
1

“Вирүс судлалын тулгамдсан асуудлууд”, Үндэсний 14 дүгээр бага хурал, 2013.09.27

Хүний херпес вирүст халдварын судалгаа:
Дэлхий дахинд ба Монгол улсад

Академич П.Нямдаваа,

Монголын вирүс судлалын нийгэмлэг,

Монголын Анагаах Ухааны Академи

“Вирүс судлалын тулгамдсан асуудлууд”, Үндэсний 14 дүгээр бага хурал, 2013.09.27

Академич П.Нямдаваа           2

1. Херпес вирүсийн тухай

2. Түүх (2000 оныг хүртэл)

3. Одоо (2000-2013 он)

4. Ирээдүй (2014 он ба цааш)



2

“Вирүс судлалын тулгамдсан асуудлууд”, Үндэсний 14 дүгээр бага хурал, 2013.09.27

Академич П.Нямдаваа           3

Херпес вирүсийн тухай I: Бүтэц

100 нм

Энгийн херпес вирүсийн 
электрон микроскопийн 
хөрөг (сөрөг тодруулалтын 
арга, өсгөлт: х100 000)

Херпес вирүсийн 
бүтцийн бүдүүвч 

(схем)

Херпес вирүсийн 
геном дээрхи 

генүүдийн байршлын 
зураглал

Херпес вирүс бол байгальд өргөн тархсан вирүс бөгөөд одоогоор хүн, 
бусад хөхтөн амьтад, ургамал, шувууд, хоёр нутагтан, загас зэрэг амьтдаас 
200 гаруй зүйл херпес вирүс илрүүлэн бичээд байгаагийн дотор хүнд 
халдварладаг 9 зүйл херпес вирүс бичигдээд байгаа болно.
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Херпес вирүсийн тухай II: Таксоном ангилал

Баг
Овог 
төрөл
төрөл
төрөл
төрөл

Овог
Дэд овог
төрөл
төрөл
төрөл
төрөл

Дэд овог
төрөл
төрөл
төрөл
төрөл

Дэд овог
төрөл
төрөл
төрөл
төрөл

Овог
төрөл

зүйл төрөл Дэд овог

Олон төрлийн амьтан, эд, эсэд 
халдварлаж, эс хайлуулах  
(литик) болон далд (латент)
халдвар үүсгэнэ. 
Репродукцийн мөчлөг нь 
богино: 1-2 хоног. Далд 
халдвар бүгэх байр нь голдуу 
мэдрэх мэдрэлийн зангилаа 
байна.

Зөвхөн хөхтөн амьтанд 
халдварлана. Репродукцийн 
мөчлөг нь удаан (7 хоног хүртэл). 
Халдварласан эс томроно 
(цитометали). Далд халдвар нь 
булчирхай болон цуллаг эрхтний 
эдэд бугшина 

Зөвхөн лимфоцитийг сонгон 
гэмтээж, тэндээ бугшина
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Херпес вирүст халдварын судалгаа
Дэлхийд

Монголд
Хомхой долоох

Домын судрууд

1955: Салхин цэцэг өвчнийг 
заавал бүртгэх халдварт 
өвчний жагсаалтанд оруулсан

мэө 410-400: херпес  
έρπής (ээрпес), έρπέίν (ээрпэйн)
мөлхөх, нүүх гэсэн утгатай ререг 
үгнээс үүдэлтэй

Хиппократ (мэө 460-377)

≈100: herpes labialis
Херодос (?)

1736: herpes genitalis
Jean Astruc
(1684-1766)

1767: салхин цэцэг
William Heberden

(1710-1801)

1913: херпесийн цэврүүний 
шингэнээр молтогчины эвэрлэг 
бүрхүүлд халдаасан

Wilhelm Grűter (1882-1963)

1953-1958: Херпес(HHV), 
салхинцэцэгийн (VZV) 
вирүсийг эсийн өсгөвөрт 
өсгөвөрлөсөн

Thomas Huckle Weller 
(1915-2008)

1888: салхин цэцэг
бүслэх үлд

Janus von Bokay

1690: Амны хижиг өвчин,
Бэлгэсийн завсар нэвчих өвчин,
Могой үлд, Цагаан эсэргэнэ

Дэсрид Санжаажамц
“Манаг лхантав”

≈1950: герпес (уруулын ба бэлгийн), 
ам гэмтэх, бүслэх үлд (могой яр),
салхин цэцэг
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Салхин цэцэг, бүслэх үлд (HHV 3)
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Салхин цэцгийн тууралт

Бүслэх үлд буюу могой яр
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Херпес вирүсийн судалгаа: 1950-2000 он 

1953-1958: херпес вирүс (HHV-
1/2), салхин цэцэг/бүслэх 
үлдийн вирүс (HHV-3)

T.H.Weller нар

Дэлхийд

Монголд
1985: Эвэрлэг бүрхүүлийн 
херпесийг йод-окси-уридинаар 
эмчилж туршсан

Э.Санжаа, П.Нямдаваа, 
Ш.Тумбааш Ж.Баасанхүү

1964: EBV (HHV-4)
M.A.Epstein, Y.Barr

1957: CMV (HHV-5)
T.H.Weller нар

1986: HHV-6
R.Gallo нар

1974: Салхин цэцэгийн 
амьд вакцин (Oka)

M.Takahashi нар

1977-1982: acyclovir (zovirax)
G.B.Elion нар, SKB

1990: HHV-7
N.Frenkel нар

1994: HHV-8
Y.Chang нар

1971: genus Herpesvirus
ICTV

1976: family Herpetoviridae
ICMV

1993-1998: 
Fomivirsen (vitavene)

Isis Pharmaceuticals

1988: HHV-1 whole genome sequence
D.J.McGeach et al.
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Баркитын лимфом, халдварт мононуклёз (HHV 4)
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Баркитын лимфом -
В лимфоцитын хорт 
хавдар. Английн эмч 
Denis Parsons Burkitt
(1911-1993) 1958 онд 
эквадорын бүсийн 
африкийн орнуудад 
анх илрүүлсэн.

Английн электрон 
микроскопч Michael 
Antony Epstein (b.1921), 
Yvonne Barr (b.1932) 
нар 1964 онд Баркитын 
лимфомын эдээс анх 
илрүүлсэн. Энэ вирүс 
хожмоо Эпштейн-
Баррын вирүс (EBV)
нэр авчээ.
АНУ-ын вирүс судлалч 
Gertrude Henle, Werner 
Henle нар EBV-ийн 
эсрэгбиеийг 1986 онд 
анх мононуклеозтой 
хүүхдийн цусанд 
илрүүлсэн. 

Оросын хүүхдийн эмч 
Нил Фёдорович 
Филатов (1847-1902) 
анх 1885 онд 
тунгалагийн зангилаа 
томорч, цусанд нь 
моноцит-төст гаж эс 
илэрдэг хөнгөн явцтай 
халууралт өвчнийг бие 
даасан нозолог нэгж 
болгон тодорхойлж, 
халдварт мононуклёз 
хэмээн нэрлэжээ.
Одоо энэ өвчний үүсэгч 
нь EBV гэж бүх нийтээр 
хүлээн зөвшөөрсөн 
бөгөөд АНУ-д хийсэн 
судалгаагаар 40 нас 
хүрэхэд хүн амын 90%-
ынх нь цусанд EBV-
эсрэгбие илэрдэг байна.   
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Цитомегали (CMV: HHV-5)
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1920-иод онд эмгэг анатомичид анх 
амьгүй төрсөн, шалтгаангүй эрт нас 
барсан нярайн шүлсний булчирхай, 
бусад булчирхайлаг эдээс хистологийн 
шинжилгээгээр эгэл биетэн төст 
өвөрмөц эс олж, cytomegalic inclusion 
body, salivary gland inclusion body,
protozoan-like cytoplasmic inclusion body
хэмээн нэрлэх болжээ. 1950-иад оноос 
зарим өвчтөний эсийн шинжилгээнд 
ийм эс илрүүлж, уг эмгэгийг 
цитомегали (cytomegalia) хэмээн 
нэрлэсэн байна.
Одоо бол цитомегалиийг голдуу эхийн 
умайд байхдаа авсан CMV-ээр 
сэдээгдэж, эрхтэн тогтолцооны 
төрөлхийн дуталд хүргэх юм уу, 
бугшмал халдвар хэлбэрээр явагддаг 
эмгэг хэмээн үзэж байна.

цитомегали
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Exanthema subitum: (HHV-6A/6B, HHV7)
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Exanthema subitum
“алгадуулсан хацар” 

ба тууралт

2-6 насны хүүхдэд голдуу 
тохиолддог, хөнгөн тууралтат 
халдвар. Улаан бурхан,  улаан 
эсэргэнэтэй андуурагдаж 
өнгөрөх нь элбэг байдаг.
Насанд хүрэгсэдийн 95%-д нь 
эдгээр вирүсийн эсрэгбие 
эерэг тодорхойлогддог тул 
олонхи хүн бага насандаа 
хөнгөн хэлбэрээр өвдөж 
өнгөрүүлдэг гэж үзэж буй.
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Капоши сарком (HHV-8)
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Вирүсийг анх 1994 онд Капошийн 
саркомын эдээс илрүүлж, өсгөвөрлөсөн.

Уг нь цусны судасны энэхүү хорт 
хавдрыг анх 1872 онд Венийн их 
сургуулийн Арьсны өьчин судлалын 
профессор Капоши [Moritz Kaposi 
(1837-1902) илрүүлэн бичиж,
Idiopathisches multiples Pigmentsarkom
der Haut (idiopathic multiple pigmented 
sarcoma of skin) гэж нэрлэсэн нь хожмоо 
зохиогчоороо нэрлэгдэх болжээ.
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Херпесвирүсийн эсрэг хими-засал
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Гуанозины аналог ацикловир Композит анти-сенс РНХ:
фомивирсен
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Монгол улс дахь салхин цэцгийн өвчлөл 
(1952-2000)
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Монгол улс дахь салхин цэцгийн өвчлөл 
насны бүлгээр (1998-2000 оны дунджаар)

Академич П.Нямдаваа           16
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Херпес вирүсийн судалгаа: 2000-2013 он

Дэлхийд

Монголд
2002: Энгийн херпесийн 
оношлогоо, эмчилгээ (PhD)

П.Эрдэнэчимэг

2012: Монгол улсад илрүүлсэн 
салхин цэцэг/бүслэх үлдийн 
вирүсийн генотип (PhD)

Д.Энхсайхан

2000-2010: 
famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir, valganciclovir

Molecular biology of herpes viruses

2009: order Herpesvirales
ICTV

2010: HHV-3 mongolian strains
11 sequences  of tegument protein

D.Enkhsaikhan et al.
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Монгол улс дахь салхин цэцгийн өвчлөл 
(1952-2012 он)
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“Вирүс судлалын тулгамдсан асуудлууд”, Үндэсний 14 дүгээр бага хурал, 2013.09.27

Монгол улс дахь салхин цэцгийн өвчлөлийн хөдлөлзүй, 
сараар (2002-2008 оны дундажаар)

Академич П.Нямдаваа           20
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Монгол улсад илрүүлсэн VZV:
молекул генетикийн анализ
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Монгол улсад 
илрүүлсэн VZV–
омгуудын ORF22
генийн удмын 
холбоо. Улаанаар 
ялгасан нь монголд 
илрүүлсэн VZV 
омгууд, хаалтанд 
генотип анлиллын 
тэмдэглээ.

Д.Энхсайхан нар, 
2012
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1. Херпес вирүсийн тухай

2. Түүх (2000 оныг хүртэл)

3. Одоо (2000-2013 он)

4. Ирээдүй (2014 он ба цааш)
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Тулгамдсан асуудлууд

• Вакцинжуулалтын ачаар хүүхдийн насны амьсгалын “бага халдварууд” 
буурахын хэрээр салхин цэцэг өвчин ихсэх хандлагатай тул вакцинжуулалт 
нэвтрүүлэх үндэслэл боловсруулах шаардлагатай.

• Хүн ам насжих, цитостатик эмийн хэрэглээ ихсэх хэрээр бүслэх үлдийн 
өвчлөл ихсэх эгзэгтэй тул энэ өвчнийг заавал бүртгэх халдварт өвчний 
тоонд оруулах шаарлага гарч байна.

• Улаанбурхны бус тууралтат халдвар ихсэх хэрээр HHV-4, HHV-5, HHV-6, 
HHV-7-оор сэдээгдэх халдварыг лабораториор илрүүлэх, эмчлэн эдгэрүүлэх 
аргуудыг практикт нэвтрүүлэх шаардлага урган гарч байна.

• Херпес вирүсийн өвөрмөц эмчилгээний бэлдмэлүүд бэхнээ буй тул 
Капошийн сарком, цитомегали, херпес вирүст энцефалит зэрэг амь тэнссэн 
байдалд олонтаа оруулдаг херпес вирүсийн гаралтай хүнд эмгэгүүдийг эрт 
оношлож, эмчлэн эдгэрүүлэхэд вирүс судлалын шинжилгээний аргуудыг 
эрчимтэй нэвтрүүлэх хэрэгцээ бий болж байна.  

“Вирүс судлалын тулгамдсан асуудлууд”, Үндэсний 14 дүгээр бага хурал, 2013.09.27

Монгол улс дахь салхин цэцгийн 
өвчлөлийн хандлага

Академич П.Нямдаваа           24
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Дэлгэрүүлэн үзэх ном, зохиол
1. Herpesviridae, In: D.M.Knipe, P.M.Howley, Ediors-in-Chief (2013): 

Fields Virology, 6th Edition, Wolters Kluwer/Lippincott Williams & 
Wilkins, Amazon Kindle Version, locations: 614-627; 

2. Order Herpesvirales, In: International Union of Microbiological Societies, 
Virology Division, International Committee on Taxonomy of Viruses  
(2012),Virus Taxonomy (9th Report of the International Committee on 
Taxonomy of Viruses) Edited by A.M.King, M.C.Adams, E.B.Carstens, 
E.J.Lefkowitz, Academic Press, Amazon Kindle Version, locations: 
3058-3747;

3. Эрдэнэчимэг, Ч. (2002): Энгийн герпесийн вирүсээр сэдээгдсэн 
халдварын оношлогоо, эмчилгээний зарим асуудал, Анагаах ухааны 
докторын зэрэг горилсон бүтээл, Улаанбаатар, 120 х.;

4. Энхсайхан, Д. (2012): Монгол улсад илрүүлсэн салхин цэцэг/бүслэх 
үлдийн вирүсийн генотипийн судалгаа, Биологийн ухааны докторын 
зэрэг горилсон бүтээл, Улаанбаатар, 104 х.;

Академич П.Нямдаваа           25
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ТАЛАРХАЛ

Херпес вирүст халдварын тухай уламжлалт 
анагаах ухааны ном сударт хайлт хийж өгч 

тусласан академич Ш.Болд, 

илтгэлийн слайд бэлтгэхэд тусласан ТҮТ-ийн 
вэб-мастер Б.Ганцоож нарт зохиогч
талархсанаа илэрхийлж байна.
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Анхаарал тавьсанд 
баярлалаа


