүгдийг хяналттай туршилтаар л олж авсан байдаг. Хяналттай 

туршилт нь эмийн үйлчилгээг зөвхөн хэмжих хэрэгсэл биш, түүнчлэн эмчилгээний 

бодлогын ач холбогдлыг тогтоох, сүрьеэтэй өвчтөний эмчилгээний ерөнхий зарчмыг 

боловсруулахад ч мөн үр дүнтэй байдаг. Хамгийн сайн мэдэгдсэн жишээ нь гэрийн ба 
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сувиллын эмчилгээг харьцуулсан Мадрасын судалгаа (5) байдаг (“Гэрийн ба сувиллын 

эмчилгээг харьцуулсан Мадрасын судалгааны гол ололт нь юу вэ?”, х.164-г үз). 

Хяналттай туршилтын зорилго нь өргөн хүрээтэй байдаг. 

 
Судлах эмчилгээ 

Туршилтанд хэрэглэж буй эм, тун ба хэрэглэх аргыг нарийн тодорхой бичих хэрэгтэй, 

ингэснээр эмчилгээг өөр газар хуулбарлан хэрэглэж болох ба хариуг баталгаажуулж 

болдог. Иймд, протокол, тайланг тодорхой хийх шаардлагатай: хэрэглэх бүрэлдэхүүн 

хэсэг (ж: стрептомицин = стрептомицин 1/0.75 г сульфат нунтаг, ариутгасан нэрмэл 

усаар найруулна г.м); эмийн хэлбэр (ж: нунтаг, үрэл, шахмал, ходоодонд хайлах 

бүрхүүлтэй үрэл г.м); тунд орох тодорхой тоо; хэрэглэх арга (ж: нэг тунгаар юмуу хэдэн 

удаа; өдөрт өгөх цаг, тун хоорондын зай, хоолны өмнө юмуу хойно, шууд хяналттай 

эсвэл үгүй). Хяналтын горимыг стандарт горим байсан ч хамаагүй мөн адил тодорхой 

тайлбарлах хэрэгтэй. Аль нэг чухал хэсгийн талаар эргэлзээ, тодорхойгүй байдал 

үлдээж болохгүй, энэ нь төөрөгдөлд оруулж хохирол учруулж алдаанд хүргэж болно. 

Судалгааны ач холбогдол, өмнөх судалгаа, ёс суртахууны асуудлыг үнэлэн авч үзэх 

хэрэгтэй. 

 
Судлах хүн ам 

Туршилтад оруулах шалгуурыг нарийн гаргаж, хамрагдах өвчтөний хэлбэрийг төдийгүй 

хасагдах хүмүүсийг ч мөн тодорхой гаргах хэрэгтэй. 

 

Жишээ 

Туршилтад орох: аль ч хүйсний, 15-аас дээш насны, эмчилгээний төвөөс 5 км-

ийн дотор амьдардаг, бичил харуур ба өсгөвөрт сүрьеэгийн нян эерэг илэрсэн; 

нян нь изониазид ба рифампицинд мэдрэг өвчтөн. 
 

Туршилтад орохгүй: өмнө нь сүрьеэгийн эмчилгээ хийлгэж байсан, 40 кг-аас 

доош жинтэй, чихрийн шижин ба шарлалттай, жирэмсэн, ирэх 2 жилд тухайн 

газар нутгаас явж болох цагаачид. 
 

Эмчилгээний бүлэг дэх өвчтөний байдлыг (нас, хүйс, өвчний хүнд байдал г.м) 

боломжийн хирээр нэг болгох нь үнэлгээ өгөхөд хэрэг болдог. 

Шаардагдах загварын хэмжээнд үндэслэсэн туршилтад оруулах өвчтөний тоо чухал 

асуудал байдаг. Энэ нь туршилтын шинж ба зорилт, эмчилгээний бүлгийн тоо, хариунд 

гарахаар тооцоолсон ялгааны хэмжээ их байх; хариуг нягт харьцуулахад шаардагдах 

нарийсалт зэргээс ихээхэн хамаардаг. Мэргэжлийн ур чадвар сайтай статистикчийн 

зөвлөгөө авах хэрэгтэй байдаг. 
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Хяналттай туршилтад заавал олон тооны өвчтөн оруулах шаардлагагүй байдаг. 

Үнэн хэрэгтээ, нарийн харьцуулалт хийхэд тохиромжтой бүлэг байгуулж болохоор бол 

статистикч 100, түүнээс ч цөөн өвчтөнтэй бүлэг хангалттай гэж үздэг. Бүлгүүдийг 

харьцуулж болохгүй бол их олон тоо нь хэрэггүйгээсээ илүү хортой байдаг бөгөөд 

хүчингүй хариунд хуурамчаар итгэхэд хүргэдэг. 

Хэрэв олон тооны өвчтөн шаардагдаж байвал туршилтын хугацааг уртасгах, эсвэл 

тоо нь эмчилгээний нэг төвд явуулж багтахааргүй олон байвал туршилтыг төвлөрүүлэх 

хэрэгтэй болдог. Хэд хэдэн төвүүдэд юмуу нэгээс олон оронд, тэр ч байтугай тив 

хооронд нэгэн зэрэг явуулах боломжтой байдаг нь хяналттай туршилтын давуу тал юм. 

Ийм үед үргэлжлэх хугацаа үлэмж богиносч, хэдийгээр өөр өөр газар эмчлэгдэж байгаа 

ч бүх өвчтөнд протоколын дагуу хандаж чаддаг. 

 
Эмчилгээний бүлэгт хуваарилах 

Өвчтөнг эмчилгээний янз бүрийн бүлэгт хуваарилах нь хяналттай туршилтыг зөв 

явуулахад нэн чухал байдаг, бүлгүүдийг статистикийн хувьд харьцуулах боломжийг 

хангах зорилгоор үүнийг хийдэг. Ийм учраас эмчилгээнээс бусад бүх зүйлсээр бүлгүүд 

хоорондоо адил төстэй байх ёстой юм: зөвхөн ийм нөхцөлд л хариунуудын хоорондын 

ялгааг хэмжиж, янз бүрийн эмчилгээний үр нөлөөг тодруулах боломжтой болдог. 

Хуваарилалтыг санамсаргүй сонголтоор заавал хийх ёстой. Санамсаргүй сонголтыг 

хийх явцыг чадвартай статистикч боловсруулж, протоколд хөтлөн, хатуу баримтлах нь 

бүлгүүдийн хариуны ялгаа өвчтөний бүлгийн ялгаанаас (хэлбэлзэл) биш, судалж буй 

горимын ялгааны улмаас л зөвхөн болсон юмуу байж болохыг баталгаатай болгодог. 

Санамсаргүй сонголтыг буруу хийвэл бүх судалгаа хүчингүй, хоосон болоход хүргэдэг. 

Одоо хүртэл хэрэглэсээр байгаа зарим санамсаргүй сонголтыг боловсронгуй болгох 

хэрэгтэй байна. Ж нь: ээлжээр сонгох – хоёр, гуравдугаарт байгаа өвчтөнд тодорхой 

горим хэрэглэх, эсвэл төрсөн жилээр (тэгш, сондгой) оруулах г.м нь хангалтгүй байдаг. 

Эмчилгээнд сонгохыг хялбар тооцоолж болох учраас шинжээч/дүгнээч санаатай болон 

санамсаргүйгээр өөрсдөө сонгож авахад нөлөөлдөг. Түүнчлэн ээлжээр сонгох нь ямар 

нэг буруу үйлдэлд хүргэж болно. Ж нь: нилээд өвчтөн зэрэг судалгаанд орж буй үед 

хариуцаж буй хүний бодсоноор илүү байж болох эмчилгээнд мэддэг хүнээ оруулж 

болохоор сонголт хийх боломж олгодог. 

Олон туршилтад дугтуйны гэж нэрлэгддэг арга хэрэглэдэг: шинжээчид цуврал 

дугаартай битүүмжилсэн дугтуй өгдөг. Дугтуйд байгаа тоо судалгаанд хамрагдаж буй 

өвчтөний эмчилгээг заадаг. Эмчилгээнд сонгохдоо дугтуй онгойлгохын өмнөхөн л 

өвчтөн бүрд цуврал дугаарыг өгөх ёстой, ингэхгүй бол хэдэн өвчтөнг зэрэг оруулах үед 

эхлээд дугтуйг задалж, дараа нь шинжээчийн бодлоор эмчилгээнд оруулах боломж 
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гардаг. Зөв хэрэгжүүлбэл дугтуйн арга үр дүнтэй байдаг. Код нууц хэвээр байдаг бөгөөд 

яаралтай тохиолдолд юмуу үнэлэх зорилгоор л задалдаг. 

Нилээд хэрэглэгддэг, санамсаргүй сонголтын үр дүнтэй арга нь хөндлөнгийн хүн 

(голдуу статистикч), эсвэл туршилтад нөлөөлөхөөргүй хүнд цуврал дугаартай нууц 

жагсаалт өгдөг. Жагсаалтын дугаар бүр тодорхой эмчилгээг заах бөгөөд, санамсаргүй 

сонголтын загвар тоотой хүснэгтээс хэрэглэх эмчилгээнүүдийн дугаарыг тогтоодог. 

Шинжээч өвчтөнг туршилтад оруулахдаа өвчтөний мэдээллийг гурав дахь талд 

мэдээлж, үүний дараа эмчилгээг (эсвэл “давхар харанхуй” туршилттай кодолсон 

эмчилгээг) зарладаг. Ингэж явуулахад урьдчилсан санал орохоос сэргийлж чаддаг.  

Эцэст нь хэлэхэд, санамсаргүй сонголт урьдчилан саналаараа сонгохоос сэргийлж, 

түрхэц-эерэг, өвчний тархалт, нас, хүйс зэргээр тэнцүү бүлэг бий болгоход чухал 

байдаг. Санамсаргүй сонголтыг зөв хийж эмчилгээнд оруулах нь судалгаанд 

хамрагдсан хүн бүр туршилтын аль нэг бүлэгт орох боломж тэнцүү байхыг 

баталгаажуулдаг. Ингэснээр магадгүйг магадгүйтэй нь л харьцуулах боломжтой болдог. 

Хамгийн тохиромжтой нь, “давхар харанхуй” туршилт байдаг, өвчтөн болон 

шинжээчийн хэн нь ч өвчтөн ямар эмчилгээ хийлгэж байгааг мэддэггүй. Зарим 

тохиолдолд, ж:  өдөр бүрийн ба завсарлагаатай эмчилгээг харьцуулах үед, хэрэглэхэд 

тохиромжгүй байдаг. Харин витаминыг (ж нь: пиридоксин) стандарт эмчилгээнд нэмэх 

туршилтын үед хэрэглэж болдог. Ийм тохиолдолд, гаднаас нь харахад эмнээс 

ялгагдахгүй плацебог сонгон өгөх хэрэгтэй; эсвэл шинжээч өвчтөн 2-ын аль нь ч хэн нь 

эм, хэн нь плацебо ууж байгааг мэддэггүй. 

 

Эмчилгээг явуулах 

Эмчилгээний өмнөх шаардлагатай шинжилгээг протоколын дагуу хийж, шаардагдах 

маягтуудыг бөгөлсөний дараа эмчилгээг эхэлж, яг протоколд заасны дагуу хийх 

хэрэгтэй. Хэрэв өвчтөн эмчилгээгээ солих, завсарлах, зогсоох хэрэг гарвал боломжийн 

хирээр зохицуулагч төвийн зөвшөөрөл авч хийх хэрэгтэй. Бүрэн хийгдсэн протоколд 

ийм нөхцөлийг шийдэх шалгуур, юу хийх ёстойг голдуу оруулсан байдаг. Ийм өвчтөнг 

хасах уу эсвэл хяналт, дүгнэлт хийхээр үлдээх үү гэдгийг төвөөс шийддэг. Ямар нэг 

шалтгаанаар хасагдаж буй бүх өвчтөнг, “сураг алдарсан”-ыг ч оруулан, эмчилгээнээс 

юмуу чухал шинжилгээнээс татгалзаж буй тохиолдлыг маш хянуур авч үзэх ёстой, учир 

нь ийм хасалтаас болж туршилтын хариу буруу гарч болдог. 

 

Ахицыг хянах 

Протоколын тусгай хэсгийг хяналт хийх арга болон түүнийг явуулах хугацаанд зориулах 

хэрэгтэй. Ердийн бүх шинжилгээ болон тодорхой нөхцөлд л (ж нь: гаж нөлөө үүссэн 

үед) шаардагдах тусгай шинжилгээнүүдийг нарийн тодорхойлон бичих ёстой. Хяналтын 
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бүх ажилбарын нэгэн жигд байдлыг хангах ёстой. Мэргэжилтэний чадвар шаардах 

болон хийхэд нарийн шинжилгээнүүдийг төв (лавлах) лабораторид хийвэл зохино. 

 
Бүртгэл ба тайлан 

Бүртгэлийн маягтын загвар гаргах, мэдээлэл дамжуулах үр дүнтэй тогтолцоо байхын 

чухлыг ихэвчлэн доогуур зэрэглэлд үздэг. Маягтийг (бүртгэл юмуу тайлан) боломжийн 

хирээр өөрөө өөрийгөө тайлбарлахаар; урт заавар шаардахааргүй хийх хэрэгтэй. 

Тодорхой хариулт шаардах, болж өгвөл “Тийм/Үгүй” асуултыг оруулах хэрэгтэй. 

Маягтын загвар гаргаж дуусахаас өмнө оролцож буй ажилтанууд ойлгож, бөглөхөд 

хялбар байгаа эсэхийг шалгах шаардлагатай. Зарим үед тодорхой бүртгэгдсэн 

үзүүлэлтүүд зөв эсэхийг давхар шалгахын тулд “шалгах” асуудлууд оруулж болдог. 

Туршилтын ажлын явц ба үнэлгээтэй холбоотой мэдээлэл цуглуулахын тулд л зөвхөн 

бүртгэлийг ашигладаг билээ. 

Удаан хугацааны ажиглалт хийж буй сүрьеэгийн туршилтын үед их хэмжээний 

үзүүлэлт цуглуулж боловсруулах шаардлагатай болдог нь ойлгомжтой юм, иймээс 

зохион байгуулалтын ба бичиг хэргийн ажиллагааг нарийн сайн зохион байгуулах 

шаардлагатай юм. 

Баримт болон тайлангийн бүрэн, зөв байдлыг байнга шалгаж байх хэрэгтэй бөгөөд 

шаардлагатай тайлан гаргаж буй төвүүдэд сануулгыг цаг тухайд нь явуулж байх нь 

зүйтэй юм, олон төв хамарсан том хэмжээний туршилтын үед баримтыг компьютерт 

оруулах шаардлагатай байдаг; бүх үзүүлэлтийг 2 өөр хүн тусдаа оруулах, үзүүлэлтийн 

2 багцыг автоматаар шалгаж гарсан ялгааг шалгаж, засаж байх хэрэгтэй. 

 
Үзүүлэлтийг дүгнэх, үнэлгээ өгөх 

Дүгнэлт бүрийн өмнө, урьдчилсан ба төгсгөлийн аль нь ч байсан үзүүлэлтийг бүрэн 

бүтэн, зөв эсэхийг дахин шалгах хэрэгтэй. Чухал ач холбогдолтой урьдчилсан 

дүгнэлтэнд нян судлалын хариу, горим бүрээс үүсч буй гаж нөлөө, эмчилгээний 

хугацаа, эмээ тогтмол ууж байгаа эсэхийг хүснэгтлэн хийж болдог. Энэ нь туршиж буй 

горимын хязгаар тогтоох талаар шинэ мэдээлэл өгдөгөөс гадна үүсч болох аюулыг мөн 

урьдчилан мэдээлдэг. Урьдчилсан дүгнэлтийг үечлэн тогтмол давтан хийж байвал 

төгсгөлийн дүгнэлтийг сүүлчийн үзүүлэлт оруулсаны дараахан гаргаж болдог тул 

төгсгөлийн тайланг дуусгах хугацааг хурдасгадаг. 

Дүгнэлт, хүснэгтлэлт ба хариу уншилтыг статистикчийн тусламжтай хийх хэрэгтэй 

байдаг. Эмийн болон горимын үр дүнг тогтоохоор дүгнэлт хийх хүчин зүйлүүд дээр 

зөрөлдөөн бараг гардаггүй. Харин эмчилгээнээс гарч буй хариуг нян судлал, гэрлийн 

шинжилгээ юмуу клиникээр ангилах буюу үнэлэхэд протоколд зааглах шалгуурыг 

нарийн тогтоож, хатуу хэрэгжүүлээгүй бол нэг төвөөс нөгөө төвд ялгаа гарах нь хялбар 
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байдаг. Ийм учир “идэвхгүй”, “нааштай”, “хөндий хаагдах”, “сайжралт”, “үр дүнгүй”, 

“эргэлзээтэй”, “таслалт”, “дахилт” зэрэг нэр томъёоны тодорхойлолт тодорхой, хялбар 

байх ёстой. 

Хэрэв гэрлийн шинжилгээний үнэлгээ шаардлагатай бөгөөд (ач холбогдол нь бага 

байдаг ч) уушигны хамралтыг (хөндийн хэмжээ ба тоо) янз бүрийн хугацаанд 

харьцуулах хэрэгтэй бол уншигч(д) нэгдсэн нэр томъёо хэрэглэх ёстой. Гэрлийн 

шинжилгээний өөрчлөлтийг уншихад хувь хүний уншилтын алдаа зайлшгүй нөлөөлдөг 

учир хэрэв боломжтой бол бие даан тус тусдаа унших мэргэжилтэнүүдийн комиссоор 

цээжний гэрлийн шинжилгээнд үнэлгээ өгүүлэх нь зүйтэй байдаг. Гэвч том хэмжээний 

туршилтын үед олон удаагийн уншилтыг зохион байгуулахад хүндрэлтэй байдаг. Ийм 

учир бүх зургийг туршилтад ямар нэг хэлбэрээр оролцоогүй нэг уншигчаар уншуулдаг. 

Ийм шийдэл голдуу хангалттай байдаг, учир нь үндсэн зорилго нь эхний ба дараачийн 

гэрлийн шинжилгээн дэх байдлыг харьцуулах байдаг тул ямар ч тохиолдолд гэрлийн 

шинжилгээний үнэлгээг өвчтөний талаарх мэдээлэл юмуу өвчтөнд хийсэн эмчилгээний 

талаар мэдээгүй үед хийх хэрэгтэй. Боломжтой бол нян судлалын ба бусад 

үзүүлэлтүүдэд “харанхуйгаар” үнэлгээ өгөх хэрэгтэй.  

Үр дүнгүй болох, дахилт ба нийт ажиглалтын явцад гарсан нас баралтанд дүгнэлт 

хийх нь үйлчилгээ ба амжилтыг судалж буйтай адил ач холбогдолтой байдаг. Дээр нь 

гаж нөлөөний улмаас эмчилгээгээ сольсон юмуу, эмчилгээтэй холбоогүй ч тасалсан бүх 

өвчтөнд үр дүн ямраас хамааралгүй нарийн дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Эмчилгээгээ эрт 

зогсоох юмуу эмийн хоруу чанарын улмаас өөрөө хаях нь туршиж буй эмчилгээнээс 

болсон байж болно. Харьцангуй өндөр “таслалт” юмуу тодорхой горимыг тогтмол биш 

хэрэглэх нь тусгай шинжилгээ шаардлагатай хүндрэл байгааг голдуу харуулдаг билээ. 

 
Туршилтын тайланг танилцуулах 

Туршилтын үр дүнгийн тайланд судалгааны төлөвлөгөө ба явуулсан байдлыг ерөнхийд 

нь оруулах хэрэгтэй байдаг. Иймээс тайланд протоколын үндсэн хэсэг, ялангуяа 

оролцуулах шалгуур, судалж буй горим, санамсаргүй сонголтын арга, өвчтөнд эмчилгээ 

явуулсан байдал, эмчилгээний хариунд үнэлгээ өгөх аргуудыг оруулсан байх ёстой. 

Судалгаанд оролцсон болон янз бүрийн эмчилгээний бүлэгт хуваарилагдсан нийт 

өвчтөний тоо, гол дүгнэлтээс хассан шалтгаан зэргийг тодорхой оруулах хэрэгтэй. 

Зөрөлдөөнийг арилгахад авсан бүх арга хэмжээг бичих хэрэгтэй, ингэвэл танилцаж буй 

хүний шийдлийн найдвартай байдлыг дүгнэж болдог. 

Эмчилгээний янз бүрийн бүлгийн харьцуулалтыг харуулахын тулд тайланд 

эмчилгээнд хуваарилагдсан өвчтөний эхний байдлын үзүүлэлтүүдийг (нас, хүйс, жин, 

нян судлалын байдал, эмийн мэдрэг байдал, гэрлийн шинжилгээн дэх өвчний тархалт 

ба хөндий г.м) хүснэгтлэн оруулах хэрэгтэй. 
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Эмчилгээний үр дүнг дүгнэхдээ эмчилгээнд юмуу дахилтын түвшинд нөлөөлсөн 

байж болох эмчилгээнээс өөр бусад зүйлсийн дүн шинжилгээг анхааран үзэх хэрэгтэй 

байдаг. Хэрэглэж буй горимын тодорхой үр нөлөөг болон ялгаа гаргаж болох бусад 

шалтгааныг нарийн тодорхойлох хэрэгтэй. 

Танилцаж буй хүн юуг, яаж хийсэн гэдгийг ойлгогдохоор тайланг танилцуулах 

хэрэгтэй, ингэснээр туршилтын ач холбогдлыг үнэлж чадах юм. Шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй баримт, ололтууд дээр үндэслэн уншигч өөрийн дүгнэлтийг гаргаж 

болохоор хийх хэрэгтэй. Ийм учраас сайн хийгдсэн хяналттай туршилтын хариунууд 

итгэл төрүүлэхээр байдаг бөгөөд тэдгээрийг өргөнөөр, шууд ашиглаж болдог. 

 
Дүгнэлт 

Хяналттай туршилтын аргыг дэлхий нийтээр хараахан хүлээн зөвшөөрөөгүй байна. 

Судалж буй хэсэг нь маш өчүүхэн учраас хариуг нийтээр хэрэглэх боломжгүй, хүмүүс 

хоорондоо адилгүй, хувь хүмүүсийн ялгаа ихээс нийтэд хэрэглэх нь алдаанд хүргэнэ, 

эсвэл эмэнд хүн бүрийн өгөх урвал өөр учраас урьдчилан хэлэх боломжгүй гэх зэргээр 

байнга зөрөлдөж байдаг. 

Нас, хүйс, бодисын солилцоо, удамшлын болон дархлааны хүчин зүйл, амьдралын 

нөхцөл, биеийн болон сэтгэлийн дарамт, өвчний явц, эцсийн байдлыг тодорхойлдог 

бусад гадны хүчин зүйл хүн бүрд өөр өөр байдаг нь үнэн билээ. Энэ үндсэн дээр 

хяналттай туршилтыг эсэргүүцэгчид төстэйг төстэйтэй харьцуулдаггүй учир ийм 

харьцуулалт хүчингүй гэж дүгнэдэг. Гэвч ийм дүгнэлт нь уг аргын үндсэн зарчмыг 

үгүйсгэж байгаа хэрэг юм. 

Амьд зүйлийн үндсэн шинж чанар нь тэдгээрийн ялгаа байдаг бөгөөд энэ нь 

байгалийн, хэвийн зүйл гэдгийг биостатистикаас сайн мэдсэн билээ (6). Гэхдээ ийм 

ялгаа тодорхой хүрээний дотор байдгийг статистикийн аргаар тодорхойлж болдог. 

Жишээ нь, санамсаргүй сонголтоор авсан бүлэгт (загвар) тодорхой ялгааг цуврал 

шинжилгээгээр ажиглахад гарсан хариу тодорхой хэмжээсийн ойролцоо улам их 

давтамжаар бөөгнөрч байгааг илрүүлдэг. Энэ хуваарилалтын шинж байдлыг хэмжиж 

болох байдлаар илэрхийлж болдог тул ажиглалтын нэг хэсгийг нөгөөтэй нь харьцуулах 

боломжтой байдаг. Иймээс гаргаж авсан мэдээлэл нь судалсан загварт бүрэн тохирч 

байдаг. Хяналттай туршилтаар гаргаж авсан хариу бүлгийн хариу байдаг, ө.х. нийт 

бүлэгт хариу нь хүчинтэй байдаг билээ. Эдгээр хариунаас тодорхой бүлэгт өмнө 

судалсан эмчилгээнд ямар нэг хүн яаж хариулахыг тодорхой урьдчилан хэлэх 

боломжтой байдаг, туршилтын бүлэгтэй адил бүлэгт хариуг боломжийн тодорхой хэлж 

болдог. Зөвхөн хяналттай туршилт л хүмүүсийн өвчний болон эмчилгээний хоорондын 

ялгааны нөлөөг саармагжуулж чаддаг. Иймээс, энэ ялгаа аргыг хүчингүй болгодоггүй, 

харин баталж өгдөг байна.  
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Нөгөө талаас, хувь хүний саналд үндэслэсэн дүгнэлт голдуу хуурамч байдаг билээ. 

Хувь хүний санал дээр үндэслэдэг клиник туршлага ач холбогдолтой нь маргаангүй ч 

зөвхөн бодож байгаад л үндэслэсэн эмчилгээний горимын үнэлгээг ямар нэг санал 

онолгүй, шүүмжлэлгүй хүлээн авч болдоггүй. 

Олон эмч өдөр тутмынхаа ажилд өөрсдийн урьдын клиник сэтгэгдэл юмуу бусдын 

сэтгэгдэл дээр үндэслэсэн сургуулийн мэдлэгтээ түшиглэдэг. Ийм мэдлэг нь, ялангуяа 

унших бичигт бичигдэн мөнхөрч, сайн багш нарын амнаас байнга гарч байвал зарим 

хүмүүсийн бодолд батлагдсан баримт шиг тогтсон томъёо болон тогтох нь хялбар 

байдаг. Сурах ба сургах уламжлалт арга нь нэр төртөний санал, тэмдэглэлийг хүлээн 

авч, ямар ч шүүмжлэлгүйгээр хэрэглэх гэсэн үг болдог. Төгссөн болон мэргэжлээ 

дээшлүүлэгчид тэдгээрийг шинжлэх ухааны туршилтаар батлагдсан уу гэдгийг ч 

мэдэлгүй хүлээн авах нь элбэг байдаг. 

Өвчтөний эмчилгээ боломжтой байгаа шинжлэх ухааны сайн мэдлэгт үндэслэсэн 

байх ёстой. Шинэ эмчилгээний үйлчилгээ ба аюулын талаар дүгнэлт хийх, найдвартай 

мэдээлэл авах одоо буй хурдан арга нь хяналттай туршилт болохыг өнгөрсөн 50 жил 

тодорхой харуулаад байна. Сүрьеэгийн эмчилгээнд гарсан үлэмж ахиц одоо хэрэглэж 

буй горимыг эхлээд хяналттай клиник туршилтаар шалгаснаас гол нь болж байгаа 

билээ. Эдгээр туршилт сүрьеэгийн эмчилгээг стандартчилан, улмаар дэлхий даяар 

хэрэглэх суурийг тавьж өгсөн билээ. 
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68.  Молекулын тархвар судлал гэж юу вэ, сүрьеэтэй 

тэмцэх ажилд түүний ач холбогдол нь ямар байдаг вэ? 

К. ДеРеимер109 & П.М. Смолл110 

 

 

 

 

Молекулын тархвар судлал гэж юу вэ? 

Молекулын тархвар судлал нь нянгийн омгийг тодорхойлох лабораторид-үндэслэсэн 

молекулын аргыг өвчний тодорхойлогч болон тархалтыг хэмжих тархвар судлалын 

уламжлалт аргатай хослуулсан байдаг (1). Mycobacterium tuberculosis-ын ДНК-“хурууны 

дардас”-д рестрикцийн фрагментийн уртын полиморфизм (RFLP) арга хэрэглэснээр 

клиникийн ялгасан төрөлд удамшлын холбоог тодорхойлох боломжийг судлаачдад 

олгодог. Адил омгоор халдварлагдсан өвчтөнүүд нэг нэгнээсээ юмуу нэг эх уурхайгаас 

халдвар авсан байж болдог. Тархвар судлалын үзүүлэлттэй хамт авч үзсэнээр 

идэвхтэй сүрьеэтэй хүмүүсийн хооронд халдвар тархсаныг баталж болдог. 

Ийм арга хэрэглэх боломж хязгаарлагдмал байдаг. Хүн бүрээс M. tuberculosis-ын 

өсгөвөр аваагүй үед хүмүүсийн хооронд болсон тархалтыг мөрдөх боломжгүй хэвээр 

байна. ДНК-“хурууны дардас” шинжилгээ хийхэд лабораторийн аргын чанарын хяналт, 

залгамжлал, чадвар дээд зэргийн байх шаардлагатай байдаг. Дээр нь, таамаглалыг 

бас шалгаж, таамаглал шалгахад хамгийн сайн тохирох судалгааны загвар хийж, 

загварын схемийг нарийн гаргаж зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Жишээ нь: тархвар судлалын 

хавсарга мэдээлэл байхгүй бол тохиолдлын  сорьцын ДНК-“хурууны дардас” авсан 

мэдээлэл нь хязгаарлагдмал байдаг. 

 
Сүрьеэтэй тэмцэх ажилд молекулын тархвар судлал ямар ач 

холбогдолтой  вэ? 

                                                
109 Судлаач, Халдварт Өвчин ба Газар зүйн Анагаах Ухааны Тэнхим, Станфордын Их 
Сургуулийн Эрүүл Мэндийн Төв, Станфорд, Калифорни, АНУ.  

110 Туслах Профессор, Халдварт Өвчин ба Газар зүйн Анагаах Ухааны Тэнхим, Станфордын Их  
Сургуулийн Эрүүл Мэндийн Төв, Станфорд, Калифорни, АНУ. 
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Молекулын тархвар судлалыг сүрьеэгийн дэгдэлтийг судлахад анх хэрэглэж тархвар 

судлалын сэжиглэж буй холбоог батлах, тэмцэх арга хэмжээний үр дүнг харуулахад 

хэрэглэжээ. ХДХВ-халдвартай хүмүүс байсан газар үүссэн сүрьеэгийн дэгдэлтийг 

шинжлэхдээ янз бүрийн өвчтөнөөс ялган авсан омгийн ДНК-“хурууны дардас”-ын 

шинжилгээг өвчтөнтэй хийсэн ярилцлага, эх уурхай болсон тохиолдол болон тархалтын 

хэлхээг нарийн тодорхойлох дэгдэлтийн мурийлт зэрэг мэдээлэлтэй хавсарчээ. 

Хамгийн гол нь, молекулын шинжилгээг скрининг ба тохиолдлын эрт илрүүлэлт, 

тэдгээрийг мэдрэг хавьтлаас тусгаарлах, халдвар авсан хавьталд урьдчилан сэргийлэх 

эмчилгээ хийх зэрэг нийгмийн эрүүл мэндийн өвөрмэц, чиглэлтэй бодлогуудтай 

хавсран, хянаж болохоор хийсэн байна. Эхний дэгдэлтийн дараа байгууллагын дотор 

үргэлжлүүлэн судалгаа хийснээр тархалтын хэлхээ тасарсаныг харуулжээ (2). 

Сүрьеэгийн тархалтын шинэ газар, замыг харуулахын тулд сүрьеэгийн дэгдэлтийн 

судалгаанд ДНК-“хурууны дардас” аргыг сүүлийн үед хэрэглэж байна. Молекулын 

тархвар судлалын аргаар нийтэд үйлчлэх цэнгээний газар (3), нууц цэнгээний газар (4), 

хорих байр (5), шорон (6–9), асрамжийн газар болон гэр оронгүйчүүдийг орогнуулдаг 

бусад газар (10, 11) сүрьеэгийн тархалт үлэмж байгааг харуулсан байдаг. ДНК-“хурууны 

дардас” нь дэгдэлтийн боломжийг хурдан үгүйсгэж чаддаг тул тархвар судлалын 

үнэтэй, цаг зарах судалгаа хийх, тохиромжгүй арга хэмжээ авахаас сэргийлж чаддаг. 

Сүрьеэгийн халдварт тохиолдол бүрийг, “хэцүү”, дагаж мөрдөхгүй байгаа өвчтөнг ч 

гэсэн эмчлэх, хавьтлын яаралтай, үр дүнтэй тандалт хийхийн ач холбогдлыг тархвар 

судлалын жижиг судалгаа харуулсан байдаг, олон жилийн өмнө илрүүлсэн индекс-

тохиолдолтой сүрьеэгийн тохиолдол холбоотой байсныг тодруулсан байдаг (12). 

Эмнэлгийн үйлчилгээний газарт сүрьеэгийн тархалт байгааг тодруулахад эдгээр аргыг 

хэрэглэж, өвчтөн хооронд, өвчтөнөөс эмнэлгийн ажилтанд, эмнэлгийн ажилтанаас 

өвчтөнд тархсан байдлыг харуулж болдог (13, 14). Зохих ёсоор ариутгаагүй бронхоскоп 

зэрэг хэрэгслээр сүрьеэ тархсаныг мөн бүртгэсэн байдаг (15, 16). Сүрьеэгийн 

тархалтыг багасгах болон зогсооход хэрэглэх нийгмийн эрүүл мэнд ба байгууллагын 

өвөрмэц арга хэмжээг зааж өгдөгөөрөө ийм мэдээлэл ач холбогдолтой юм. Үр дүнтэй 

арга хэмжээ нь тархалт ба тохиолдлын аль алины түвшинг бууруулж чаддаг. 

Хүн амыг хамран молекулын тархвар судлалын судалгаа хийхэд хэцүү, ажиллах 

олон хүн шаарддаг, үнэтэй байдаг. Гэсэн ч үүгээр өөр замаар авах боломжгүй 

мэдээлэл авч, хүн амын дунд сүрьеэ тархах явцын талаар шинэ мэдлэг өгдөг. Ж нь: 

АНУ, Сан-Францискод хүн амыг хамарсан 7 жилийн судалгаагаар сүрьеэгийн 

тархалтын түвшний бууралт нийгмийн эрүүл мэндийн өвөрмэц арга хэмжээнүүдийн 

улмаас болжээ гэдгийг АНУ-д төрсөн хүн амын дундах кластер, юмуу нэгэн төрлийн 

омгийн түвшин буурсанаар харуулсан байдаг (17). Сан-Францискод бүртгэгдсэн 

сүрьеэгийн тохиолдлын 65%-аас илүүг гадаадад төрсөн тохиолдол эзэлж байгаа ч 
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гадаадад-төрсөнөөс АНУ-төрсөн хүнд тархах нь хязгаарлагдмал бөгөөд хотод байгаа 

АНУ-төрсөн хүмүүсийн доторх ихэнх тархалт нь ХДХВ-халдвар, хар тамхи хэрэглэгч, 

орон гэргүй зэрэг эгзгийн хүчин зүйлтэй хүмүүст голдуу болж байгааг дээрх судалгаа 

харуулжээ (18). Өмнөд Мексикт хүн амыг хамарсан молекулын тархвар судлалын 5 

жилийн судалгаагаар өндөр тархалттай хэсэгт ДОТС хэрэгжүүлсэнээр тохиолдлын 

түвшин, шинээр халдвар тархах зэрэг, эхний эмийн даслын түвшин буурсаныг 

кластерийн хэмжилтээр харуулсан байна (Garcia-Garcia M, Instituto Nacional de Salud 

Pública, Mexico, хэвлэгдээгүй ажиглалт). 

Сайн ажиллагаатай лабораторид ч эерэг өсгөвөрийн 1–4%-ийг эзэлж болох 

лабораторийн солбих-бохирдолтыг тодруулахад молекулын тархвар судлалын арга 

чухал байж болно (19). Түүнчлэн, энэ аргаар гаднаас дахин халдвар авах (20, 21) ба M. 

tuberculosis-ын нэгээс олон төрлөөр нэг зэрэг халдварлагдах (22) байдаг гэж боддог 

байсан үзэгдлийг M. tuberculosis-ын ялгасан омогт ДНК-“хурууны дардас” хийх 

боломжтой болсоноор баталжээ. Одоогийн байдлаар, сүрьеэ өндөр тархалттай оронд 

дахин халдварлах хэмжээ болон ач холбогдлыг тодорхойлох оролдлогыг нилээд хэдэн 

эрдэм шинжилгээний байгууллагууд хийж байна. Шинээр халдвар ба дахин халдвар 

авсанаас үүсч буй сүрьеэгийн хувиар нийгмийн эрүүл мэндийн авах арга хэмжээг 

тодорхойлдог, үүнийг молекулын тархвар судлалаар л тогтоож болдог. 

Цэрний түрхэц-сөрөг уушигны сүрьеэгийн тохиолдлоос халдвар тархаж болох ба 

энэ нь бага тархалттай газарт үүсч буй тархалтын тавны нэгийг эзэлж байгааг 

молекулын тархвар судлалын арга мөн харуулжээ (23). Туберкулины арьсны сорил 

зэрэг уламжлалт аргатай хосолсон молекулын тархвар судлал хэт халдвартай, 

сүрьеэгийн эмгэг омгийг илрүүлсэн байдаг (24).  

 
Молекулын тархвар судлалыг ирээдүйд хэрхэн ашиглах вэ? 

RFLP зэрэг молекулын генотипын аргуудыг лабораторийн солбих-бохирдолтыг судлах, 

дэгдэлтийн эх уурхайг илрүүлэх, гаднаас дахин халдвар авсанаас үүсэх дахилтыг 

ялгахад үргэлжлэн хэрэглэсээр байх юм (25). Хэрэв молекулын тархвар судлалын 

урьдчилсан  шинжилгээгээр сүрьеэд омог-өвөрмэц ялгаа байгааг батлах юм бол эдгээр 

ялгаа нь сүрьеэгээс сэргийлэх ба тэмцэх ажлыг сайжруулан, шинэчлэхэд нөлөөлж 

болох тул сүрьеэтэй тэмцэх ажилд молекулын тархвар судлалын үүрэг улам ихэсч 

болно. Жишээ нь: молекулын тархвар судлалын аргыг M. tuberculosis-ын халдварт ба 

эмгэг үүсгэх байдлын зэргийн омог-өвөрмэц ялгааг тодорхойлоход хэрэглэж болох юм. 

M. tuberculosis-ын геномын харьцуулсан судалгаа нь нянгийн хоруу чанар, агаарт 

дэгдэх, халдвар үүсгэх, эмгэг үүсгэх, эмийн дасал үүсгэх ба сүрьеэгийн эмгэг жамын 

бусад шат зэрэг удамшлын тодорхойлогчийг илрүүлж болно. Молекулын тархвар 
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судлал ба үйл ажиллагааны геномик нь оношлогооны шинэ арга, эм, болон вакцин 

гаргахад тусалж болох юм. 
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69.  Сүрьеэг хянан барьж болох уу?111 

Т. Фреиден112 

 

 

 

 

 

 

 

Зарим улирлын цаг ууртай адилаар, сүрьеэг дүрслэн гаргаж болох ч хянаж болохгүй 

гэсэн хатуу итгэл төрдөг. Нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл сайжрахад сүрьеэ буурдаг (1, 

2). Энэ баримт амьдралын нөхцөлийг зөвхөн сайжруулсанаар л сүрьеэг хянаж болно 

гэсэн алдаатай дүгнэлтийг зарим ажиглагч хийхэд хүргэжээ. Гэвч, нийгэм-эдийн 

засгийн бараг бүх нөхцөлд сүрьеэг хянан барьж болохыг онолын хувьд урьдчилан 

гаргасан (3) нь одоо амьдрал дээр улам бүр батлагдаж байна (4–6). 

Өвчинг хянах - өвчний гамшиг, нас баралт, өвчний тархалт, халдварын түвшин ба 

өвчний тохиолдол гэсэн 5 хэсгийг өвчинтэй тэмцэхэд эзлэх байр суурийн бууралтаар нь 

дараалан авч үзлээ. 

 
Өвчний гамшиг 

Өвчлөл, тахир дутуу байдал, өвчний шууд ба шууд бус зардал зэрэг сүрьеэ өвчний 

гамшгийг онош, эмчилгээг хожимдолгүй хийвэл хурдан бууруулж болдог. Үр дүнтэй 

эмчилгээ хийснээр доор авч үзсэн нас баралт хурдан буурахаас гадна өвчний 

үргэлжлэх хугацаа ч үлэмж багасдаг. Эмчлэгдээгүй үед дор хаяхад 2 жил сүрьеэ өвчин 

үргэлжилдэг. Үр дүнтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлбэл олонх өвчтөнг шинж тэмдэг илэрсэнээс 

хойш сарын дотор оношлож, шууд хяналттай богино-хугацааны эмчилгээ хэрэглэснээр 

үйл ажиллагааг 1–2 сарын дотор л сэргээдэг. Иймд өвчний үргэлжлэх хугацаа дундаж 

24 сараас 2.5 хүртэл, 90% буурдаг билээ. Хэрэв тохиолдлын илрүүлэлтийн дэлхий 

нийтийн зорилтод хүрвэл (“Сүрьеэтэй тэмцэх ажлын дэлхий нийтийн зорилт нь юу вэ, 
                                                
111 International Journal of Epidemiology, 2002, 31: 894-899-өөс зөвшөөрлийн дагуу хэвлэв.  
112 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ-ын Зүүн-Өмнөд Азийн Бүсийн Хороо, Нью Дели, Энэтхэг. 
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эдгээр зорилтуудын үндэслэл нь юу байдаг вэ?”, х.225-г үз) доор авч үзсэн тохиолдлын 

бууралтыг авч үзэхгүй байсан ч хүн амын доторх сүрьеэгийн өвчлөл гуравны хоёроор 

буурахад хүргэх юм. 

 
 
 
Зураг 22 

Перу дахь сүрьеэгийн нас баралтын бууралт, 1990-1999
а
 

Нас баралтын тооцоолсон тоо 

 

бусад 

тасалсан 

эмчлэгдээгүй 

 

 

 

 

 

 

Он 

 

а Сурвалж: лавлах 5. 

 

Нас баралт 

Сүрьеэгийн шууд хяналттай эмчилгээ нас баралтыг хурдан бууруулдаг. Ийм хурдан 

бууралт сүрьеэгийн эмчилгээг дөнгөж хэрэглэж эхлэх үед ч ажиглагдсан байдаг: нэг 

эмийн эмчилгээ түр зуур ч гэсэн нас баралтыг үлэмж бууруулсан билээ. Орчин үеийн 

горимыг тохирох хяналтын дор өгөхөд эмэнд мэдрэг нянтай өвчтөн бараг 100% эдгэрэх 

бөгөөд нас баралт үлэмж хэмжээгээр, тогтвортой буурах болно. Эмчилгээгүй үед 

түрхэц-эерэг сүрьеэтэй өвчтөний 50–80% өвчнийхөө улмаас нас бардаг (7). Сүрьеэгийн 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт муу бол түрхэц-эерэг сүрьеэтэй өвчтөний 30% нас бардаг (8). 

Үүний эсрэгээр, ДОТС хөтөлбөрийн үед нас баралтын түвшин дэлхий даяар 5%-аас 

бага болсон байна: 1998 онд ДОТС хөтөлбөрөөр эмчлэгдсэн 725 275 шинэ түрхэц-эерэг 

өвчтөний зөвхөн 3.8% нас барсан гэж бүртгэгджээ (9). 

Үндсэн үзүүлэлт байгаа орнуудад ДОТС хэрэгжүүлсэнээр нас баралтын бууралт 

ямар болсоныг тооцоолох боломжтой байдаг. Перуд ДОТС хөтөлбөрийг өндөр үр 

дүнтэй хэрэгжүүлж чадсанаар (5) зөвхөн 3 жилийн дотор нас баралт 80%-аар буурчээ 

(Зураг 22). Эмчлэгдсэн өвчтөний дунд нас баралт буурсан нь хурдан оношлож, шууд 

хяналттай эмчилгээгээр үр дүнтэй эмчилж, өвчтөний дийлэнх хувь эмчлэгдсэнээс гол 
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нь болжээ. Энэтхэгт, өмнөх хөтөлбөрт түрхэц-эерэг өвчтөний дунд нас баралт 20–30% 

байснаа ДОТС хөтөлбөр хэрэгжүүлсэнээр 4%, бараг 7 дахин буурчээ (8). Илрүүлэлтийн 

түвшний ихсэлт болон хоёрдогч тохиолдол, тэдгээрийн нас баралтыг авч үзээгүй үед ч, 

түрхэц-эерэг, түрхэц-сөрөг аль ч тохиолдолд ДОТС нас баралтыг 18% бууруулдаг. 2002 

оны эхний байдлаар Энэтхэгийн ДОТС хөтөлбөрөөр 2 саяас илүү өвчтөн эмчлэгдэж, 

350 000-аас олон хүний амийг аврах болно. Хятадад ДОТС-д бүрэн хамарсанаар жилд 

50 000 нас баралтаас сэргийлэх ажээ (10). 

 
Өвчний тархалт 

Сүрьеэгийн тархалтыг ч хурдан бууруулж болдог. Сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийн үйл 

ажиллагаа муу байгаа үед тохиолдол ба тархалтын харьцаа өндөр, 1:3.5 байж болно 

(11). Сүрьеэтэй тэмцэх ажлын дэлхий нийтийн зорилтод хүрч, тархсан тохиолдлын тун 

бага хувийг ч гэсэн жил бүр эмчилж буй үед тархалт хурдан буурахад хүргэдэг. Энэ 

байдлыг энгийн загвараар харууллаа (Зураг 23). Энэ загвараар, эхэн үед 100 000 хүн 

амд 100 түрхэц-эерэг шинэ тохиолдол байсан бөгөөд, тохиолдол ба тархалтын харьцаа 

1:3.5 байжээ. Энэ загвараар тохиолдлын илрүүлэлт (шинэ түрхэц-эерэг тохиолдлын 

70%) ба эмчилгээний амжилт (85%) зорилтдоо хүрсэн гэж авч үзсэн тул, түрхэц-эерэг 

тохиолдлын тархалтын бараг хагастай адил тооны түрхэц-эерэг тохиолдол жил бүр 

эмчлэгдэж (12), эмчилгээний 85% амжилтын түвшинд хүрч, эмчилгээ үр дүнгүй болсон 

өвчтөний хувь ДОТС хөтөлбөрийн дэлхийн дундажтай адил (9) байж, тохиолдол жилд 

5% буурчээ (доороос үз). Зургаас харж байгаачлан тархалт маш хурдан буурч 3 жилийн 

дотор өмнөх түвшнийхээ талаас ч бага болтол буурна. 

Онолын энэ загвар найдвартай болохыг хөгжсөн ба хөгжиж байгаа аль аль орны 

хөтөлбөрийн нөхцөлд баталж чаджээ. Хуучин Чехословакийн Колин дүүрэгт өргөн 

хэмжээний судалгаа ба хянах хөтөлбөр хэрэгжүүлсэнээр 100 000 хүн амын дунд архаг 

сүрьеэгийн тархалт жилд 33% - 3 жилийн өмнө байсан түвшний дөрөвний нэгээс бага 

болтол буурчээ (13).  Нью-Йорк хотод өсгөвөр нь байнга эерэг байдаг өвчтөний тоо 3 

жилд гуравны хоёроор, жилд 30%-аас илүү буурсан байна (14, 15). Хяналтын 

тогтолцоогоор нян судлалаар батлагдсан сүрьеэтэй өвчтөн бүрийг илрүүлдэг учир 

үүнийг баталж болно (4). Бээжинд хүн амын судалгаанаас гаргаснаар түрхэц-эерэг 

тохиолдлын тархалт 1979-1990 онд 87% буурч, 127/100 000-аас 16/100 000-д хүрэн 11 

жилийн туршид жилд тогтмол 17% буурчээ (16). 

 

Халдварын түвшин 

Mycobacterium tuberculosis-ын халдвар авах түвшин хүн амын дунд тархвар судлалын 

явцыг тодорхойлдог. Иймд сүрьеэг удаан хугацаанд хянан барихад халдварын түвшин 

буурах нь чухал байдаг. Аж үйлдвэржсэн орнуудад сүрьеэгийн нянгаар халдварлах 
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эгзэг хими эмчилгээ эхлэхээс ч өмнө жилд 5%-аас дээш буурсан байдаг. Үр дүнтэй 

эмчилгээ нэвтрүүлсэнээр халдварын түвшин жилд 15%-аас илүү буурчээ (17). Хөгжиж 

буй орнуудад, эсрэгээр, сүрьеэгийн үр дүнтэй эмчилгээ хэрэглэж байгаа ч сүрьеэгийн 

халдварын жилийн эгзэг тун бага буурч байгаа буюу буурахгүй байна. 

 

Зураг 23 

Дэлхий нийтийн зорилтод хүрч чадсан үед түрхэц-эерэг сүрьеэгийн явц 

 

ЦТ+ = цэрний түрхэц-эерэг  

(1 сая хүн ам; түрхэц-эерэг сүрьеэгийн тохиолдол = 100/100 000) 

 

Тохиолдол    1 дэх жил    Тархалтын тохиолдол  

 1000        3000    

70%                    30%     Эмчлэгдсэн                  Эмчлэгдээгүй 
эмчлэгдсэн     эмчлэгдээгүй 
 

700   300        350         2650 

 

2% үр дүнгүй              30% ЦТ+хэвээр                                10%       10%  20%      70% 
                               үр дүнгүй нас барна   эдгэрнэ  хэвээр 
 

14 

10% дахин эмчилгээ  
үр дүнгүй                                  
 

2 ЦТ+ тархалт болно  90                  35           265               530           1855 

               ЦТ+ тархалт болно 

                           92                                                                           1890 

      1982 

2 дахь жилийн тохиолдол   2 дахь жил   2 дахь жилийн тархалт 

                    950 

70%                           30%                                              эмчлэгдсэн           эмчлэгдээгүй 
эмчлэгдэнэ            эмчлэгдэхгүй     
 

665   285        333   1649 

 
2% дахин эмчилгээ     30% ЦТ+хэвээр                          10%            10%            20%      70% 
үр дүнгүй                                                                     үр дүнгүй     нас барна   эдгэрнэ  хэвээр 
     
 

13 

 

10% дахин эмчилгээ                
үр дүнгүй                        
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2              ЦТ+ тархалт болно         86                           33               165              330          1154                                     

                                                                                                          ЦТ+ тархалт болно   

 

                              88                                             1275                                    1187 

 

 

 

Тархалтын тохиолдол 5-10 жилийн дотор бүрэн арилна 

Сүрьеэг үр дүнтэй оношлож, эмчлэх нь халдвар авах эгзгийг бууруулдаг. Онолын 

үүднээс, хөгжиж буй орнуудад ч халдварын эгзгийг жилд 10%-аас дээш бууруулах 

боломжтой ажээ (3). Гэвч, хөгжиж байгаа оронд үүнийг судлах цөөн л судалгаа 
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хийгджээ. Ийм судалгаа явуулахад багаж хэрэгсэл хүндрэлтэйгээс гадна, нэг адил хүн 

амын дунд туберкулины сорилыг давтан унших хэрэгтэй байдгаас бүр бэрхшээлтэй 

болдог. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад ийм нэг судалгаагаар эмчилгээний амжилт 

85%-д яг хүрээгүй ч сүрьеэгийн халдварын эгзгийн жилийн бууралт 8–14% байгааг 

тогтоожээ (18). БЦЖ вакцин тогтмол хийж буй үед нярайн сүрьеэгийн менингитийн 

тохиолдол жилийн халдварын эгзгийн тусгал болж байдаг. Бээжинд сүрьеэгийн 

менингит 1986–1996 онд 100 000-д 2.1-ээс 0.1 болтлоо, жилд 26% буурчээ (16). Гэвч, 

энэ бууралтын зарим нь вакцинжуулалт сайжирсаны үр дүн байж болно. 

 
Өвчний тохиолдол  

Сүрьеэгийн тохиолдол нь доорх байдлын нийлмэл байдаг: 
 

- өмнө өвчний шинж тэмдэг ажиглагдсан өвчтөнд сүрьеэ дахин илрэх; 

- халдвар ба дахин халдвар авсаны дараа харьцангуй богино хугацаанд (ж нь: 2 

жил) сүрьеэгийн өвчлөл хурдан үүссэн; 

- олон жилийн өмнө авсан сүрьеэгийн халдвар дахин идэвхжих. 
 

Молекулын тархвар судлалын орчин үеийн хөгжилт, тархвар судлалын уламжлалт 

аргуудыг хамт хэрэглэн дээрх бүлэг бүрээс үүсч буй тохиолдлын түвшинг тодруулах 

боломжтой болсон юм, энэ нь хүн амуудын дунд болон, нэг хүн амын дунд цаг 

хугацаанд өөр өөр байдаг ажээ. Жишээ нь: өмнөд Энэтхэгт 1972 онд хийсэн сүрьеэгийн 

тархвар судлалын олон талт судалгаагаар түрхэц-эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын 37% нь 

судалгаа эхлэх үед гэрлийн шинжилгээ нь хэвийн байсан хүмүүсийн дунд үүссэн байна. 

12 жилийн хугацаанд энэ хэсэг гуравны хоёроор ихэсч, судалгаа эхлэх үед гэрлийн 

шинжилгээнд сүрьеэгийн байж болох өөрчлөлттэй, өсгөвөр-сөрөг хүний дундаас 

тохиолдол үүсэх нь 33%-аас 8% болон буурчээ. Энэ нь, цээжний гэрлийн шинжилгээнд 

өөрчлөлттэй хүмүүсийн дунд сүрьеэ үүсэх жилийн эгзэг буурсантай тохирч байгаа юм, 

жилд 7.0%-аас 3.2% болсон нь ийм өвчтөн бүтэн биш ч сүрьеэгийн эмчилгээ гэрээр 

хийсэн байж магадгүй юм (11). Норвегид саяхан хийсэн судалгаагаар 5 өвчтөний нэгээс 

ч цөөнд нь шинэ халдварын улмаас сүрьеэ үүссэн байгааг харуулжээ; тохиолдлын 

дийлэнх нь аль өмнө авсан халдвар юмуу сүрьеэ дахиснаас болж байжээ (19). 

ХДХВ-халдвар байсан байгаагүй сүрьеэгийн тохиолдлыг хянан барих нь тухайн 

газрын тархвар судлалын байдлаас ихээхэн хамаардаг. Нэг нөхцөлд, сүрьеэгийн 

тохиолдлын дийлэнх аль өмнө авсан халдвараас үүсдэг. Ийм тохиолдлын олонхид 

орчин үеийн арга хэрэглэн сэргийлэх боломжгүй байдаг. Аль өмнө халдвар авсан 

олонх өвчтөнд урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийх боломжгүй байдаг, хийж үзлээ ч үр 

дүн тун бага байх болно (“Сүрьеэгийн нууц халдварын эмчилгээ сүрьеэтэй тэмцэх 

хөтөлбөрт ямар ач холбогдолтой вэ?”, х.209-г үз). Өөр нэг нөхцөлд, 2 жилийн дотор 
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авсан халдвар юмуу дахин халдвараас сүрьеэгийн бүх тохиолдлын хагасаас илүү нь 

үүсдэг. Ийм нөхцөлд сүрьеэтэй тэмцэх арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлбэл 

сүрьеэгийн тохиолдол маш түргэн буурч болдог. Нью-Йорк хотод, ж нь: 1992–1996 онд 

5 жилийн хугацаанд АНУ-д төрсөн хүмүүсийн дотор сүрьеэгийн тохиолдол жилд 25% 

буурчээ; мөн энэ хугацаанд эмнэлгийн байгууллага дахь тархалттай холбоотой олон 

эмийн-дасалтай сүрьеэгийн тохиолдол жилд 34% буурсан байна (20). Үүнтэй адилаар, 

Сан-Францискод хийсэн нарийн судалгаагаар тохиолдлын гуравны нэгээс илүү нь шинэ 

халдварын улмаас болсоныг харуулжээ. Сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг сайжруулсанаар нийт 

тохиолдлын тоо жилд 7%; кластер тохиолдол жилд 15% буурсан бол кластер биш 

тохиолдол жилд зөвхөн 5% буурчээ (21). Нью-Йорк хотод молекулын тархвар судлалын 

судалгаагаар 1991–1997 оны хооронд кластер сүрьеэгийн тооцоолсон тохиолдол жилд 

26% буурсаныг тэмдэглэсэн байна (22, ба Нью-Йорк хотын Эрүүл мэндийн газар, 

хэвлэгдээгүй үзүүлэлт, 1997). 

Хөгжиж буй орнуудын төлөөлөх чадвартай цөөн судалгаагаар шинэ халдвараас 

шинэ тохиолдол үүсэх хувь 29–48% байжээ (23–26). Үр дүнтэй эмчилгээ хийснээр ийм 

тохиолдлыг хурдан бууруулж чаддаг. Дээр нь, сүрьеэ идэвхжсэний улмаас үүсэх 

тохиолдлын хувь ч цаг хугацаа өнгөрөхөд тогтвортой буурч эхэлдэг. Иймээс, онолын 

үүднээс хөгжиж буй оронд ч сүрьеэгийн тохиолдлыг хянаж, буулгах боломжтой юм. Ийм 

урьдчилсан дүгнэлтийг туршлагын үндсэн дээр гаргажээ.  

Хөгжиж буй оронд үр дүнтэй эмчилгээ хэрэглээгүй бол сүрьеэгийн тохиолдол 

тогтмол хэвээр байх юм (11). Үүний эсрэгээр, сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй арга хэмжээ 

авбал сүрьеэгийн тохиолдлын түргэн бууралт бүртгэгдсэн байдаг. Бээжинд, бүртгэлийн 

түвшин өндөр, тогтмол байсан 1986–1996 онд түрхэц-эерэг шинэ тохиолдол жилд 9% 

буурч байжээ (16). Кубад шууд хяналттай эмчилгээг сайн зохион байгуулсаны дүнд 

эмчилгээний амжилт өндөр болж, түрхэц-эерэг шинэ тохиолдлын түвшин жилд 10%-аар 

26 жил буурчээ (6). Перуд сүрьеэгийн тохиолдол жилд дундажаар 8% буурчээ (5). 8–

10% бууралт тохиолдлын нийт тоог 7 жилд талаар бууруулдаг. Иймд, ХДХВ тархалтгүй 

үед сүрьеэгийн тохиолдлыг хөгжиж буй оронд ч үлэмж бууруулж болдог билээ. 
 

 

ХДХВ нөхцөлд сүрьеэтэй тэмцэх ажил 

ХДХВ-тархалт сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг алдагдуулж байгаа юм. ХДХВ нөхцөлд ч сүрьеэ 

өвчний гамшиг, нас баралт, тархалт ба халдварын түвшинг үр дүнтэй сүрьеэтэй тэмцэх 

хөтөлбөрөөр хянан бууруулж болдог. Гэвч хүчин чармайлтаа үлэмж дээшлүүлж, маш 

бага алдаа хийснээр үүнд хүрэх юм.  

ХДХВ-халдвартай хүмүүсийн дунд сүрьеэгийн нянгаар өмнө халдварлагдсан 

өвчтөнд дахих эгзэг болон сүрьеэ хурдан, өргөн тархах боломжийн улмаас насанд 

хүрэгсдийн дунд ХДХВ-халдварын түвшин 5%-аас илүү байгаа дэлхийн ихэнх хэсэгт 
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сүрьеэгийн тохиолдол зайлшгүй ихэсдэг. Гэсэн ч, сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөр үр дүнтэй 

хэрэгжүүлж байвал энэ ихсэлтийг мухарлаж, мөн олон эмийн-дасалтай сүрьеэгийн 

аюулаас ч урьдчилан сэргийлж болдог. Олон жилийн өмнө авсан халдварын улмаас 

үүсэх тохиолдол зөвхөн ихсээд зогсохгүй, ойрын хавьтлын үед дархлал суларсаны 

улмаас сүрьеэтэй өвчтөн бүр хоёрдогч тохиолдол үүсгэх тоог ихэсгэж байдаг. ХДХВ-

тархалт их байгаа газар сүрьеэ түгэн дэлгэрч байгаа ч сүрьеэтэй тэмцэх үйлчилгээ 

сайн ажиллагаатай газар энэ ихсэлт үлэмж бага байна (27). 

Танзаны Нэгдсэн Бүгд Найрамдах Улсын туршлага энэ талд урам өгч байгаа юм. 

Энэ орон ХДХВ-тархалт дунд зэрэгт ордог ч сүүлийн 15 жилд халдварын жилийн 

эгзгийг тогтмол судлахад сүрьеэгийн халдварын түвшин тогтмол байгаа буюу багаар ч 

гэсэн (жилд 2%) буурч байгаа юм (28). Эндээс сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй хөтөлбөрөөр 

онош, үр дүнтэй эмчилгээг хожимдолгүй хийвэл хоёрдогч халдвар ба тохиолдлын тоог 

хязгаарлаж чаддаг байна. 

Онолын хувьд, ХДХВ-халдвартай, бас  сүрьеэтэй өвчтөнд урьдчилан сэргийлэх 

эмчилгээ хийх нь сүрьеэгийн тархвар судлалд ХДХВ үзүүлэх нөлөөг үлэмж бууруулж 

чадах юм. Гэвч хөгжиж байгаа оронд байгаа ХДХВ-халдвартай ихэнх хүн энэ байдлаа 

мэддэггүй, түүнчлэн клиник шинж тэмдэг илрээгүй өвчтөнд (“Сүрьеэгийн нууц 

халдварын эмчилгээ сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт ямар ач холбогдолтой вэ?”, х.209-г 

үз) нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээ болгон сүрьеэгийн нууц халдварын эмчилгээ 

хэрэглэх нь хөрөнгө дутагдалтайн улмаас хязгаарлагдмал байдаг. 

Нью-Йорк хотод ХДХВ нөхцөлд ч, олон эмийн-дасал элбэг болсон үед ч сүрьеэгийн 

дэгдэлтийг хянан барьж болохыг харуулсан юм (4). Онош хурдан тавих, лабораторийн 

ажлын өндөр чанарын гүйцэтгэл, эмчилгээний горимын стандартчилал, шууд хяналтыг 

үйлчилгээний стандарт болгох, оношлосон тохиолдол бүрд хариуцлагатайгаар, нарийн 

когорт тайлан гаргасанаар үүнд хүрч чаджээ (“Эмнэлэг дотор сүрьеэ тархах, үүнээс яаж 

сэргийлж болох вэ?”, х.264-г үз). Гэхдээ Нью-Йорк хотын насанд хүрэгсдийн ХДХВ-

халдварын тархалт 3%-аас ихгүй байжээ, харин Африкийн зарим оронд насанд 

хүрэгсдийн дунд 30%-аас илүү болоод байна. 

 
Дүгнэлт 

Сүрьеэг хянах гэдэг нь устгах, бүрэн устгах гэдгээс арай илүү даруу зорилт юм. Устгах 

гэдгийг жилд 1 сая хүн амд 1-ээс илүүгүй шинэ тохиолдол илрэх юмуу сүрьеэгийн 

халдварын тархалт нийт хүн амын дунд 1%-аас доош байгааг хэлнэ гэж тодорхойлжээ 

(29). Зарим хөгжсөн оронд мэргэжлийн ямар нэг нэмэлт арга хэрэгсэлгүйгээр ирэх 20–

50 жилд үүнд хүрч болох юм. Гэвч, цагаачлал болон олон оронд байсаар байх 

сүрьеэгийн өндөр түвшний улмаас бүх оронд сүрьеэтэй тэмцэх ажилд илүү хүч 

чармайлт гаргахгүй л бол үүнд хүрэхгүй байж болно. Нийт өвчнөөс зөвхөн цөөхөнд л 
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бүрэн устсан гэж хэлж болдог бөгөөд өвчний нэмэлт тохиолдол хаана ч гарахгүй, 

тэмцэх арга хэмжээ шаардлагагүй болсоныг хэлдэг. Одоогийн байдлаар бүрэн устгах 

ажил хийгдэх сонголтонд сүрьеэ ороогүй байгаа юм. 

Хэрэв шинжлэх ухааны зарчмыг баримтлан, клиникийн ба нийгмийн эрүүл мэндийн 

үр дүнтэй ажиллагааг хангаж, эрүүл мэндийн хэсэгт дотроос болон гаднаас хамтран 

ажиллаж чадвал “Сүрьеэг хянан барьж болох уу?” асуултын хариулт нь “Тийм” байх 

болно. Сүрьеэтэй тэмцэх ажил нь ялж болох тэмцэл байдаг билээ. 
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70.  Үр дүнтэй илрүүлэлт, эмчилгээ хүн амын  

дундах эмийн даслаас сэргийлж,  
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түүнийг бууруулж чадах уу? 

М. Равилиони113 

 

 

 

 

ДЭМБ олон эмийн-дасалтай сүрьеэгийн (ОЭДС) тархалтыг 35 оронд, 1994–1997 онд 

судалж, ОЭДС тархалт сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийн чанартай холбоотойг илрүүлжээ 

(1). Улс орнуудыг сүрьеэтэй тэмцэх ажил “сайн”, “муу” гэж ангилж, ДОТС-д бүрэн 

хамруулсан юмуу улсын бүх газар нутгийн ядаж гуравны нэгийг хамарсан, сүрьеэгийн 

бүртгэлийн түвшин 100 000 хүн амд 10-аас доош байгааг сайн ажилтай гэжээ. ДОТС 

хэрэглээгүй юмуу хамралт нь улсын газар нутгийн гуравны нэгээс бага бол сүрьеэтэй 

тэмцэх ажил муу гэж тодорхойлжээ. Сайн ажилтай орнуудад ОЭДС-ийн хавсармал 

тархалт муу ажилтайгаас доогуур байна гэж дүгнэсэн байна (1.6% ба 3.9%; Р < 0.05). 

Түүнчлэн, сайн ажилтай орнуудад өмнө эмчлэгдэж байсан тохиолдлын дунд ч ОЭДС 

мөн доогуур байжээ (7.7% ба 17%), харин шинэ тохиолдлын дунд ОЭДС тархалт муу 

ажилтай орныхтой бараг адил байжээ. 

Хоёр дахь үнэлгээгээр, эмийн дасал ба эмчилгээний үр дүнгийн найдвартай 

үзүүлэлттэй орнуудад хөтөлбөрийн биелэлт болон эмийн даслын тархалтын 

хоорондын холбоог судалж үзжээ (2). Эмчилгээний амжилтын түвшин сүрьеэтэй тэмцэх 

хөтөлбөрийн хамгийн сайн илрэл байдаг учир ОЭДС-ийн тархалттай эсрэг харьцаатай 

байдаг. Бодит байдал дээр эмчилгээний амжилтын түвшин өндөр орнуудад анхдагч 

ОЭДС-ийн тархалт бага, энэ холбоо нь статистикээр хангалттай (r2 = 0.5, Р = 0.0003) 

байгаа юм. Перу, Вьетнам зэрэг зарим оронд судалгаа хийх үед эмчилгээний амжилтын 

түвшин өндөр байсан ч ОЭДС-ийн тархалт бага зэрэг их (2–3%) байжээ. Энэ нь өмнөх 

сул хөтөлбөрийн улмаас үүссэн ОЭДС-ийн тархалт ДОТС хэрэгжүүлсэний дараа ч 

байснаас болсон бизээ. 

Эдгээр ажиглалтуудаас, ДОТС-ын үр дүнтэй хөтөлбөрт хүрсэн шиг сүрьеэтэй 

тэмцэх зохих ёсны ажил нь ОЭДС байхгүй газарт аюулыг багасгаж болно гэж үзэж 

болох юм. Бенин, Ботсвана, Кени зэрэг Африкийн орнуудад сүрьеэтэй тэмцэх ажил үр 

дүнтэй хэрэгжүүлж байсан үед (1983, 1986 ба 1993 онууд) богино-хугацааны стандарт 

горимд рифампицин хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд эдгэрэлтийн өндөр түвшинд хүрч, ОЭДС-

ийн аюул ба тархалтыг багасгаж чаджээ. Үүнтэй адилаар Чили, Куба, Уругвай зэрэг 

Латин Америкийн ихэнх өвчтөнг эдгээдэг тун сайн хөтөлбөртэй орнуудад ОЭДС түвшин 

                                                
113 Зохицуулагч, Сүрьеэгийн Бодлого ба Зохицуулалт, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ, Женев, Щвейцари. 
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одоо тун доогуур байгаа билээ. Нөгөө талаас Коте Иворе, Бүгд Найрамдах Доминик 

Улс, Эстони, Латви, Оросын Холбооны Улс, Тайланд зэрэг хөтөлбөрөө хүчжүүлэхээс 

өмнө рифампицин өргөн хэрэглэсэн орнуудад ОЭДС-ийн тархалт өндөр байгаа юм. 

Ингэхээр сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй ажил ОЭДС-ээс сэргийлж чаддаг байна. Харин 

ОЭДС аль хэдийнэ элбэг болсон газарт байдал өөр байх юм. 

ДЭМБ ба СУӨТОУХ-оос зөвлөмж болгож буй стандарт горимуудыг улс орон даяар 

хэрэглэвэл ОЭДС-ийн тархалт аажим буурахад хүргэнэ гэж зарим хүмүүс итгэж байжээ. 

Олон эмийн-дасалтай омгоор халдварлагдсан байсан ч олонх өвчтөн эдгэрч болдог: 

зарим (25–30%) нь өвчний эмгэг жамын дагуу аяндаа өөрсдөө эдгэж, зарим нь хурдан 

нас бардаг учир бусдыг халдаахаа больдог. АНУ-аас ирүүлсэн мэдээгээр (3) анхдагч 

ОЭДС-тэй өвчтөний нилээд өндөр хувийг тусгай, хувь хүнд тохирсон эмчилгээ хийснээр 

эдгээж болдог учир халдвар тараах сангаас зайлуулж чаддаг байна. Гэвч цэрний 

шилжилт болох хүртэл халдварт байдлын хугацаа болон нас баралт бас өндөр байдаг. 

Иймд, ОЭДС-тэй олон тооны өвчтөн эдгэрч, эсвэл хурдан нас бардаг (иймд халдвар 

тараахаа больдог) гэж тооцоолох нь баталгаагүй юм. Ийм үнэлгээ хийсэн АНУ-д бусад 

олонх орныг бодвол хувь хүнд тохирсон үнэтэй эмчилгээ, мэс засал илүү боломжтой 

байдаг билээ. Хөгжиж буй орнуудад ДОТС-ын нэг хэсэг болгон богино-хугацааны 

стандарт эмчилгээ хэрэглэхэд илүү олон тооны өвчтөнг хамардаг. Изониазид юмуу 

стрептомицинд дан дасалтай олонх тохиолдол хөтөлбөрийн хүрээнд нэг дэх-эгнээний 

стандарт горим хэрэглэхэд эдгэрэх боломжтой байдаг. Изониазидад дасалтай 

сүрьеэгийн тохиолдлын 6 сарын эмчилгээний үр дүнгүй болсон түвшин дөнгөж 1%, 

дахилтын түвшин 11% байжээ (4). Үүнтэй адилаар изониазид юмуу стрептомицинд 

дасалтай өвчтөнд дор хаяж 6 сарын горим хэрэглэсэн хяналттай туршилтаар ч үр 

дүнгүй түвшин доогуур, 0-2% гарсан байна (5).  

Сүрьеэтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрүүдээс ДЭМБ-д явуулсан саяхны, хяналттай 

туршилттай адил тодорхой тайлангуудаар нэг эмэнд (рифампицинд биш) дасалтай 

омогтой, богино-хугацааны горимоор эмчилсэн өвчтөнд эдгэрэлтийн түвшин бүх эмэнд 

мэдрэг омогтой өвчтөнөөс тийм доогуур байдаггүйг харуулжээ. Перуд мэдрэг омогтой 

өвчтөний 90% (1029/1145), нэг эмэнд дасалтай 87% (105/121) нь нэг дэх-эгнээний 

эмээр эмчлэхэд эдгэрчээ (Р = 0.27). Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Улсад энэ нь 

85% (1668/1968) ба 80% (104/129; Р = 0.11), байжээ. Эдгээр үзүүлэлт стандарт богино-

хугацааны эмчилгээ нэг дасалтай олонх тохиолдлыг эдгээж чадахыг харуулж байгаа 

юм. Гэвч рифампицинд дасалтай үед ОЭДС-ийн эмчилгээний амжилтын түвшин 

зайлшгүй доогуур байдаг. Перу болон Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Улсад 

ОЭДС-д 58% ба 56%-ийн амжилтын түвшин байсан нь мэдрэг тохиолдлоос үлэмж 

доогуур байгаа юм (хоёр оронд Р < 0.001). 
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Зургаан газар хамарсан олон төвийн судалгаанд (Бүгд Найрамдах Доминик Улс, 

Хятадын Засаг Захиргааны Тусгай Бүс - Гонг Конг, Оросын Холбооны Улсын Иваново 

муж, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Улс, Итали, Перу) шинэ ОЭДС-ийн дунд 

эмчилгээний амжилтын дундаж түвшин 52%, үр дүнгүй түвшин 21% байжээ. Нас 

баралтын түвшин ерөнхийдөө 10%-аас доогуур байжээ (6). Иймд, нэг дэх-эгнээний 

эмэнд үр дүнгүй түвшин тун өндөр ч зарим нөлөө байж болох нээ. Эндээс, шинэ ОЭДС-

ийн тохиолдлын дунд 50% орчмын эмчилгээний амжилтын түвшинд хүрч, нас баралтын 

харьцангуй бага түвшинтэй ч үр дүнгүй болох түвшин өндөр бол ОЭДС-г устгахад 

хангалттай байх уу гэсэн асуулт хэвээр үлдэх юм. 

Энэ асуултанд ДОТС-ын сайн хөтөлбөртэй улсын ОЭДС-ийн тархалтын хандлага 

шууд хариулт өгч чадах билээ. Хөгжиж байгаа орнуудаас мэдээлэл цөөн байгаа ч Бүгд 

Найрамдах Ардчилсан Солонгос Улсын үзүүлэлт хангалттай юм (7–9). 1965–1980 онд 

дасалтай бүх тохиолдлын тооцоолсон тоо аажим буурч, 1980–1985 оноос хойш улам ч 

хурдасчээ. ОЭДС-ийн тохиолдлын тоо 1975–1985 оны хооронд ихэсч, 1990–1995 онд 

багасчээ. Дасалтай бүх тохиолдлын, түүн дотор ОЭДС-ийн уналт нь Солонгост 1980–

1985 онд эдгэрэлтийн түвшин хурдан өссөнтэй хамт давхацсан байна. Энэ нь сайн 

хөтөлбөрөөр хэрэглэсэн нэг дэх-эгнээний эмчилгээ ОЭДС-г буцааж болно гэдгийг 

батлахад хангалттай биш ч, үр дүнтэй эмчилгээ нь шинэ ОЭДС үүсэхээс сэргийлсэнээр 

ОЭДС-ийн бууралтанд нөлөөлж болно гэж эдгээр баримтаас дүгнэж болох юм.  

Алжирт эмийн даслын хандлагыг мөн судалжээ (10). Алжирын бүсэд 1965–1990 онд 

шинэ тохиолдлын дунд эмийн дасал 15%-аас 5.2%, дахин-эмчилгээний тохиолдолд 

81.9%–21% болтол буурчээ. Энэ бууралт 2 гол бодлого сольсонтой давхацжээ: 1960-

аад оны сүүлээр стандарт горим, 1980 онд рифампицинтэй горим хэрэглэх болсон 

байна. Гэвч, өмнөх хандлагын тоо байхгүй тул энэ бууралт эдгээр өөрчлөлттэй 

холбоотой байсан уу гэдэг нь мэдэгдэхгүй байгаа юм. Хэсэг хугацааны дараа ОЭДС 

дахин-эмчилгээний горимд хамрагдсан тохиолдлын дундаас бүртгэгдэх болжээ: 1980–

1985 ба 1986–1990 онд тоо болон хувьд өөрчлөлт гараагүй байна (11% ба 11.5%). 

Алжир, Солонгосын туршлагыг хамтад нь авч үзвэл нэг дэх-эгнээний эмийн горимыг 

зохих журмын дагуу сайн хэрэглэснээр ОЭДС-г бууруулж болох ч устгаж чадахгүй ажээ. 

Бобо-Диоулассо, Буркина Фасод хийсэн судалгаагаар 1989 оноос богино-хугацааны 

эмчилгээ нэвтрүүлж, хяналтыг сайжруулан, эмчилгээг хянах бодлого хэрэгжүүлсэнээр 

эмийн даслын тархалт, ялангуяа рифампицины дасал өмнөх 1978–1986 онтой 

харьцуулахад 1992–1994 онд буурсан байна. Харамсалтай нь ОЭДС-ийн хандлагын 

талаар баримт байхгүй байгаа юм (11). 

Нью-Йорк хотын туршлага ОЭД-Сүрьеэг хяналтанд хурдан авч болохыг харуулсан 

билээ (12). Үр дүнтэй хяналтын арга хэмжээ хэрэгжүүлсэний дараа 1991–1992 ба 1994 

онд ОЭДС-ийн нийт тоо бараг таллаж (44% буурч); 1992–1997 онд ОЭДС тохиолдол 
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85%-аас илүү буурчээ. Хянах арга хэмжээнд шууд хяналттай эмчилгээгээр дуусгалтын 

өндөр түвшинг баталгаажуулж; эмнэлэг, хорих байр, гэр оронгүйчүүдэд зориулсан 

асрамжийн газар зэрэг хүн ам бөөнөөр хурах газарт халдварыг хянах арга хэмжээ авах; 

мэдрэг ба ОЭД (амжилтын өндөр түвшинд хүрэхийн тулд нөөц эмээр эмчилсэн) 

төрлийн аль алинд тохирсон эмчилгээний горим хэрэглэх зэрэг оржээ.  

Нью-Йорк хотын туршлагыг нэгтгэж болох юм. Нэг дэх-эгнээний эмээр сайн зохион 

байгуулалттай эмчлэх нь ОЭД биш тохиолдлын эдгэрэлтийн түвшинг ихэсгэж, олдмол 

ОЭД-С-ын “хаалгыг хаан” шинээр үүсэхийг зогсоодог байна. Ингэснээр ОЭДС-ийн 

төрлийн тархалт багасч, анхдагч ОЭДС буурахад нөлөөлжээ. Дээр нь, бий болсон 

ОЭДС-г нөөц эмээр эмчлэн эдгээсэн байна (“сан хоосорно”). Үүнийг эмнэлгийн халдвар 

хянах үр дүнтэй аргатай хослуулсанаар ОЭДС-г үлэмж бууруулжээ.  

Нөөц эмгүй бол ОЭДС-ийн тохиолдол 50%-аас дээш эдгэрэлтийн түвшинд хүрэх 

боломжгүй юм. Эдгэрэлтийн өндөр түвшинд хүрээгүй бол цөөн жилийн дотор ОЭДС-

ийн тархалт хурдан зогсох юмуу устах боломжгүй юм.  

Дүгнэж хэлэхэд, богино-хугацааны эмчилгээний горим сүрьеэд үзүүлж буй 

нөлөөнөөс харахад, өвчтөнд эмийг зөв өгч, эдгээж чадаж буй хөтөлбөрөөр эмийн 

даслын аюулыг багасгаж болдог байна. Гэвч ОЭДС мэдэгдэхүйц хүндрэл болсон бол 

ДОТС-ын хэсэг болох эмчилгээний горимоор хурдан бууруулж чадахгүй юм. Үүнийг 

устгаж чадах хамгийн гол хүчин зүйл нь эмчилгээний амжилт байдаг: мэдрэг ба олон 

эмийн-дасалтай төрлийн эдгэрэлтийн түвшинг өндөр болгож чадвал ОЭДС-ийн аюулыг 

эргүүлж болно. Мэдрэг тохиолдлын эдгэрэлтийн өндөр түвшин нь ОЭДС шинээр 

үүсэхгүйг баталгаажуулж, үүний үр дүнд “анхдагч” ОЭДС буурах болно. Үүнтэй нэгэн 

зэрэг үүссэн ОЭДС-ийн  эдгэрэлтийн түвшинг ихэсгэвэл хүн амын дунд халдвар тараах 

эх уурхайг устгах болно. 
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71.  Сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй хөтөлбөрийн  

үзүүлэлтүүд нь юу байдаг вэ? 
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Ф. Луелмо114 & Т. Фреиден115 

 

 

 

Үзүүлэлтүүдээр явц, үр дүн, нөлөөг хэмжиж болдог. Эдгээрээр үйл ажил явуулахад 

шаардагдах үндсэн хэсгүүд, эдгээр ажиллагааны өргөжилт ба чанар, үр дүнг хэмждэг 

бөгөөд хөтөлбөрийн хамгийн чухал хэсгийн заалтуудыг л зөвхөн хамрах ёстой. Тархвар 

судлалын (нөлөө) үзүүлэлтүүд удаан өөрчлөгдөж, хэмжихэд хэцүү байдаг учир үр дүнг 

дүгнэхэд явц ба эцсийн үр дүнгийн үзүүлэлтийг голдуу хэрэглэдэг. 

 

Явцын үзүүлэлтүүд 

Сүрьеэгийн хөтөлбөрийн анхдагч зорилго нь халдварын тархалт, өвчлөл, нас баралтыг 

бууруулахын тулд сүрьеэгийн халдварт тохиолдлыг илрүүлж, эдгээх байдаг. Үүнд 

хүрэхэд хөтөлбөрт сургагдсан ажилтан шаардлагатай бөгөөд сүрьеэгийн эсрэг эмүүд 

зэрэг хангамж, эмнэлгийн ерөнхий үйлчилгээнд бичил харуурын сүлжээ, мөн хүн амд 

хүртээмжтэй лаборатор байх хэрэгтэй юм. Зохион байгуулалтын асуудалтай холбогдох 

үзүүлэлтэнд хөтөлбөрийн үйл ажлын хамралт (үйлчилгээ хүртээмжтэй байгаа хүн амын 

хувь, хэрэгжүүлж буй эмнэлгийн байгууллагын хувь, оношлогоо ба эмчилгээнд зөвлөмж 

болгож буй бодлого); хангамжийн байдал (нөөц дуусдаг давтамж г.м), сургагдсан 

ажилтаны боломж, хяналт явуулдаг тоо, тайлангийн бүрэн бүтэн байдал, ажлын чанар 

(ж нь: цэрний түрхэцийн шинжилгээний чанар, бичил харуурыг оношлогооны хэрэгсэл 

болгон хэрэглэж буйг заадаг үзүүлэлт болох уушигны сүрьеэтэй гэж оношлогдсон 

тохиолдлын дотор цэрний түрхэц нь эерэг батлагдсан уушигны тохиолдлын хувь) г.м 

ордог. Өөр нэг чухал үзүүлэлт нь лабораторийн бүртгэлд түрхэц-эерэг гэж бүртгэгдсэн 

өвчтөнөөс сүрьеэгийн бүртгэлд эмчлэгдсэн гэж бүртгэгдсэн хувь байдаг. 

 

Үр дүнгийн үзүүлэлтүүд 

Хөтөлбөрийн үр дүнгийн гол үзүүлэлт нь эдгэрэлтийн түвшин – оношлогдож, когорт 

үнэлгээ хийгдсэн нийт өвчтөнөөс эдгэрсэн өвчтөний хувь байдаг. Эдгэрэлтийг ганцхан 

нян судлалаар, ихэнх оронд цэрний бичил харуураар баталдаг учир халдварын уурхай 

байдаг цэрний түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэгийн шинэ тохиолдлын эдгэрэлтийн 

түвшинг юун түрүүнд авч үздэг. Зарим өвчтөнд клиник сайжралт гарч эмчилгээгээ 

дуусгадаг ч эдгэрсэн гэх нян судлалын баталгаа байдаггүй (дуусгасан түвшин); энэ нь 

бага хувийг эзэлж байх ёстой. Сайн хөтөлбөрөөр, ХДХВ-тархалттай газраас бусад 

хэсэгт, 85%-аас илүү эдгэрэлт/дуусгалтын түвшинд (амжилтын түвшин ч гэж нэрлэдэг) 

                                                
114 Зөвлөх, Сүрьеэтэй Тэмцэх Хөтөлбөр, Женев, Щвейцари. 
115 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ-ын Зүүн-Өмнөд Азийн Бүсийн Хороо, Нью Дели, Энэтхэг. 
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хүрч болдог. ХДХВ-тархалттай ихэнх газар өвчтөний дор хаяхад 10% эмчилгээ 

дуусахаас өмнө нас бардаг (голдуу сүрьеэгээс бусад шалтгаанаар) тул эдгэрэлтийн 

85%-ийн түвшинд хүрэх боломжгүй болдог. Эдгэрэлт/дуусгалтын түвшин, тохиолдлын 

илрүүлэлтийн түвшин нь хөтөлбөрийн үр дүнг хянах гол үзүүлэлтүүд байдаг. 

Хавсарга үзүүлэлтүүдэд үр дүнгүй болох хувь (1–2%, голдуу тохиромжгүй горим, 

эмийн даслын улмаас болдог), таслалтын хувь (сайн хөтөлбөрт 5%-аас бага байх 

ёстой), үр дүн мэдэгдэхгүй шилжсэн хувь (цагаачлал нөлөөлөх нь их байдаг) болон 

ямар нэг шалтгаанаар нас барсан хувь (голдуу онош хожимдсоноос, ХДХВ/ДОХ, эсвэл 

сүрьеэгийн бус шалтгаан) байдаг. Үүнтэй адил дүгнэлтийг дахин эмчлэгдэж буй 

тохиолдолд, мөн дахилт, дахин эмчлэгдээд тасалсан, эхний эмчилгээ үр дүнгүй болсон 

өвчтөн болон бусад тохиолдолд тус тусад хийж болдог.  

Эмчилгээний үр дүнгийн үзүүлэлтэд тодорхой хугацаанд, голдуу 3 сард бүртгэгдсэн 

тохиолдлын бүх когортыг оруулах хэрэгтэй, бүх өвчтөнд эмчилгээгээ дуусгах хугацаа 

өгч, голдуу 1 жилийн дараа дүгнэлт хийдэг. Эдгэрэлт/дуусгалтын эртний үзүүлэлт нь 

эмчилгээний 2–3 сард түрхэц нь сөрөгт шилжсэн түрхэц-эерэг тохиолдлын хувь байдаг 

(түрхэцийн шилжилтийн түвшин). Энэ нь өвчтөнд эмчилгээ хийх, хяналтын түрхэц авах, 

өвчтөний нянгийн тоог бууруулах хөтөлбөрийн чадварыг тусган харуулдаг. 

Хөтөлбөрийн хоёрдугаар зэргийн үйл ажиллагаа нь үзүүлэхээр ирж буй өвчтөнд 

цэрний түрхэцийн бичил харуур хийн эмчилгээ хийлгэх халдварт тохиолдлыг илрүүлэх 

байдаг. Гол үзүүлэлт нь илрүүлсэн тооцоолсон тохиолдлоос шинэ халдварт хэлбэрийн 

эзлэх хувь (тохиолдлын илрүүлэлтийн түвшин), цэрний түрхэцийг нь шинжилсэн 

амбулаторийн сэжигтэй тохиолдлын хувь ба түрхэц-эерэг байгаа өвчтөний хувь байдаг. 

Тохиолдлыг улсын түвшинд л ойролцоогоор тооцоолж болдог (сүрьеэгийн халдварын 

тархалт, өвчлөл ба бүртгэлд үндэслэн) бөгөөд дүүргийн юмуу орон нутгийн хэмжээнд 

тодорхойлох боломжгүй байдаг. Түрхэцийн бичил харуураар шинжилсэн амбулаторийн 

тохиолдлын хувь, бүртгэсэн шинэ түрхэц-эерэг тохиолдлын хандлага дүүрэг, эрүүл 

мэндийн төвийн түвшинд илүү хэрэгтэй байдаг. Тохиолдлын илрүүлэлтийг тусгадаг өөр 

үзүүлэлтүүд нь оношлохоор шинжилсэн өвчтөний тоо болон сүрьеэгийн тохиолдлын 

хавьтлыг шинжилсэн, оношлосон, эмчилгээ эхэлсэн хувь байдаг. 

 

Нөлөөний үзүүлэлтүүд 

Үр дүнтэй хөтөлбөрийн тархвар судлалын нөлөөг нас баралт, өвчлөлт ба тархалтын 

бууралтаар хэмждэг (1). Нас баралтын хандлагыг хэдэн жилээр ажиглан сүрьеэгийн 

нас баралтын бууралтыг гаргадаг. Гэвч, эдгээр үзүүлэлт тэр болгон боломжтой, үнэн 

зөв байдаггүй учир өөрчлөлтийг хэдэн жилийн дараа л зөвхөн харж болдог. Нас 

баралтанд үзүүлж буй нөлөөг батлах хамгийн сайн нөлөө нь эмчилгээнд байгаа 

өвчтөний нас баралт буурах байдаг (эрүүл мэндийн байгууллагын үзүүлэлт). 
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Хүн амын дундах сүрьеэгийн тархалтын бууралтыг хүн амын дунд тогтмол судалгаа 

хийн шууд тодорхойлдог, энэ нь үнэтэй, хэцүү байдаг; мөн шууд бус замаар эмнэлгийн 

байгууллагад ирж буй түрхэц-эерэг өвчтөний тархалтын бууралт болон тохиолдлын 

илрүүлэлтийг тогтмол түвшинд хадгалж буй үед бүртгэлийн хандлага буурсанаар 

тодорхойлж болдог. Тархалт буурсанаар халдвар дамжилт буурдаг, үүнийг хүүхдийн 

халдварын тархалтыг 5 жил тутам судлан хэмжиж болно. Халдварын тархалтын 

судалгаа халдварын жилийн эгзэг, түүний хандлагыг тооцоолох боломж олгодог. 

Тохиолдлын бууралтыг хэмжихэд хэцүү байдаг, учир нь үйл ажиллагааны хүчин 

зүйлүүд тохиолдлын  илрүүлэлт ба бүртгэлд нөлөөлж болдог. Тохиолдлын илрүүлэлт 

тогтмол түвшинд байвал бүртгэлийн байдал тохиолдлын хандлагыг тодорхойлж өгдөг. 

Сайн хөтөлбөрийн дүнд тохиолдол, халдварын тархалтын жилийн хамгийн их бууралт 

12–15% байдаг (Герман, Нидерланд, Нью-Йорк хот); хөгжиж буй оронд жилд 7–10% 

байвал сайн гэж үздэг (Бразил/Рио Гранд до Сул, Чили, Куба, Перу) (2–6). Халдварын 

дамжилтын бууралт хүүхэд/өсвөр насныханд тохиолдол хурдан буурахад нөлөөлж, 

тохиолдлын нас, хүйсний хуваарилалтыг өөрчилдөг. 5-аас доош насны хүүхдийн 

сүрьеэгийн тохиолдол, менингит нь халдвар дамжилтын бууралт ба БЦЖ вакцины 

хамгаалах үйлчилгээний тусгал байдаг; вакцинжуулалтын хамралт тогтмол үед эдгээр 

нь халдвар дамжилтанд хөтөлбөрийн үзүүлж байгаа нөлөө сайн байгааг харуулдаг. 

Эмийн дасал, ялангуяа олон эмийн даслын тархалт нь эмчилгээний чанар муутай 

хөтөлбөрийн сөрөг нөлөө байдаг бөгөөд хавсарга үзүүлэлт байдаг. Анхдагч олон 

эмийн-дасалтай сүрьеэгийн түвшин өндөр бол эдгэрэлтийн өндөр түвшинд нөлөөлж, үр 

дүнгүй түвшин (эмийн дасал) ба тохиолдлын нас баралтыг ихэсгэж, ингэснээр нас 

баралт, тархалт, халдвар дамжилтыг давхар ихэсгэдэг. 
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Сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй  хөтөлбөр нь цэрний түрхэц-эерэг шинэ тохиолдлын ядаж 

70%-ийг илрүүлж, илрүүлсэн тохиолдлын амжилттай эмчилгээний түвшинг дор хаяхад 

85%-д хүргэдэг. Үр дүнтэй хөтөлбөрөөр тохиолдлыг хурдан илрүүлж, тохирох горимын 

эмчилгээг баталгаатай болгосноор эмийн дасалтай сүрьеэгийн хэлбэр үүсч, тархахыг 

сэргийлдэг. Гэхдээ, үр дүнтэй хөтөлбөрийн нарийн тодорхойлолтыг сүрьеэ дамжихыг 

зогсоох, үүний үр дүнд тохиолдлыг эрчимтэй бууруулан сүрьеэ нь нийгмийн эрүүл 

мэндийн гол бэрхшээл байхаа болих хөтөлбөрийн эцсийн хүчин чадалд үндэслэх 

хэрэгтэй юм. Хангалттай тохиолдол илрүүлэхгүй бол илрүүлсэн тохиолдлын 85%-ийг 

эмчилсэнээр үүнд хүрч чадахгүй билээ. 

Дээрх үр дүнд хүрэхийн тулд хөтөлбөрт гарын авлага, сургалт болон сүрьеэгийн 

тохиолдлыг сайн хянах хөрөнгийг баталгаатай болгож, халдварын эх уурхайг илрүүлэх, 

эмчлэхэд тэргүүн ач холбогдол өгдөг. Ийм хөтөлбөр явц, үр нөлөөг хоёуланг хянадаг. 

Үр дүнг нас баралт, өвчлөл, халдвар дамжихад үзүүлж буй нөлөөгөөр шууд бусаар; 

хөтөлбөрийн чанарыг тохиолдлын нас баралт, эдгэрэлт, хамралтаар шууд хэмждэг. 

2002 оны эхний байдлаар ДЭМБ-ын зөвлөмжийн дагуу сүрьеэтэй тэмцэх бодлогыг 

дэлхийн 155 оронд хэрэглээд байна. Гэвч зөвхөн 102-т нь л нийт хүн амыг хамарч, уг 

орны бүх хүнд хүртээмжтэй байхыг баталгаатай болгожээ. 2002 оны эхний байдлаар 

зөвхөн 15 орон л дэлхий нийтийн зорилтод хүрсэн байна. Дээр нь 54 оронд ядаж 50%-

ийн тохиолдлыг илрүүлж, эмчилгээний амжилтын түвшин 70%-д хүрчээ (1). 

Сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй  хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй орны жишээнд Перуг оруулж 

болно. ДЭМБ-ын зөвлөмжийн дагуу сүрьеэтэй тэмцэх шинэ бодлого хэрэгжүүлэн, 1995 

онд ДЭМБ-ын зорилтод хүрч, үүнийгээ хадгалсаар байгаа юм. 1999 онд тооцоолсон 

тохиолдлын илрүүлэлт 90%-аас илүү байжээ. 1998 онд бүх тохиолдолд дүгнэлт хийж 

үзэхэд 90% нь амжилттай эмчлэгдсэн байна. Хамгийн чухал нь, 1991 онд шинэчилсэн 

хөтөлбөр хэрэгжүүлсэний дараах 2 жилд ихэссэн байсан уушигны сүрьеэгийн шинэ 

тохиолдлын бүртгэл одоо буурч эхлээд байгаа юм. Оношлогооны үр дүн 10 дахин 

ихэссэн ч энэ бууралт орон даяар жилд дундажаар 7.5% байна. Өмнөх хандлагатай 

харьцуулж үзвэл хүлээж байсан тохиолдлын 16%, нас баралтын 70% нь 1991–1999 оны 

хооронд гарсан байна (2). Оношлогоог орон даяар сайн төхөөрөмжлөгдсөн эрүүл 
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мэндийн төвүүдэд төвлөрүүлж, эмчилгээнд шууд хяналт хийн тохиолдлын эмчилгээг үр 

дүнтэй хийснээр энэ амжилтанд хүрчээ. Үүний үр дүнд таслалтын түвшин хамгийн доод 

цэгтээ хүрч тохиолдлын 90%-аас илүүг эдгэрүүлдэг байна. 

Перуд эмнэлэг оношлогооны шаардлагатай төхөөрөмжөөр тоноглогдсон; ерөнхий 

эмнэлгийн ажилтанд сүрьеэгийн тохиолдлын хяналтаар сургалт, дахин сургалт хийж; 

хангамжийн үр дүнтэй тогтолцоогоор эмийн тогтмол хангамжийг баталгаатай болгож; 

мэдээллийн тохиромжтой тогтолцоогоор хөтөлбөрийн биелэлтийг хянах боломж олгож, 

засах ажил хийдэг; хүн амын бүх түвшинд сүрьеэгийн мэдлэг олгосон байна. Сүрьеэтэй 

тэмцэх хөтөлбөр төр засгийн бүрэн дэмжлэгтэй хийгджээ. Орон нутагт стандарт болон 

орон нутгийн тодорхойлох үзүүлэлтийг (ж нь: оношийн хожимдол, таслалтын шалтгаан, 

шинж тэмдэг илэрсэн өвчтөнг шинжилсэн хувь) хянадаг. Удирдлагын чадварлаг 

тогтолцоо бүрдүүлж улсын ба бүсийн түвшинд тогтвортой ажиллуулж иржээ. Энэ бүгд 

нь хөгжиж байгаа оронд сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй ажил хэрэгжүүлэх жор нь юм. 

Үүнтэй адил амжилттай хөтөлбөрийг Латин Америкийн Чили, Куба, Уругвай зэрэг 

орон, Морокко, Вьетнамд хэрэгжүүлж байна. Эдгэрэлтийн өндөр түвшинд хүрсэн бусад 

хөтөлбөр Бенин, Кампучи, Хятад, Никарагуа, Танзаны Нэгдсэн Бүгд Найрамдах Улс, 

Малавид (3-10) байна. Гэвч эдгээр орнуудад сүрьеэтэй тэмцэх ажил хэрэгжүүлсэнээр 

улс даяар тохиолдол буурсаныг тодорхой харуулах баталгаа байхгүй байгаа юм. 

Хөгжиж байгаа орнуудын сайн баримттай, үр дүнтэй хөтөлбөрийн нэг жишээ Хятад, 

Бээжингийн  сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөр байдаг (11). Энэ хөтөлбөрт эмчилгээний шууд 

хяналтыг 1979 оноос хэрэгжүүлж сүрьеэгийн тохиолдол (1979–1990 онд тархалт 87%), 

нас баралт (80% буурсан) ба архаг тохиолдлын тогтвортой, эрчимтэй бууралтыг 

бүртгэжээ. Эмийн дасал бага хэвээр үлджээ. Энэ хөтөлбөрт эмчилгээг шууд хяналттай 

хийж байгааг тогтмол, хөндлөнгөөс баталгаажуулсан нь сонирхол татаж байгаа юм. 

Европын олон орон, АНУ-д сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй  ажил нь бүртгэлийн түвшин 

маш доогуур (тохиолдлын түвшний үзүүлэлт) байгаад нөлөөлдөг (1). АНУ-д бүртгэлийн 

тогтолцоог хүчжүүлж, үйлчилгээний стандартыг тодорхой болгож, ХДХВ-ын халдвартай 

болон шинээр ирсэн цагаачдад тусгай арга хэмжээ авч, халдварыг хянах арга хэмжээг, 

ялангуяа хүн олноор бөөгнөрдөг газар авсан нь 1980 оны дундаас 1992 онд 

ажиглагдсан ихсэх хандлагыг буцааж чаджээ (12). АНУ-д сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй  

хөтөлбөрийн сайн жишээ нь Нью-Йорк хотынх байдаг. Энд сүрьеэгийн тохиолдлын тоо 

1980–1992 он хүртэл огцом ихсээд шинэчилсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэнээс хойш буурч 

эхэлжээ. Нью-Йорк хотын туршлага ХДХВ тархалтын нөхцөлд ч олон эмийн-дасалтай 

сүрьеэг хурдан бууруулж болохыг харуулсан юм. 6 жилийн дотор хөтөлбөрөөр олон 

эмийн дасалтай тохиолдлыг 80%, АНУ-д төрсөн сүрьеэгийн тохиолдлыг 60%-аас илүү 

бууруулжээ. Сүрьеэтэй тэмцэх ажилд тохирох богино-хугацааны горим, эмчилгээний 

шууд хяналт орсон нь дуусгах өндөр түвшинд хүргэж; хүн бөөнөөр цуглардаг эмнэлэг, 



 327 

гэр оронгүй хүмүүсийн байр, хорих байгууллага зэрэг газар халдварыг хянах арга 

хэмжээ авч, мэдрэг ба олон эмийн-дасалтай төрөлд тохирох эмчилгээний горим 

хэрэглэсэн байна (13). 

Сайн хөтөлбөр нь тохиолдлын илрүүлэлт ба эдгэрэлтийн зорилтыг хангаад 

зогсохгүй, өвчтөнд ээлтэй үйлчилгээг баталгаажуулдаг тул өвчтөнг хүндэлж, ач 

холбогдол өгч байгааг ойлгуулдаг учир цаашид ч илрүүлэлт ба эдгэрэлтийн түвшин 

ихсэхэд хүргэдэг. Түүнчлэн сайн хөтөлбөр нь эмнэлгийн ажилтануудын хариуцлага 

өндөр байхыг шаарддаг бөгөөд хөтөлбөрийг сайжруулахад тэдний оролцоог хангаж 

өгдөг. Ийм хөтөлбөр нь гарсан үр дүнд үргэлжлэн, нарийн дүн шинжилгээ хийснээр 

хэрэгжилтийн бодит үнэлгээ, үргэлжилсэн сайжралтыг ханган өөрийгөө тогтмол 

байлгах эерэг эргэх холбоог үүсгэдэг. Эцэст нь, зохимжтой хөтөлбөр нь хөрөнгийг үр 

дүнтэй зарцуулж, хөрөнгийн хэмнэлт үүсгэж, олон жилийн тогтворыг хангаж, байгаа хүн 

ба хөрөнгийн нөөцөд нөлөөлдөг. 
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73.  Сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт үйл ажиллагааг  

зэрэглэх, ямар ажлыг хийхгүй байвал зохих вэ? 
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Ф. Луелмо118 & Т. Фреиден119 

 

 

 

 

Сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт зорилт, ажиллагааны үр дүн ба байгаа нөөцөд тулгуурлан 

зэрэглэлийг тогтоодог. Тэргүүн зэрэглэлд эмнэлгийн байгууллагад үзүүлэхээр ирж буй 

хүмүүсийн дунд илрүүлэлт хийх, эдгээх, бүртгэх ордог. Боломжийн зорилт нь цэрний 

түрхэц-эерэг өвчтөний 85%-ийг эдгээх байдаг. Үүнд хүрсэн бол хөтөлбөрийг илүү олон 

тохиолдлыг илрүүлж, тохиолдлыг эрт илрүүлэхэд өргөжүүлдэг. Эдгээр тэргүүн зэрэглэл 

халдвар дамжих хэлхээг шууд тасалж, нас баралтыг бууруулах зорилготой юм. Цагт нь, 

зөв оношлож, эмийг үнэгүй олгож, тогтмол уулган, түрхэц-эерэг  уушигны сүрьеэтэй 

өвчтөний эмчилгээний амжилтыг тогтмол хангаснаар үүнд хүрдэг. Үүнд хүрэхийн тулд 

хөтөлбөр нь: 
 

• Сүрьеэтэй өвчтөний амбулаторийн эмчилгээ (шинэ ба дахин эмчлэгдэж буй бүх 

тохиолдол), гарын авлага, сургалт, хангамж, бүртгэл, цэрний түрхэц, өвчтөн ба 

ажлын хяналтыг хамран зохион байгуулах ёстой. Зах хязгаарын эрүүл мэндийн 

үйлчилгээнд төвлөрүүлэн, өвчтөнд тохиромжтой байгаа эмнэлгийн байгууллага, 

сайн дурын ажилтанаар шууд хяналттай эмчилгээг хийлгэдэг. 

• Лабораторийн сүлжээ, гарын авлага хэвлүүлэх, сургалт, чанарын шалгалт, бүртгэл, 

өвчтөний ба ажлын хяналтыг хамарсан оношлогоог зохион байгуулах ёстой. 

• Сургалт ба хяналт оруулан амбулаториор тохиолдлын илрүүлэлт хийхийг зохион 

байгуулах. Үүнд: сүрьеэгийн оношлогоо үнэ төлбөргүй, сүрьеэ нь эдгэрдэг бөгөөд 

удаан ханиалгаж байгаа бол онош тодруулах шинжилгээ хийлгэх шаардлагын 

талаар хүн амд мэдээлэл тараахыг мөн оруулдаг. 
 

Үндсэн зорилт хангалттай үр дүнд хүрсэн бол хоёрдугаар зэрэглэлийн ажлыг явуулдаг: 
 

• Эмийн чанарын хяналтыг сайжруулах. 

• Тохиолдлын илрүүлэлт, эмчилгээг өргөжүүлэн улсын биш байгууллага болон 

хувийн хэвшилд хийх. 

• Өсгөвөр хийх лабораторийн сүлжээг өргөжүүлж улсын түвшний лабораторид эмийн 

мэдрэг чанарын сорил хийх. Түрхэц-сөрөг өвчтөний оношлогоонд өсгөвөр хэрэглэх. 

                                                
118 Зөвлөх, Сүрьеэтэй Тэмцэх Хөтөлбөр, Женев, Щвейцари. 
119 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ-ын Зүүн-Өмнөд Азийн Бүсийн Хороо, Нью Дели, Энэтхэг. 
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• Хүүхдийн болон уушигны бус сүрьеэ, ХДХВ/ДОХ-той хавсарсан сүрьеэ, шорон дахь, 

цагаачид, бусад өвөрмэц бүлгийн сүрьеэгийн талаар оношлогоо, эмчилгээний 

гарын авлага брловсруулж, хэрэгжүүлэх. 

• Тохиолдлын бүртгэл, эмийн дасал, сүрьеэ/ХДХВ, хүүхдийн менингит, халдварын ба 

нас баралтын  (хэрэв нас баралтын бүртгэл байдаг бол) тархалтын судалгаа 

явуулах. 

• Дүрслэлийн тархвар судлалыг онцлон; оношийн хожимдол, таслалт, эмчилгээ үр 

дүнгүй болох ба нас баралтын хүчин зүйлүүд; ажлын өртөг-үр дүнгийн хяналт, 

үйлчилгээг төгөлдөржүүлэх (эмнэлэгт хэвтүүлэх, мэс засал, шилжүүлгийн 

тогтолцоо, тусгай үйлчилгээ, ерөнхий эрүүл мэндийн үйлчилгээнд бусад ажилтан 

нэгдэх) зэрэгт голлон үйл ажиллагааны судалгаа явуулах. 
 

Хөрөнгийн боломж болон тархвар судлалын байдлаас хамаарч доорх ажлуудыг мөн 

хийж болдог: 
 

• Хавьтал болон өндөр эгзэгтэй бүлэгт оношлогоо, урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг 

өргөжүүлэх (ж нь: хүн бөөнөөр байдаг газар амьдрагсад, өндөр тархалттай бүлэг, 

ХДХВ-халдвартай хүмүүс, өмнө нь сүрьеэгийн эмчилгээгээ дуусгаагүй хүмүүс). 

• Эмийн дасалтай тохиолдолд сүрьеэтэй тэмцэх багц бодлогыг өргөжүүлэх. Энэ 

ажиллагаа нь эхний олон эмийн дасалтай сүрьеэгийн түвшин өндөр газарт, мөн 

дархлал суларсан олон хүн, ялангуяа хүн бөөнөөр байдаг газарт (ж нь: ДОХ-ын 

тасаг, шорон, уурхай) илүү өндөр зэрэглэлд байдаг. 
 

Сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийн болон эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж буй 

тогтолцооны ажилтан болон бусад нөөцийг доогуур зэрэглэлтэй бөгөөд хүн амд бага 

ашигтай ажилд зарцуулж болохгүй. 

 
Шаардлагагүй, тохиромжгүй юмуу хор хүргэх ажиллагааны жишээнүүд 

Тохиолдлын илрүүлэлт  

• Нийт хүн амыг хамран гэрлийн шинжилгээ хийж тохиолдлыг “идэвхтэй” илрүүлэх 

(“Хүн амын дунд тогтмол гэрлийн шинжилгээ хийн тохиолдлыг илрүүлэх нь 

сүрьеэтэй тэмцэх ажилд хир ач холбогдолтой байдаг вэ?”, х.68-г үз). 

• Оюутан, багш, хоол хүнстэй харьцаж буй зэрэг бага-эгзэгтэй хүн амд туберкулин, 

гэрлийн шинжилгээ юмуу нян судлалаар скрининг хийх. 

• Хүн амд хүртээмжгүй байгаа үйлчилгээг өргөн хэрэглэх, ж нь: хангалтгүй эсвэл 

тогтмол биш эмийн хангамжтай, эмчилгээний үйлчилгээг муу зохион байгуулсан 

бөгөөд эдгэрэлтийн түвшин доогуур байх г.м. 

• Эрүүл мэндийн байгууллага юмуу ажилтанаас тусгаарласан хөдөлгөөнт нэгжийг 

өвөрмэцээр сүрьеэд хэрэглэж, эдгэрэх хүртэлх тогтмол эмчилгээг хийлгэх. 
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• Эмнэлгийн ерөнхий үйлчилгээнээс тусгаарласан сүрьеэгийн оношлогооны төвийг 

байгуулах – шинж тэмдэг илэрсэн ихэнх өвчтөн сүрьеэтэйгээ мэдэхгүй учраас 

ерөнхий үйлчилгээний газарт зөвлөгөө авахаар ирдэг. 

• Зөвхөн клиникт юмуу гэрлийн шинжилгээнд үндэслэн оношлох. Өвөрмэц чанар нь 

доогуур байдаг учир сүрьеэгүй юмуу эдгэрсэн гэмтэлтэй олон өвчтөнд 

шаардлагагүй эмчилгээ хийн хор учруулж, хөрөнгийг үргүй зарцуулдаг. 

• Түрхэц бэлдэхийн тулд өвчтөнг олон өдөр дараалан ирэхийг шаардах (2 ирэлтээр 3 

сорьц авч болдог: газар дээр-өглөө эртний-газар дээр). 

• Төрөлжсөн байгууллагад (ж: сүрьеэгийн диспансер) онош, оношийн баталгаажилтыг 

төвлөрүүлэх. Амьсгалын шинж илэрсэн олон өвчтөн эхлээд ерөнхий эмнэлгийн 

амбулаторид, эрүүл мэндийн анхан шатны төв, хувийн эмчээс зөвлөгөө авдаг. 

• Ярвигтай, тохиромжгүй арга, жишээ нь: сүрьеэгийн хөтөлбөрт полимеразын гинжин 

урвал г.м хэрэглэх. 
 

Эмчилгээ 

• Төрөлжсөн төвд л эмчилгээг төвлөрүүлэх. Төв байгууллагууд сүрьеэгийн болон 

клиник хүндрэлүүдийн талаар сайн мэдэж байдаг, оношлогооны нөөц илүү байж 

болох ч өвчтөний гэрээс голдуу хол оршдог тул олон өвчтөнг алддаг. Хотод ойр 

зарим байгууллагаас бусдыг хүндрэлтэй тохиолдлуудын оношлогоо, хүндрэлийн 

эмчилгээ хийхэд л зөвхөн шилжүүлж, өвчтөнг аль болох хурдан үйлчилгээ авахад 

хялбар газарт боломжийн хирээр шилжүүлэх ёстой. 

• Эмийн тогтмол биш хангамжийн улмаас өвчтөнг дутуу эмийг худалдан авахыг хүсэх. 

Ингэснээр ганц эмийн эмчилгээ болон эмийн дасал үүсгэж, үйлчилгээнд итгэл 

алдан эмчилгээ тасалдаг. 

• Эмчилгээг сунгах. Урт эмчилгээ цөөхөн өвчтөнд л ашигтай байдаг ба эмчилгээг 

уртасгах үндэслэл байдаггүй. Менингит юмуу сүрьеэгийн бусад хэлбэрт эмчилгээг 

сунгаснаар нэмэлт ашиг гарсан баталгаа байхгүй байна. 

• Үнэтэй витамин, тэжээлийн нэмэлт, эрдэс ба бусад эмийг өвөрмэц дутагдал байхгүй 

үед нэмэх. Өвчтөний хоол тэжээлийн байдал нянгийн тоо буурахад сайжирдаг. 

Сүрьеэгийн халдвар өвчлөлд шилжихэд хоол тэжээл эгзгийн чухал хүчин зүйл 

байдаг ч богино-хугацааны, өндөр үр дүнтэй горим хэрэглэж буй үед эдгэрэлтэнд 

нөлөөлдөггүй. Хоол (өвчтөн ба гэр бүл) нь эмчилгээ даган мөрдөлт сайжруулахад 

чухал, үр дүнтэй урамшуулал болж чаддаг. 

• Гэрлийн шинжилгээгээр сар бүр хянах. 

• Эмнэлгийн ажилтан мэс заслын амны хаалт хэрэглэх. Эдгээр хаалт нь нян 

амьсгалахаас сэргийлж чаддаггүй, харин ажилтанг өвчтөнөөс хөндийрүүлж, 

ажилтанд хамгаалагдсан мэт хуурамч сэтгэгдэл төрүүлдэг. 
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Хяналт (судалгаа шинжилгээг оруулан) 

• Ямар нэг хугацаанд эмчлүүлж байгаа өвчтөний тоо зэрэг явцын олон үзүүлэлт 

хянах. Стандарт үзүүлэлтүүд (оношлогооны чанар, шилжилтийн түвшин, 

эдгэрэлтийн түвшин, жилийн тохиолдлын тооцоолсон түвшин) байдаг бөгөөд 

эдгээрийг ач холбогдол багатай мэдээлэлтэй хольж болохгүй. 

• Сарын өргөтгөсөн тайлан. Хурдан, үр дүнтэй хянахад улирлын тайлан хангалттай 

байдаг. 

• Сүрьеэгийн мэдээллийг (улирлын тайлан) эмнэлгийн ерөнхий мэдээллийн 

системтэй хавсрах. Гэхдээ, улирлын тайлангийн мэдээллийг аль болох олон хүнд – 

эмнэлгийн ерөнхий мэдээллийн тогтолцоо ба бусад аргаар тараах хэрэгтэй. 

• Тэргүүлэх төсөл ба үйл ажиллагааны судалгаанд хэтэрсэн хөрөнгө хэрэглэж, 

туршсан ажиллагааг бүх орон даяар хэрэглэх боломжгүй юмуу тогтворгүй болгох. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.  Хүн амын дундах сүрьеэгийн тархалтанд   

ХДХВ-ын үзүүлэх нөлөө ямар байдаг вэ? 
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А. Харриес120 

 

 

 

ХДХВ-халдвар эсэд-тулгуурласан дархлааг бууруулж, сүрьеэ үүсэх хүчтэй хүчин зүйл 

болж байдаг (1, 2). ХДХВ сүрьеэгийн тархвар судлалд үзүүлэх нөлөө ХДХВ-халдвартай 

болон Mycobacterium tuberculosis-оор халдварлагдсан, халдварлах эгзэгтэй хүн амын 

хоорондын давхцалаас хамаардаг. Одоогийн байдлаар дэлхий дээрх M. tuberculosis ба  

ХДХВ-ын хам-халдвартай хүмүүсийн 70% суб-Сахарын Африкт амьдарч байна (3). 

Хам-халдвартай хүмүүст идэвхтэй сүрьеэ үүсэх жилийн эгзэг дархлалын сулралаас 

хамаарч 5–15% байдаг (1). ХДХВ-халдвар M. tuberculosis-д өртөн халдвар авч идэвхтэй 

сүрьеэ үүсэх явцыг хурдасгадагийг баталсан байна. Эмнэлэгт ДОХ-ын хүндрэлийн 

улмаас хэвтсэн, дархлал нь их дарангуйлагдсан өвчтөн халдварт өвчтөнтэй хамт 

байхад өртөлт ба өвчлөлийн хоорондын дундаж хугацаа 12 долоо хоног байжээ (4). 

 

ХДХВ-ын нөлөө 

ХДХВ суб-Сахарын Африкийн сүрьеэд хамгийн ихээр нөлөөлсөн байдаг, Энэтхэгийн 

зарим хэсэг, Мянмар, Тайландад энэ 2 халдварын хоорондын холбоо өсч байна. ХДХВ-

ын нөлөөлдөг олон хэсгийг доор авч үзлээ. 

 

Сүрьеэгийн тохиолдлын тоо 

Сүүлийн 10–15 жилд ХДХВ өндөр тархсан Африкийн хэсэгт сүрьеэгийн тохиолдлын тоо 

300–400% өссөн нь M. tuberculosis-ын нууц халдвартай хүмүүст өвчлөх эгзгийг ХДХВ 

ихэсгэдэгээс болжээ (5). Тохиолдлын тоо ихэссэнээс гадна түрхэц-сөрөг уушигны ба 

уушигны бус сүрьеэгийн тохиолдол ихэсч, харьцааг алдагдуулж байна (1). 

Тохиолдлын тоо ихэсч байгаа нь сүрьеэтэй тэмцэх ажилд их гамшиг учруулж байна: 

илүү олон ажилтан, сүрьеэгийн мэргэжилтэн, лабораторийн ажилтан шаардагддаг; 

лабораторийн хэрэгсэл, эм, цэрний сав, бичгийн хэрэгсэл илүү хэрэгтэй болдог; 

эмчилгээний эхний шатанд өвчтөнг эмнэлэгт хэвтүүлдэг газарт тасаг илүү хүнтэй болж, 

сайн асрамжлах боломжгүй болгож эмнэлгийн дотор халдвар тархах эгзгийг ихэсгэдэг. 

 

Сүрьеэгийн халдвар тархах халуун цэгүүд 

ХДХВ-ын хам халдвараар хүчээ авсан халдвар тархах халуун цэгүүд шорон, цагаачдын 

лагерь, уурхай, эмнэлгийн үйлчилгээний байгууллагууд, дотуур байртай сургууль зэрэг 

хүн бөөнөөр байдаг газарт үүсч болно. Ийм газарт сүрьеэгийн халдварын тархалтыг 

бууруулахад тохиолдлын идэвхтэй илрүүлэлт шаардагдаж болно. 

 

                                                
120 Мэргэжлийн Зөвлөх, Малавийн Сүрьеэтэй Тэмцэх Үндэсний Хөтөлбөр, Лилонгве, Малави. 
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Тохиолдлын нас баралтын ихсэлт 

ХДХВ-эерэг сүрьеэтэй өвчтөн ХДХВ-холбоотой өвчний улмаас сүрьеэгийн эмчилгээний 

явцад нас бардаг. Сүрьеэгийн эсрэг эмийн гаж нөлөө, ялангуяа тиоацетазон-үүсэлтэй 

арьсны гэмтэл илүү элбэг байдаг нь эмчилгээг зогсоох болон нас барахад хүргэдэг (6). 

ХДХВ-сөрөг өвчтөнтэй харьцуулахад ХДХВ-халдвартай өвчтөн сүрьеэгийн эмчилгээний 

явцад болон дараа нас баралт илүү байдаг нь гайхмаар зүйл биш юм. Суб-Сахарын 

Африкт ХДХВ-халдвартай, түрхэц-эерэг сүрьеэтэй өвчтөний 30% эмчилгээ эхэлсэнээс 

12 сарын туршид, эмчилгээ дуусгасан 25% дараах 12 сард нас бардаг байна (1). 

ХДХВ-халдвартай, түрхэц-эерэг сүрьеэтэй өвчтөний нас баралтын түвшин өндөр 

байдгаас ХДХВ сөрөг өвчтөнд өмнө нь тооцоолсон амь нас аварсан жилээр үзэхэд 

эмчилгээний өртөг-үр дүн бага болдог. ХДХВ-ын эринээс өмнө түрхэц-сөрөг уушигны 

сүрьеэ эмчилгээний үр дүн сайтай өвчин байсан билээ. ХДХВ-халдвартай, түрхэц-сөрөг 

уушигны сүрьеэтэй өвчтөний тавилан түрхэц-эерэг уушигны сүрьеэтэй өвчтөнийхөөс 

хавьгүй дор байж болох баталгаа суб-Сахарын Африкаас аажим нэмэгдсээр байна (7). 

 

Эмчилгээ дуусгасны дараа сүрьеэ дахин эхлэх 

Сүрьеэ дахин эхлэх түвшин (идэвхтэй сүрьеэгийн клиник шинж тэмдэг дахин эхэлж, M. 

tuberculosis-ын түрхэц юмуу өсгөвөр эерэг болсон) ХДХВ-халдвартай өвчтөнд илүү 

өндөр байдаг. Рифампицингүй горим хэрэглэх, эмийн гаж урвалын улмаас эмчилгээ 

тасалдах нь сүрьеэ дахин эхлэх эгзгийг ихэсгэдэг байна (1). Дахин эхлэх гэдэгт дахилт 

болон дахин халдвар авсаны дараа өвчин үүсэхийн аль алиныг оруулж үздэг. Өвчний 

идэвхжлийн улмаас болон дахин халдварын улмаас болж сүрьеэ дахин эхлэх хувь 

сайн мэдэгдээгүй байна. 

 

Эмийн дасал 

ХДХВ-халдвартай өвчтөнд олон эмийн-дасалтай сүрьеэгийн тэсрэлт болсоныг аж 

үйлдвэржсэн ба хөгжиж буй орноос адил ирүүлсэн байдаг. ХДХВ нь өөрөө олон эмийн 

дасалтай сүрьеэ үүсгэдэггүй ч халдвараас өвчин үүсэх явцыг хурдасгадаг нь энэ 

аюултай байдлын тархалтыг эрчимжүүлж байна. 

 

Сүрьеэтэй тэмцэх ажлын дэлхий нийтийн зорилт 

Сүрьеэтэй тэмцэх ажлын үндсэн зорилт нь нас баралт, өвчлөл ба өвчний тархалтыг 

бууруулах байдаг. Одоогийн байдлаар үүнд хүргэх хамгийн сайн арга нь түрхэц-эерэг 

сүрьеэгийн шинэ тохиолдолд онцлон анхаарч илрүүлсэн түрхэц-эерэг тохиолдлын 

ядаж 85%-ийг эдгээж, шинэ халдварт тохиолдлын ядаж 70%-ийг илрүүлэх байдаг 

билээ. ХДХВ нь эдгэрэлт ба илрүүлэлтийн зорилтын түвшинд хүрэхийг хүндрүүлж 

байна. ХДХВ-холбоотой нас баралтын улмаас түрхэц-эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын 

эдгэрэлтийн түвшинг 85%-д хүргэх бараг боломжгүй болжээ. Тохиолдлын илрүүлэлтийн 
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70%-ийн түвшинд хүрэх ч мөн боломжгүй болжээ, учир нь ялангуяа ХДХВ-тархалт 

ихтэй нөхцөлд ийм тохиолдлын нийт тоог яг нарийн тогтоох арга (хуваарьт хэрэглэх) 

олдоогүй байна. 
 

Дүгнэлт 

ХДХВ сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийн сул талыг илрүүлэн гаргадаг. Илрүүлэлтийн 

түвшин доогуур байвал эмчлэгдээгүй өвчтөнөөс халдвар ба өвчин хурдан тархахад 

хүргэдэг. Эдгэрэлтийн доогуур түвшин, хэрэв таслалтын өндөр түвшинтэй хавсарсан 

бол эмийн дасалтай төрөл хурдан үүсч, тархахад хүргэж болно. Дээр нь, халдварын 

хяналт үр дүнгүй байвал байгууллагын дотор сүрьеэ хурдан, өргөнөөр тархахыг 

хялбарчилдаг. ХДХВ-тархалт ихэсч л байвал сүрьеэгийн түвшин ч мөн ихсэх болдог. 

Хөгжиж буй оронд насанд хүрэгсдийн дунд ХДХВ-тархалт 5%-д хүрвэл одоо хэрэглэж 

буй аргаар тохиолдлын ихсэлтийг хязгаарлах аргагүй болох юм. Гэвч, ДОТС хувь 

өвчтөний амьдралыг уртасгаж, эмийн даслаас сэргийлж, тохиолдлын ихсэлтийг мохоож 

чаддаг. ХДХВ-халдвартай өвчтөнд идэвхтэй сүрьеэгийн эгзэг ихэссэн, сүрьеэгийн 

халдварын тархалтын халуун цэгүүд ба дахин эхлэх түвшин ихэссэнээс тохиолдлын 

тоо мөн өсдөг. Эцэст нь, ХДХВ-тархалт тогтмол өндөрлөгт очиж, ингэснээр сүрьеэгийн 

тохиолдол ч мөн тогтмол өндөрлөгт хүрч, ХДХВ эриний өмнөхөөс хэд дахин өндөр 

түвшинд очно. ХДХВ-тархалт өндөр газар сүрьеэтэй тэмцэх ажил ХДХВ-ыг хянан 

барихаас ихээхэн шалтгаалдаг. 
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75.  Сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг хэрхэн сайжруулж,  

тогтмол байлгах вэ? 

Т. Фреиден121 

 

 

 

 

Бэрхшээл ба давуу талууд 

Сүрьеэтэй тэмцэх ажил үр дүнтэй байхад улсын болон орон нутгийн түвшинд төр, 

захиргааны тогтвортой оролцоо шаардлагатай байдаг. Ийм учраас сүрьеэтэй тэмцэх үр 

дүнтэй хөтөлбөрөөр бэрхшээлтэй асуудал байдаг энэ оролцоог санаачлан, байгуулж, 

тогтвортой байлгах хэрэгтэй юм. Сүрьеэтэй ихэнх өвчтөн эдийн засгийн хувьд 

гачигдмал, улс төрийн нөлөөлөл нь бага байдаг. Түүнчлэн өвчин өвчтөнг хөндийрүүлэх 

хандлагатай байдаг бөгөөд сүрьеэтэй өвчтөнүүд илүү үйлчилгээ, хөрөнгө лоббидохын 

тулд холбоо юмуу дэмжих бүлэг байгуулдаггүй. Төгсгөлд нь, сүрьеэтэй тэмцэх ажил 

үргэлжилсэн дэмжлэг шаарддаг удаан хугацааны тэмцэл байдаг билээ. 

Өнөөдрийн байдлаар хоёр тэрбум хүн сүрьеэгийн нянгаар халдварлагдсан байгаа 

бөгөөд тэдний дор хаяхад 100 саяд нь амьдралынх нь аль нэг мөчид идэвхтэй сүрьеэ 

үүсэх юм. Иймээс сүрьеэгийн тархалтыг бүрэн зогсоож, халдвар аваагүй хүмүүст 

сүрьеэгээс сэргийлэх үр дүнтэй вакцин нээж, өргөнөөр хэрэглэсэн ч сүрьеэтэй тэмцэх 

үйлчилгээ наад зах нь 40–50 жилд шаардлагатай хэвээр байх ажээ. 

Дээрээс нь, ХДХВ-тархалт, ялангуяа хязгаарлагдмал хөрөнгөтэй орнуудад 

сүрьеэгийн тохиолдлыг огцом ихэсгэж байна. Хөгжиж байгаа олон оронд эрүүл мэндийн 

үйлчилгээнд хийгдэж байгаа өөрчлөлт сүрьеэтэй тэмцэх ажилд шинэ бэрхшээл үүсгэж 

байна. Эрүүл мэндийн салбарын өөрчлөлт үр дүнг сайжруулж, нийгмийн оролцоог 

ихэсгэж чадах ч амьдрал дээр энэ нь хэрэглэгчийн төлбөр, үйлчилгээний бууралт ба 

сүрьеэтэй тэмцэх зэрэг өвөрмэц өвчнүүдийн хөтөлбөрийн үр дүнтэй ажиллагааг 

хязгаарлахад голдуу хүргэдэг (1). 

Эдгээр бодит саад тотгор байгаа ч сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрт нилээн хэдэн давуу 

тал байдаг. Нэгдүгээрт, сүрьеэ эдгэрдэг өвчин бөгөөд эрүүл мэнд ба нийгмийн бусад 

бэрхшээлүүдтэй харьцуулбал сүрьеэгийн тархалтыг ялж болох тэмцэл байдаг билээ. 

Хоёрдугаарт, сүрьеэтэй тэмцэх үйлчилгээгээр тооцоог гаргах бүрэн боломжтой бөгөөд 

ийм ч учир олон шийдвэр гаргагчийг татаж чаддаг. Сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрөөр 

шинжлэгдсэн, оношлогдсон, эмчлэгдсэн ба эдгэрсэн өвчтөний бодит тоог гаргаж болдог 

                                                
121 Мэргэжилтэн, Stop TB Хэсэг, ДЭМБ-ын Зүүн-Өмнөд Азийн Бүсийн Хороо, Нью Дели, Энэтхэг. 
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бөгөөд эдгээр үйл ажиллагааны үрээр урьдчилан сэргийлсэн нас баралтын тоог 

бодитоор тооцоолж, энэ мэдээллийг хөтөлбөрийг санхүүжүүлж, дэмжиж байгаа хүмүүст 

мэдээлж байдаг. Гуравдугаарт, сүрьеэтэй тэмцэх ажлын өртөгөө нөхөх чадвар өндөр 

байдаг (“ДОТС өртөгөө нөхөж чадах уу?”, х.233-г үз). Дөрөвдүгээрт, өндөр тархалттай 

газар амьдарч буй олон хүмүүс сүрьеэ нь өвчлөл, нас баралтын гол шалтгааны нэг гэж 

мэдэж байдгаас сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй ажиллагааг сайн засгийн газрын ажлын 

үндсэн үзүүлэлт гэж зөв ойлгож байдаг. Тавдугаарт, энгийн ажилбарт үндэслэсэн 

байдаг тул ДОТС-ын бодлогыг бараг ямар ч нөхцөлд амжилттай хэрэгжүүлж болдог. 

Эцэст нь, бас хамгийн гол нь найдвартай шинжлэх ухааны үндэслэлд ДОТС 

тулгуурласан байдаг; ДОТС нь – энэ номын тохиолдлын илрүүлэлтийн хэсэгт нэгтгэн 

авч үзсэн шиг баримтаар дэмжигдсэн оношлогооны бодлого; эмчилгээний хэсэгт авч 

үзсэн шиг санамсаргүй сонголтоор хийдэг хяналттай клиник туршилтуудад үндэслэсэн 

хэрэгжүүлж болохуйц, үр дүнтэй богино-хугацааны эмчилгээ; бэрхшээл доголдлыг 

хялбар илрүүлэн дүгнэлт хийх боломж олгодог бүртгэл тайлангийн тогтолцоог (“Бүртгэл 

ба тайлан яагаад шаардлагатай байдаг вэ, ямар тогтолцоог зөвлөмж болгож байна 

вэ?”, х.257-г үз) хамарсан байдаг.  

 
Сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг дэмжих 

Сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй үйлчилгээ ерөнхийдөө улсын түвшний, зохих ажилтан, 

дэмжлэгтэй сүрьеэгийн хөтөлбөрөөр дэмжигддэг билээ. Хөтөлбөрийн ерөнхий бодлого 

нь мэргэжлийн бодит бодлого бий болгох, гол шийдвэр гаргагчдад эдгээр бодлогыг 

хэрэгжүүлэхийн чухлыг ойлгуулж, тэднийг хамрахад дээд зэргийн чармайлт гаргах; 

сүрьеэтэй тэмцэх үр дүнтэй ажлыг дэмжихэд төрөөс гадна хувь хүн, бүлэг, нийгмийг 

хамрах байдаг. Олонх хөтөлбөрт ажилтан сонгох, тоног төхөөрөмж захиалан авах, 

үйлчилгээний гэрээ хийх мэдэлтэй байх шаардлага гардаг. Улс, орон нутгийн түвшинд 

төр, захиргааны оролцоо авч хийвэл л энэ ажлыг үр дүнтэй биелүүлж болдог билээ. 

 
Сүрьеэтэй тэмцэх ажлыг тогтворжуулах 

Сүрьеэтэй тэмцэх ажил удаан хугацааны тэмцэл байдаг. Нилээн хэдэн оронд 

сүрьеэтэй тэмцэх ажилд гарсан эхний амжилт сэтгэл ханахад хүргэсний улмаас 

тохиолдол дахин гарч, эмийн даслын аюул үүсэн, тархжээ (2, 3). “U-хэлбэрт мурий” нэр 

томъёог сүрьеэтэй тэмцэх ажилд сонирхол, оролцоо болон дэмжлэг буурсаны дараа 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт мууддагаас өвчний гамшиг ихэсдэг үзэгдлийг дүрслэн 

харуулахад хэрэглэдэг (4). Сүрьеэтэй тэмцэх үйлчилгээг хадгалах хамгийн гол бодлого 

нь үр дүнтэй хэрэгжилтийг баталгаатай болгож, амжилтыг тогтмол бүртгэн мэдээлж, 

хөрөнгө хуваарилж буй хүмүүст өргөн тараах байдаг. Үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд 

үйлчилгээг бодитойгоор тогтмол дүгнэж, хөтөлбөрийн үзүүлэлтийг  үргэлжлүүлэн 



 337 

сайжруулахыг шаарддаг. Баримтлах үндсэн бодлого нь улсын хэмжээнд гадны хөрөнгө 

оруулагчдыг олж, тэдний оролцоог тогтмол хадгалах байдаг. Улсын салбарын 

удирдлага зорилтоос илүү саад бэрхшээлд чиглэгдэх хандлагатай байдаг (5). Ийм 

зайлшгүй хандлагын нөлөөг хязгаарлахын тулд хөтөлбөрүүд хувь хүн, байгууллага ба 

төрийн бус хэсгийн дэмжлэг эрэх хэрэгтэй юм. Сүрьеэтэй тэмцэх ажилд хүн амд 

сүрьеэтэй тэмцэх ажиллагааг хүртээмжтэй хэвээр байлгах сонирхолтой хувь хүмүүс, 

бүлгийг оруулж болдог. Иймд улсаас гадна хувь хүн ба бүлэг сүрьеэтэй тэмцэх 

үйлчилгээг дэмжин, тогтвортой байлгахад чухал үүрэгтэй байдаг билээ.  

Эцэст нь сайн чанарын сүрьеэтэй тэмцэх үйлчилгээг бий болгож хадгалах нь төрийн 

удирдлага, үйлчилгээ сайн байгаагийн тусгал байдаг билээ. 
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