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ЗОНХИЛОН ТОХИОЛДОХ
АЗВЦХ-аас СЭРГИЙЛЭХ ба
МЕНЕЖМЕНТ

АУД, профессор Д. Одонтуяа

АЗВЦХ 200 гаруй төрлийн вирусээр
үүсгэгддэг боловч өвөрмөц вакцин байхгүй

«ОРВИ

и грипп», Е.П. Селькова и О.В. Калюжин (2015г.)
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Улирлын томуу, томуу төст өвчнөөр өвчлөгсдийн 73%ийг хүүхэд эзэлдэг бол насанд хүрэгсэд 27% -ийг эзэлдэг

Амьсгалын замын цочмог вируст халдварууд

Өвчтөний нас

Томуугийн вирус

Иж томуугийн
вирус

Респираторносинцитиальн вирус

Жилд өвчлөх
давтамж

Өвөл

0-6нас

6-18 нас

39-өөс дээш
халуурна, мэдрэл
ходлогын шинж,
татах, хамар
битүүрэх, нус
гарах, ханиах,
трахеит
Толгой хүчтэй
өвдөх, нүдний
угаар өвдөх,
халуурах, ринит,
трахеит
Үргэлжлэх
хугацаа 2-3 хоног

38-39 хэм
халуурах,
Ларингит,
Ларинготрахеит,
трахеобронхит,
(хоолой сөөх,
хуцуулж ханиах,
хяхтнаж
амьсгалах)

Үргэлжлэх
хугацаа 3 -5
хоног

38 хүртэл
халуурах
бронхиолит,
Амьсгал
дутагдлын
шинжүүд
(амьсгаадах,
амьсгал олшрох,
цээж хонголцох,
хамар сарталзах)
Үргэлжлэх
хугацаа 4-6
хоног

4-8 удаа

2-3 удаа

* - Романцов М.Г. , Ершов Ф.И. «Часто болеющие дети. Современная фармакотерапия» 2009 г.
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Хүүхдэд зонхилон тохиолдох АЗВЦХ

Өвчтөний нас

Аденовирус

Риновирус

Энтеровирус

Ринит (хамар
битүүрэх, нус
гойжих,
алгиурлуу
урсах)
фарингит

Фарингит
(залгиур
хоолойн
улайлтат
үрэвсэл,
пэржигнэж
ханиах),
конъюнктивит
(нүд улайж
нуухтах),
38 хүртэл
халуурах,,
ринит, эрүүн
доорх булчирхай
томрох, баас 2-5
удаа шингэвтэр
болох

Зун

Бүх улирал

0-6нас

6-18 нас

Фарингит
(залгиур хоолойн
улайлтат
үрэвсэл,
пэржигнэж
ханиах),
конъюнктивит
(нүд улайж
нуухтах),
38 хүртэл
халуурах,, ринит,
эрүүн доорх
булчирхай
томрох, баас 2-5
удаа шингэвтэр
болох

Жилд өвчлөх
давтамж

4-8 удаа

2-3 удаа

* - Романцов М.Г. , Ершов Ф.И. «Часто болеющие дети. Современная фармакотерапия» 2009 г.
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АЗВЦХ-аас сэргийлэхэд маск зүүх, зай
барих, ариун цэврийг сахих, вакцин
хийлгэх, чийрэгжүүлэх маш чухал

ОРВИ И ГРИПП: ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

КОВИД 19 ба АЗВЦХ ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ БА
ЭМЧЛЭХ ЭМИЙН БЭЛДМЭЛҮҮДИЙН БҮЛЭГ
ӨВӨРМӨЦ
СЭРГИЙЛЭЛТ БА
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ
БЭЛДМЭЛҮҮД
(мөн шалтгааны
эсрэг):

• Вакцин
• Вирусын эсрэг
сонгомол
гаммагглобулин

ӨВӨРМӨЦ БУС
СЭРГИЙЛЭЛТ БА
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ
БЭЛДМЭЛҮҮД (мөн
шалтгааны эсрэг ба
эмгэг жамыг эсрэг):
):

ШИНЖ ТЭМДГИЙН
ЭСРЭГ ЭМИЙН
БЭЛДМЭЛҮҮД :

• Вирусын эсрэг
сонгомол бус
бэлдмэлүүд

• Өвдөлт намдааххалуун бууруулах

• Интерферонууд

• Нус өтгөрүүлэх
• Цэр шингэлэх ба цэр
ховхлох эмүүд
• Ханиад дарах

• Интерфероны
индукторууд
• Иммуномодуляторууд
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ТОМУУГИЙН ВИРУСЫН ЭСРЭГ ЭМЧИЛГЭЭ

осельтамивир

ВИРУСЫН ЭСРЭГ ХИМИЙН БЭЛДМЭЛ
М-ионы сувгийг
хориглогч

Нейраминидазыг
дарангуйлагч
(начало терапии желательно в
первые 48 часов заболевания)

Өвөрмөц шаперон
гемагглютинин,
ингибитор

NP-уургийг
(RNP)
хориглох

Рекомендации ВОЗ для терапии гриппа
А/H1N1/09

амантадин
 ремантадин






осельтамивир (сироп



арбидол (>3 лет)

>1 года)

(>7

лет)



ОРВИрем (>1





ингавирин

(>13 лет)

занамивир (>5 лет)
перамивир (>18 лет)

года)

Томуугийн вирус химийн эмчилгээнд тэсвэртэй байдлыг
судалсан үр дүн 2013-2014 онууд.
Европын орнуудад
(1 694 штамм)

АНУ-д
(6 272 штамм)

1212 штамма A(H1N1)pdm09 вирусын
1212 штамм, A(H3N2) вирусын 410
штамм ба В томуугийн вирусын 72
штаммын мэдрэг чанарыг судалсан

A(H1N1)pdm09 вирусын 5100 штамм,
A(H3N2) вирусын 667 штамм ба В
томуугийн вирусын 505 штаммын
мэдрэг чанарыг судалсан

•Озельтамивирд тэсвэртэй:
A(H1N1)pdm09 – 16 штамм (1,3%)
A(H3N2) – 1 (0,2%)

•Озельтамивирд тэсвэртэй:
A(H1N1)pdm09 – 59 штамм (1,2%)

•Занамивирт тэсвэртэй:
байхгүй

•Занамивирт тэсвэртэй:
байхгүй

•Ремантадинд тэсвэртэй
Бүх штамм
155 штамма A(H1N1)pdm09 и
111 штаммов A(H3N2)

•Ремантадинд тэсвэртэй
Бүх штамм
A(H1N1)pdm09 и A(H3N2)

ДЭМБ-аас ремантадитыг хэрэглээнээс хасахыг зөвлөсөн
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Ковид 19 эмчилгээний удирдамжинд орсон
эмүүд:

Ремдесевир 18-аас дээш насанд 3 удаа судсаар хийнэ.
Молнупиравир 18-аас дээш насанд 800 мг-р 12 цагаар 5
хоног уух. Эдгээр эмүүд вирусын репликацид нөлөөлдөг ба
гаж үйлчилгээ ихтэй.

Вирусын эсрэг бэлдмэлүүд хэрэглэх насны
хязгаар
Бүлэг

Бэлдмэл

Вирусын эсрэг химийн
бэлдмэлүүд

Осельтамивир

Интерферон (L03AB01)

1 наснаас хойш.

Занамивир

5 настайгаас

Ремдесевир

18 наснаас дээш

Молнупиравир

18 насаас дээш

Умифеновирын гидрохлорид
моногидрат (АРБИДОЛ)

3 наснаас

ИНТЕРФЕРОН Αльфа2B +
С, Е витамин

Бүх насанд ба жирэмсэнд

Анаферон гамма
Интерфероны индукторууд

Хэрэглэх нас

1 сараас хойш

ЦИКЛОФЕРОН)

4 наснаас

Тилорон (амиксин)

7 наснаас

КАГОЦЕЛ

3 наснаас
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АЗЦВХ ба томуугийн халдварын динамик явц
ИНФ α,β

ИНФ γ

Вакцин, интерфероны бэлдмэлүүд

13
Из презентации Егорова
А.Ю.

Интерфероны гэр бүл
• Хүний биеийн эсүүд 9 төрлийн интерферон ялгаруулдаг.
• Нийт интерфероныг ямар рецепторт нөлөөлдөг
болохоос хамааруулан 3 бүлэг болгож хуваадаг.
Ти
п

Нэр

Нийлэгшүүлэх гол эх
үүсвэр

Интерферон Альфа (α)

Лейкоциты

Интерферон Бета (β)

Фибробласты

Интерферон Омега (ω)

Лейкоциты

II

Интерферон Гамма (γ)

Т-клетки, NK-клетки

III

Интерферон Лямбда (λ)

Лейкоциты

I
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Альфа 2 b Интерфероны шинж чанарыг судалсны
үндсэн дээр интерферон эмчилгээний тактикийг
боловсруулсан

ИФН-ы
үндсэн
үйлчилгээ

Интерферон альфа-2b – янз бүрийн халдвар үүсгэгч
вирус, бактери хүний биед нэвтрэхэд биеэс ялгардаг
уураг.
ИФН –ы биологийн гол үүрэг - гадны генетикийн
мэдээллийг таньж илрүүлэх ба зайлуулах мөн эсийн
дархлааны тогтолцооны үйл ажиллагааг зохицуулах
Вирусын эсрэг үйлчилгээ - эсүүдийг вируст тэсвэртэй
болгох
Дархлаа зохицуулах үйлчилгээ - дархлааны хариу
урвалд оролцдог эсүүдийн хооронд зохицуулга хийх
Хавдрын эсрэг үйлчилгээ - хавдрын эсийн ургалтыг
удаашруулах ба зогсоох , мөн хавдрын эсрэг дархлын
тогтолцоог идэвхижүүлэх
Пролиферацийн эсрэг үйлчилгээ - РНК, протеины ба
өсөлтийн хүчин зүйлийн нийлэгшлийг дарангуйлснаар
эсийн пролиферацийг дарангуйлах.

Интерфероныг ялгаруулах үйл ажиллагаа
наснаас хамаардаг
25

20

15

10

5

0
До 1 года

2-3 года

4-12 лет

18-60 лет

65-80 лет

• Нярайн интерферон ялгаруулах
эсийн тоо цөөхөн тул интерферон
багатай ба ялгарсан интерферон
нь эсийн дифференцировк,
пролиферацийн үүрэг
гүйцэтгэдэг тул вирусээс
хамгаалах чадвар нь бага байдаг.
• Интерферон ялгаруулах эсүүд
цөөн тул интерфероны
индукторууд нярайд сул
үйлчилдэг
• Иймээс бага насны хүүхдэд
орлуулах, интерферон нөхөх
эмчилгээ чухал байдаг.

Титр интерферона
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ВИФЕРОН®-нь генийн инженерын
аргаар гаргаж авсан интерферон
альфа 2В
Үйлчлэх
бодис

• Интерферон альфа-2b
хүний

Туслах
бодис

• Витамин Е (альфа токоферола
ацетат)
• Витамин С (аскорбиновая
кислота и аскорбат натрия)
• Бусад (полисорбат-80, натрияЭДТА)

Суурь
бодис

• Какаоны тос
ПАТЕНТНАЯ
ЗАЩИТА

ВИФЕРОНЫГ ШУЛУУН ГЭДСЭЭР ХЭРЭГЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
•
•
•

Виферон хэрэглэсний дараа Интерферон цусанд 24 цагаас илүү удаан эргэлддэггүй тул эмчилгээ
дууссаны дараа бие махбодиос бүх мөсөн арилдаг.
Интерфероныг тариагаар хэрэглэх нь маш их гаж үйлчилгээтэй, харин Лаагаар хэрэглэхэд гаж
үйлчилгээ илэрдэггүй.
Интерфероныг шулуун гэдсээр хэрэглэхэд сийвэндэх концентрац булчинд тарьсантай ижил
хурдтай ихэсдэг.
Салст бүрхэвч, арьсны
нэвчилтийг судлах Европын
төслийн хүрээнд /EMPRO/
30 кД хүртэлх молекул масстай
эмийн бэлдмэл нь шулуун
гэдэсний салстаас цусанд
нэвтрэх хурд нь булчинд тарих
тарианы хурдтай ижил байгааг
нотолсон байна...*

Интерферон-альфа
молекул масс нь
19кД

Судсанд
2 сая ОУН ИФН

Булчинд
2 сая ОУН ИФН

Шулуун гэдсээр
1 сая ОУН +
Антиоксиданд
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ВИФЕРОН® БЭЛДМЭЛИЙН ҮНДСЭН
ШИНЖ ЧАНАР
Виферон нь бүх вирусын эсрэг өвөрмөц бус үйлчилгээтэй ба
вирус-нянгийн хавсарсан халдварын үед эмчилгээний ба
урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ үзүүлдэг үр дүнтэй.
ВИФЕРОН® -ыг хүүхэд төрсөн цагаас хэрэглэж болох ба
жирэмсэн эмэгтэйд 14 долоо хоногтойгоос хэрэглэж болно.
ВИФЕРОН® -ы бүтцэд антиоксидантууд (витамин С , Е)
ордог тул, интерфероны эмчилгээний үйлдлийг
сайжруулдаг.
ВИФЕРОН® нь бусад эмүүдтэй харилцан үйлчлэлд
ордоггүй эм (антибиотик, химийн эм,
глюкокортикостероид)

ВИФЕРОН® бэлдмэлийн хэлбэрүүд
Шулуун гэдэсний лаа
•150 000 МЕ
•500 000 МЕ
•1 000 000 МЕ
•3 000 000 МЕ

Гадуур – салстанд хэрэглэх гель– 36 000 МЕ/г
Гадуур –арьсанд хэрэглэх тос – 40 000 МЕ/г
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ВИФЕРОН® ГЕЛЬ

БА ТОСНЫ БҮТЭЦ

хүний рекомбинант альфа 2b интерферон
гель - 36 000 МЕ/г
тос - 40 000 МЕ/г
Антиоксидантууд: альфа-токоферолаын ацетат, бензойны ба лимоны
хүчил нь туслах бодис болдог
Гелэн суурь нь интерфероны
үйлчилгээг чийглэг гадаргуй дээр
удаашруулдаг .

Гидрофоб тосон суурь нь
интерфероныг хуурай гадаргуй
дээр (хуурай арьс, хатсан тав, хамрын
хатсан салст ) үйлчилгээг сайжруулдаг

NB! Эмийн санд жоргүй олгоно
Жирэмсэн ба нярайд төрсөн цагаас
нь хэрэглэхийг зөвшөөрсөн.

Жирэмсэн ба 1-ээс дээш насны
хүүхдэд хэрэглэхийг зөвшөөрсөн

ВИФЕРОН® Гель ба тосны ШИНЖ ЧАНАР

Вифероны бэлдмэл нь дараах үйлчилгээтэй:
 Вирусын эсрэг
 Төлжилтийн эсрэг
 Иммуномодуляцийн үйлчилгээ
 Нянгийн эсрэг *
 Мөөгөнцөрийн эсрэг *
*ВИФЕРОН ® -ны гель нь бензойной хүчил ба натрийн
тетраборат агуулдаг.
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ВИФЕРОН® ГЕЛИЙГ АЗЦХ-аас УРЬДЧИЛАН
СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ХЭРЭГЛЭХ НЬ ДАРААХ
ҮР ДҮНД ХҮРГЭСЭН:
Цэцэрлэгт дасан зохицох чадвар
 Цэцэрлэгт орсноос хойш эхний
3.5 сарын хугацаанд 41% нь
өвчлөөгүй.
 Өвчний улмаас цэцэрлэгээ
таслах нь 2.2 дахин багассан.
 АЗЦХ –аар өвчлөх нь 2 дахин
буурсан.
 Дархлын тогтолцоонд Т хелпер
ихэссэн.
 Тохиолдсон АЗЦХ нь хөнгөн
явцтай байсан ба антибиотик
эмчилгээ шаардаагүй.
1.МАКАРОВА З.С., ДОСКИН В.А., МАЛИНОВСКАЯ В.В., Парфенов В.В. Применение препарата ВИФЕРОН, Мазь у детей раннего возраста в период
адаптации к дошкольному учреждению РМАПО, ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, г. Москва, 2006

ВИФЕРОН® -ыгАЗЦХ-ын ЭМЧИЛГЭЭНД ХЭРЭГЛЭХЭД
ДАРААХ ҮР ДҮНД ХҮРГЭСЭН:
Үр дүн
Эмчилгээний схем

Өдөрт 2 удаа 12
цагийн зайтай

• Томуугийн улиралд АЗЦХ тохиолдол 2
дахин цөөрсөн;

7 хүртлэх нас

150 000 ОУН
5 хоног

7 наснаас дээш

500 000 ОУН
5 хоног

• Томуугийн улиралд АЗЦХ-ын эмнэлзүйн
шинж 1.7 дахин багассан;
• Томуугийн
хүндрэлүүдийн
цөөрсөн;

улиралд
АЗЦХ-ын
тохиолдол 3.3 дахин

• Томуугийн
улиралд
АЗЦХ-ын
хүнд
хэлбэрийн тохиолдол 2.2 дахин цөөрсөн;
• Томуугийн улиралд АЗЦХ –ын үед үүсдэг
ларингит, хоолой боогдох тохиолдол 3
дахин цөөрсөн;
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ВИФЕРОН® БЭЛДМЭЛИЙГ ӨВЧЛӨМТГИЙ ба
АГААРЫН БОХИРДОЛТОЙ ОРЧИНД АМЬДАРДАГ
ХҮҮХДЭД ХЭРЭГЛЭХЭД .
Гарсан үр дүн

Эмчилгээний схем
1 сартайгаас
3 нас хүртэл

3 наснаас
7 нас
хүртэл

7 наснаас 18
нас хүртэл

Өдөрт 2
удаа 12
цагийн
зайтай

5 хоног
500 000 ОУН

цаашид

5 хоног
500 000 ОУН

5 хоног
500 000 ОУН

цаашид

5 хоног
өглөө 500 000 ОУН
орой 150 000 ОУН

5 хоног
өглөө
1 000 000 ОУН
орой
500 000 ОУН

цаашид

5 хоног
500 000 ОУН

SARS-CоV-2 подавляет синтез IFN сильнее,
чем SARS-CоV

 Халуурах шинж 1,0±0,3 хоног
багассан;
 Хордлогын хам шинж илрэх
хугацаа 2,7±0,3 хоногоор багассан;
 Хамрын амьсгал саадтай болох
шинж 4,6±0,3 хоногоор багассан;
 Улайлтат хамшинж үргэлжлэх
хугацаа 3,3± 0,2 хоногоор багассан.
 Дараагийн удаа АЗЦХ-аар өвчлөх нь
2.5 дахин багассан.

Возраст влияет на синтез IFN
25
20

Белок orf3b SARS-CoV-2 мощный антагонист
выработки интерферона

15
10
5
0
До 1 года

2-3 года

4-12 лет

18-60 лет 65-80 лет

Титр интерферона
Yoriyuki Konno, et al. // SARS-CoV-2 ORF3b is a potent interferon antagonist whose activity is further increased by a naturally occurring elongation variant.
// BioRxiv, May 12, 2020; doi: 10.1101/2020.05.11.088179

При тяжелом течение COVID-19 уровень IFN
снижен
Отличительной
особенностью
тяжелого течения
COVID-19 является
дефицит IFN-альфа:
чем ниже уровень IFN,
тем тяжелее
протекает COVID-19. У
пациентов с крайне
тяжелым течением
заболевания IFNв крови
не определяются
Hadjadj J. et al. Impaired type I interferon activity and inflammatory responses in severe COVID-19 patients //Science. –
2020. – Т. 369. – №. 6504. – С. 718-724.

Низкая продукция IFN
в детском и пожилом
возрасте
свидетельствует о
незрелости или
неполноценности
защитных
механизмов и
обусловливает
повышенную
восприимчивость к
различным вирусным
инфекциям

В.Д. Соловьев, Т.А. Бектемиров. Интерфероны в теории и практике медицины. Издательство: М.:
Медицина, 1981. – с.400.
Agrawal A. Mechanisms and Implications of Age-Associated Impaired Innate Interferon Secretion by Dendritic Cells:
A Mini-Review Gerontology 2013;59:421-426 https://www.karger.com/Article/Fulltext/350536

Сопутствующие заболевания влияют на синтез
IFN
Системная красная
волчанка
Цирроз печени
Бронхиальная асма
Ревматизм
Лимфогранулемато
з
Здоровые
0

10
Титр интерферона

20

30

При ряде
заболеваний
(ожирение,
гипертоническая
болезнь,
метаболический
синдром,
онкологические,
аутоиммунные
заболевания, БА и
др.) наблюдается
снижение
выработки IFN

•В.Д. Соловьев, Т.А. Бектемиров. Интерфероны в теории и практике медицины. Издательство: М.: Медицина, 1981. – с.400.
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COVID-19 ХАЛДВАРТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН
ҮНДСЭН ШИНЖҮҮД
90%
84.0%

84.0%

80%
70%

85.0%

80.0%

95,5%

Нийт %

1-7 нас

8-17 нас

60%
50%

45.2%

45.0%

40%
31.7%
30%

32.1%

39.0%

31.0%

27.9%

34.5%
20.0%

20%

15,4%
11.9%

10%

1.8%

0.0%

0%
Халууралт

Хордлого

Улайлтат үрэвсэл

Суулгалт

Үнэр алдагдах

Амт алдагдах

Вифероныг Ковид 19 халдварын сэргийлэлт ба
эмчилгээнд хэрэглэсэн үр дүн18,19,20
Эмчилгэ PCR -2
эний
5-7 өдөр
схем

PCR-3
10-11
өдөр

PCR-4
13-14
өдөр

Виферон 74%

100%

100%

Арбидол

0%

80%

86,4%

Р

(p<0,05)

(p<0,05)

(p<0,05)

PCR-5
17 өдөр

COVID-19 халдвартай хүүхдийн эмчилгээнд
ВИФЕРОН®-ыг Арбидолтой харьцуулахад
эмнэлзүйн шинжүүд илүү хурдан арилж байсан

100%

1-7 настай хүүхдүүдэд Виферон®, шулуун гэдэсний лаа
1 сая ОУН, өдөрт 2 удаа 12 цагаар хэрэглэсэн.
8-17 настай хүүхдэд - Виферон®, шулуун гэдэсний лаа
3 сая ОУН, өдөрт 2 удаа 12 цагаар хэрэглэсэн.
Нэмэлтээр Виферон®гель 36000 ОУН хамрын нүх тус
бүрт өдөрт 5 удаа түрхэж хэрэглэсэн. Эмчилгээний курс
10 хоног байсан.
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Хүнд явцтай COVID-19 халдвартай өвчтөний
эмнэлзүйн ажиглалт
IL-6-ийн хэмжээ

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

250
Уровень IL-6, пг/мл

Уровень D-димера, нг/мл

D-димерын хэмжээ

200
150
100
50
0

1

2

4

8

12

Өвдсөн хоног

19

1

2

8

12

14

18

Өвчний хоног

Стандарт эмчилгээн дээр ВИФЕРОН-ы шулуун гэдэсний лааг 3.000.000 ОУН –р хоногт 2 удаа ба
гелийг хамарт хоногт 5 удаа 10 хоногийн турш хэрэглэхэд D-димер ба IL-6-ийн хэмжээ буурч
байсан. Харин гаж үйлчилгээ маш ихтэй IL-6 –ийн ингибитор хэрэглээгүй
(Актемра,Тоцилизумаб). Вирус өвчний 4 дэх хоногт арилж байсан.
Энэхүү эмнэлзүйн судалгаа нь ИНФ-ыг өндөр тунгаар амь насанд заналхийлсэн хүнд өвчтэй
хүнд хэрэглэх нь үр дүнтэй болохыг харуулсан юм.
Хэдийгээр өвчтөн хүнд байсан боловч вирус эхний долоо хоногт арилж, вирусын ачаалал буурсантай
холбоотой эмнэлзүйн шинжүүд хөнгөрсөн ба өвчний үргэлжлэх хугацааг багасгасан байна.

ВИФЕРОН®
COVID-19 цар тахлын хүрээнд ВИФЕРОН® бэлдмэлийг урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор улаан бүсэд ажиллаж байсан хүмүүст хийсэн
судалгааны үр дүн
Ажиглалтын хугацаанд SARS-CoV-2 халдвар авсан эмнэлгийн
ажилчдын тоо,
вирусын халдвар авсан хугацаа
Хянасан
Ажиглалтын бүлгийн дунд халдвар авсан
Нийт
долоо
эмнэлгийн ажилчдын тоо
халдва
Урьдчилан сэргийлэхээр Виферон
хоногууд Урьдчилан
р авсан
сэргийлэлт
хэрэглэсэн бүлэг /75 хүн/
(1-4)
өвчтөн
Гель
Гель+1.000. Гель+3.000. ий тоо
хийгдээгүй
/15 хүн/
000 ОУН
000 ОУН
хяналтын
тунтай лаа тунтай лаа
бүлэг
/45 хүн/
/15 хүн/
/34 хүн/
1-р долоо
2
2
4
хоног
2-р долоо
2
1
3
хоног
3-р долоо
4
4
хоног
4-р долоо
3
1
4
хоног
Нийт
11
3
1
15
Понежева Ж. Б., Гришаева А. А., Маннанова И. В., Купченко А. Н., Яцышина С. Б., Краснова С. В., Малиновская В. В., Акимкин В. Г. Профилактическая
эффективность рекомбинантного интерферона α-2b в условиях пандемии COVID-19 // Лечащий Врач. 2020; 12 (23): 00-00. DOI: 10.26295/OS.2020.хх.хх.ххх
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ИНТЕРФЕРОНЫ ИНДУКТОРЫН
АНГИЛАЛ *

*Ф.И.Ершов, О.И.Киселев, Интерфероны и их индукторы (от молекул до лекарств), 2005 г.

Интерфероны индукторууд
Кагоцел

Амиксин

Циклоферон

Удаан хугацаагаар хожуу
үеийн –ИНФ-α,-г нарийн
гэдсэнд ялгаруулдаг , ИФН
бүх эд эрхтэнд удаан
хугацаагаар физиологийн
түвшинд эргэлддэг.. 4-120 цаг
өндөр идэвхитэй.

Хожуу үеийн α и β-интерфероныг
аажим Т-лимфоцит, гэдэсний эс,
гепатоцит, нейтрофил ба
гранулоцит ялгаруулдаг.
Идэвхижсэн ИНФ булчинд
илэрдэг. Өндөр идэвхитэй 4-48
цаг.

Эрт үеийн ИНФ-α В—г
лимфоцит эсүүд бага тунгаар
аажим ялгаруулдаг. Дэлүүнд
Инф их тунгаар
тодорхойлогддог.
4-18 цаг өндөр идэвхитэй.

Туслах бодис: төмсний
цардуул ; стеарат кальци;
лактоза нь моногидрат
лактоз, повидон (коллидон
30) ба кросповидоны холимог
хэлбэрээр (коллидон СL)

Туслах бодис: төмсний

Туслах бодис: повидон,
кальцийн стеарат,
гипромеллоз, полисорбат 80,
метакрилын хүчил,
этилакрилат сополимер,
пропиленгликоль.

3 НАСНААС
Эсрэг заалт: лактазын
дутагдал , мальабсорбцийн
хамшинж, галактоземи,
жирэмсэн ба хөхөөр
хооллох

цардуул , целлюлоз; хальсанд –
будагч бодиснууд хинолины
шар (Е 104) , нар жаргах шар
(Е- 110)
Харшлын урвал ба диспепси
үүсгэдэг

7- НАСНААС
Эсрэг заалт: бэлдмэлд хэт
мэдрэг байх, жирэмсэн ба
хөхүүл , 7 хүртлэх насны
хүүхэд.

4-НАСНААС
Эсрэг заалт: : жирэмсэн,
хөхүүл үе, 4 хүртлэх нас,
элэгний хатуурал, эмийн
бэлдмэлийн бүрэлдэхүүн
хэсэгт харшилтай байх.

Арбидол
Эрт үеийн интерфероныг
сул идэвхижүүлдэг, эсийн
ба шингэний дархлааг
идэвхижүүлдэг. 17 цаг

сул идэвхитэй.

Туслах бодис МКЦ,
кремнийн диоксид
коллоид, крахмал,
стеарат кальци, повидон
(коллидон 25)

2- НАСНААС
Эсрэг заалт: эмийн

бэлдмэлийн бүрэлдэхүүн
хэсэгт харшилтай байх.

32

16

10/17/2022

Когацел нь вирусын эсрэг өргөн хүрээний
үйлчилгээтэй орчин үеийн эм юм

Кагоцелыг жилийн 4 улиралд илэрдэг АЗВЦХ-ын эсрэг хэрэглэж болно

Томуугийн
вирус

Иж томуугийн
вирус

Респираторносинцитиаль
вирус

Өвөл

Аденовирус

Риновирус

Энтеровирус

Бүх улирал

Зун

Кагоцел® - нь өөрийн интерфероны индуктор буюу идэвхижүүлэгч юм

Сийвэн дэх интерфероны хэмжээ нэг тунгийн
индукцийн дараа
*

Кагоцелыг нэг удаа хэрэглэхэд сийвэн дэх интерферон хамгийн удаан хугацаагаар буюу 120 цаг
идэвхижсэн нь интерфероны бусад индуктороос хамаагүй их ялгаатай байсан.
* - Ф.И.Ершов, О.И.Киселев, Интерфероны и их индукторы (от молекул до лекарств), 2005 г.
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Кагоцел нь дотоод интерфероны
нийлэгжилтийг сайжруулна
Интерфероны нийлэгжилтийг өдөөдөг

24-48 цагийн дотор физиологийн дээд
үйлдлээ үзүүлдэг
Интерфероныг өндөр түвшинд 5 хоног хүртэл
барих чадвартай

Хүүхдэд Kагоцел
эм уулгах схем
1-р өдөр

Томуу ба
АЗВЦХ-ын
эмчилгээ

2-р өдөр

3-р өдөр

4-р өдөр

3-6 нас

6-с дээш
нас

Томуу ба
АЗВЦХ-н
урьдчилан
сэргийлэлт

3-с дээш
нас

5 өдөр завсарлаад
курсээ давтах
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Насанд хүрэгчдэд зориулсан
Kaгоцел бэлдмэлийн хэрэглэх
схем
Томуу ба
АЗЦВХ-ын
эмчилгээ

Томуу ба
АЗЦВХ-н
урьдчилан
сэргийлэлт

1-р өдөр

2-р өдөр

3-р өдөр

4-р өдөр

Өдөрт 3
удаа

Өдөрт 3
удаа

Өдөрт 3
удаа

Өдөрт 3
удаа

Өдөрт 1
удаа

Өдөрт 1
удаа

5-р өдөр

6-р өдөр

7-р өдөр

5 өдөр завсарлаад курсээ давтах

Кагоцелыг Herpes virus-ийн халдварын эсрэг үр
дүнтэй хэрэглээ
• Кагоцелыг насанд
хүрэгсдийн херпес вирусын
халдварын эсрэг 2
шахмалаар хоногт 3 удаа 5
хоног ууж хэрэглэх нь хурдан
эмчлэхээс гадна дахилтыг
эрс цөөрүүлдэг.
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КАГОЦЕЛ® – БЭЛДМЭЛИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН
ҮНДСЭН СУДАЛГААНУУД
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АЗВЦХ-ЫН ЭМЧИЛГЭЭ БА УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТЭНД
КОГАЦЕЛЫГ ХҮҮХДЭД ХЭРЭГЛЭСЭН
ЭМНЭЛЗҮЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

•

Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Когацелыг 4 долоо
хоног хэрэглэхэд томуу ба АВЦХ-аар өвчлөх эрсдэл 2,82
дахин буурсан

•

АЗВЦХ-аас хамгаалах эерэг үр дүн Когацелын эмчилгээ
дууссаны дараа 1-4 сар хадаглагдсан

•

Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Когацелыг 4 долоо
хоног хэрэглэхэд томуу ба АВЦХ-ын хүндрэл үүсэх нь 3
дахин буурсан

•

Урьдчилан сэргийлэх үр дүнгийн Коэффициент 6 –аас
дээш насны хүүхдэд 64,5%, 3-6 насны хүүхдэд 64%
байсан.

Кагоцел®
бэлдмэлийн өвчлөмтгий хүүхдэд урьдчилан
сэргийлэх ба эмчлэх зорилгоор хэрэглэсэн үр дүн
КОВИД-ын эсрэг вакцин нь амьсгалын замын бусад вирусын (иж томуу,
аденовирус, РС-вирус, коронавирус г.м. ). халдвараас хамгаалж чадахгүй.
Иймээс вакцин хийлгэсэн хүмүүсийн дунд намар-өвлийн улиралд АЗВЦХ –аар
өвчлөх нь элбэг байдаг ба ялангуяа хүүхдүүд илүү их өвчлөмтгий байдаг.

•

Кагоцелыг АЗВЦХ-аас урьдчилан сэргийлэх өвөрмөц бус бэлдмэл болгон
ашиглах нь улирлын дэгдэлтийн үед өвчлөмтгий бүлгийн хүүхдүүдийн
өвчлөлийг 2,8 дахин бууруулсан байна. *
• 3 насны хүүхдүүдийн хүндрэл эмийг хэрэглэж байх үед 3,3 дахин
багассан бол , эмчилгээ дууссанаас хойших 4 сарын турш 2 дахин
бууруулсан байна. *
• Өвчлөмтгий хүүхдүүдийн дунд Кагоцелын эерэг үр дүн 4 сарын турш
ажиглагдсан байна. *
Кагоцел® ыг 3-аас дээш насны хүүхдэд АЗВЦХ-аас сэргийлэх ба эмчлэх
зорилгоор хэрэглэнэ.
* - Ф.С. Харламова, «Клиническая и профилактическая эффективность индуктора интерферона при ОРВИ у детей младшего
дошкольного возраста», ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, 2012, 9 (1).
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НАСАНД ХҮРЭГСДИЙГ АЗВЦХ-ААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
ЗОРИЛГООР КАГОЦЕЛ ХЭРЭГЛЭХЭД ҮНЭН МАГАДТАЙГААР
ДАРААХ ҮР ДҮНД ХҮРГЭСЭН:
4 ДОЛОО ХОНОГ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУН ХЭРЭГЛЭХ ҮЕД БА ДАРААГИЙН НЭГ
САРЫН ТУРШ АЗВЦХ-ЫН ТОХИОЛДЛЫН ТООГ 2,2–2,5 ДАХИН БУУРУУЛСАН ( УРЬДЧИЛАН
СЭРГИЙЛЭХ ҮР ДҮНГИЙН ИНДЕКС (I) = 2,2–2,5)*, 1, 2
Үр дүнгийн индекс I =
Р2/Р1,
где
Р1 — заболевшие (в %) в опытной группе;
Р2 — заболевшие (в %) в контрольной группе

• Урьдчилан сэргийлэх курс авч байх үед
АЗЦХ-ын тохиолдлыг 2,9дахин
бууруулсан.*, 1
• Урьдчилан сэргийлэх курс хэрэглэсний
дараах нэг сарын хугацаанд АЗЦХ-ын
тохиолдлыг 1,6 дахин бууруулсан*, 1

• Урьд өмнө томуугийн эсрэг
вакжинжуулалтанд хамрагдсан хүмүүсийн
АЗЦХ-ын өвчлөлийг 2,3 дахин бууруулсан.2
• Урьд өмнө томуугийн эсрэг вакжин
хийлгээгүй хүмүүсийн АЗЦХ-ын өвчлөлийг
3,7 дахин бууруулсан.2

Примечание:
* По сравнению с пациентами, не получавшими для профилактики иммуномодулирующие препараты, в том числе Кагоцел.
1
2

Петров В.А., Родионова Н.В., Назарочкина О.В., Полежаева М.А., Разуваев О.А. Клинико-эпидемиологическая эффективность Кагоцела при профилактике ОРВИ и гриппа в предэпидемический период 2017–2018 года // Лечащий врач. – 2018. – № 6.
Тихонова Е.П., Кузьмина Т.Ю. Калинина Ю.С. Оценка профилактического эффекта индуктора поздних интерферонов в отношении острых респираторных вирусных инфекций у лиц молодого возраста // Лечащий врач. – 2018. – № 10. – С. 28–31.

НАСАНД ХҮРЭГСДИЙГ АЗВЦХ-ЫГ ЭМЧЛЭХ ЗОРИЛГООР
КАГОЦЕЛ ХЭРЭГЛЭХЭД ҮНЭН МАГАДТАЙГААР ДАРААХ ҮР
ДҮНД ХҮРГЭСЭН:
• РИНИТЫГ 3,4 ХОНОГООР ЦӨӨРҮҮЛСЭН
• ХАНИАДЫГ 4,7 ХОНОГООР ЦӨӨРҮҮЛСЭН
• ХАЛУУН БУУРУУЛАХ ЭМИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ 50%, БУУРУУЛСАН , ҮҮНД*, 1:
• ПАРАЦЕТАМОЛЫН ХЭРЭГЛЭЭГ 3,5 ДАХИН, ИБУПРОФЕНЫ ХЭРЭГЛЭЭГ 3,7 ДАХИН
БУУРУУЛСАН
• ШИНЖ ТЭМДГИЙН ЭСРЭГ БУСАД ЭМИЙН БЭЛДМЭЛИЙН ХЭРЭГЛЛЭЭГ 2,1
ХОНОГООР ЦӨӨРҮҮЛСЭН (P < 0,05)*, 2

• НЯНГИЙН ХАЛДВАРААР ХҮНДРЭХ ТОХИОЛДЛЫГ 65%-Р
БУУРУУЛСАН
• АЗВЦХ-ЫН ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦААГ 1,4 ХОНОГООР
БУУРУУЛСАН*, 1
Примечание:
* По сравнению с пациентами, получавшими симптоматическую/базисную терапию (по данным FLU-EE).
1

Силина Е.В., Шевченко С.Б., Гроппа Л.Г., Еганян Г.А., Корсантия Б.М. Анализ лекарственной терапии ОРВИ и гриппа и удовлетворенность ею пациентами: результаты когортного международного наблюдательного исследования FLU-EE //
Лечащий врач. – 2017. – № 7. – С. 57–64.
Логвиненко И.И., Воевода М.И. Возможности терапии острых респираторных заболеваний у работающих в условиях воздействия вредных производственных факторов низкой интенсивности // Consilium Medicum . – Т. 18, № 3. – С. 110–115.

2
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ХАВСАРСАН ӨВЧТЭЙ ХҮМҮҮСТ КОВИД 19 ХАЛДВАРЫН
ЯВЦ ХҮНД БАЙДАГ
ӨВЧТӨНИЙ ЭМЧИЛГЭЭНД ХАВСАРСАН
ӨВЧИН НӨЛӨӨЛДӨГ:

ӨВЧТӨНИЙ ЭМЧИЛГЭЭНД ХАВСАРСАН
ӨВЧИН НӨЛӨӨЛДӨГ:

•
•

Системная красная
волчанка
Цирроз печени

•

Бронхиальная асма

•

Ревматизм
Лимфогранулематоз
Здоровые
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5
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Титр интерферона
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Оношлогоо түвэгтэй болдог
Олон эмийн хэрэглээ нь эмийн гаж үйлчилгээ ба
харилцан үйлчлэлийг ихэсгэдэг
Эмчилгээндээ хайнга хандсанаас өвчний тавиланг
доройтуулдаг
АЗВЦХ нь хавсарсан өвчтэй хүмүүст илүү хүнд
явцтай байдаг (ялагуяа томуу) тул эмнэлэгт
хэвтүүлэх шаардлага гардаг (↑ 50%).
• Хавсарсан өвчтэй хүмүүст олон төрлийн эрхтэн
тогтолцооны зүгээс хүнд хэлбэрийн хүндрэлүүд
үүсэх нь хялбар.
• Зарим тохиолдолд АЗВЦХ нь хавсарсан өвчтэй
хүмүүсийг үхэлд хүргэдэг (цартахлын үед
хавсарсан өвчтэй хүмүүс юуний түрүүнд зүрх
судасны өвчтэй хүмүүс нас барах нь ихэсдэг).

ПРОФИЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ. ПОСТРЕГИСТРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ТЕРАПИЯ ОРВИ И ГРИППА. ВЗРОСЛЫЕ С КОМОРБИДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ХАВСАРСАН ӨВЧТЭЙ НАСАНД ХҮРЭГСДИЙН АЗВЦХ-ЫН ЭМЧИЛГЭЭНД КАГОЦЕЛ
БЭЛДМЭЛИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН АЖИГЛАЛТ СУДАЛГАА НЬ ҮНЭН МАГАДТАЙГААР
ДАРААХ ҮР ДҮНД ХҮРГЭСЭН
НЯНГИЙН ХҮНДРЭЛИЙН ДАВТАМЖИЙГ БУУРУУЛСАН
АГ

ЧШ

• Нийт нянгийн хүндрэлийн
давтамжийг 36%*, 1

• Нийт нянгийн хүндрэлийн давтамжийг 58%*, 2

АНТИБИОТИК ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭГ БУУРУУЛСАН
АГ

ЧШ

• Антибиотикийн нийт хэрэглээг 38%*,

• Антибиотикийн нийт хэрэглээг 53%*, 2

1

Эдгэрэх хугацааг богиносгож, өвчний тавилаг сайжруулж , дунджаар 7 хоногийн
дотор бүрэн эдгэрэлтэнд 1,79 дахин илүү хурдан хүргэсэн.
Примечание:

* По сравнению с пациентами, получавшими симптоматическую/базисную терапию (по данным FLU-EE).
1
2

Силина Е.В., Ситников И.Г., Фазылов В.Х., Еганян Г.А. Лечение острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у пациентов с артериальной гипертензией // Терапевтический архив. – 2019. – № 9. – С. 53–61.
Ситников И.Г., Фазылов В.Х., Силина Е.В. Лечение гриппа и других ОРВИ у больных сахарным диабетом // Терапевтический архив. – 2019. – № 10. – С. 4–12.
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Kaгоцел эмийн SARS-CoV-2 вирусын эсрэг
үйлчилгээг in vitro судалсан нь
2020 оны 5-р сард ОХУ-ын Батлан хамгаалах яамны ФГБУын"48 эрдэм шинжилгээний төв хүрээлэн" -д хийсэн in vitro
туршилтаар SARS-CoV-2 (COVID-19) коронавирусын шинэ цар
тахлын омгийн эсрэг Kagocel эмийн вирусын эсрэг идэвхжилийг
судлав.
Кагоцел эмийн бодисыг СOVID-19 –ын халдвартай эсийн
өсгөвөрт Цартахлын COVID-19 вирусийн цитопатик идэвхийг
97,83% үр дүнтэй бууруулсан
Цартахлын вирусийн үржлийг 100% үр дүнтэй дарсан
Кагоцел нь эхний тунгаас хойш 4 цагийн дотор интерфероны
нийлэгжилтийг 4-5 хоног идэвхжүүлж байсан

С. Я. ЛОГИНОВА, В. Н. ЩУКИНА, С. В. САВЕНКО, *С. В. БОРИСЕВИЧ
ОХУ-ын Батлан Хамгаалах Яамны харьяа «48 Эрдэм Шинжилгээний Төв Институт ЦНИИ» Төрийн байгууллага , Сергиев
Посад

Багтраатай хүүхдийг АЗЦВХаас урьдчилан сэргийлэх/
эмчлэхэд Кагоцелийн үр дүн
Багтраа өвчтэй 10 өвчтөн тутмын 8-ийн
халдлагын давтамжийг бууруулдаг
Kaгоцел®-ээр АЗЦВХ-ыг эмчлэх / урьдчилан
сэргийлэхээс өмнө болон дараа нь астма
сэдрэлийн давтамж:

Долоо хоногт
1-2 удаа

Улиралд
1-2 удаа

48
48хүүхдэд
хүүхдэд
Гуурсан
хоолойн
багтраатай
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Харшилтай хүүхдийг
АЗЦВХ-аас урьдчилан
сэргийлэх/ эмчлэхэд
Кагоцелийн үр дүн

Багтраа, атопийн дерматиттай
хүүхдүүдийн IgE түвшинг бууруулдаг

Өвчтөнүүдийн дундаж
IgE түвшин

Харшилтай өвчтөнд Kaгоцел®-ээр AЗЦВХ-ийг
эмчлэх / урьдчилан сэргийлэхээс өмнө болон
дараа IgE түвшний динамик:

2,5 дахин
буурсан

Эмчилгээний
өмнө
Эмчилгээний
дараа

Кагоцел ®-ийг вакцинжуулалтын
бэлтгэл болгон ашиглах
Вакцинжуулалтын эсрэг заалтын нэг бол
АЗЦВХалдвартай бол

Ердийн вакцинжуулалтад бэлтгэх:

Вакцин хийлгэхээс дор хаяж
нэг сарын өмнө бие
махбодийг АЗЦВХ ба
томуугаас хамгаалах

AЗЦВХалдварын вирус тус бүрт
тусгай урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ байдаггүй (> 200)

Оновчтой шийдэл: вирусын эсрэг Кагоцелийг
хэрэглэж урьдчилан сэргийлэх

УРЬДЧИЛАН сэргийлэх: Вакцин хийлгэх өдөр
хүртэл хэрэглэхээр төлөвлөж болно.
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КАГОЦЕЛ ОХУ-ын Эмчилгээний 20 гаруй
стандартуудад орсон
 Стандарт специализированной медицинской
помощи при гриппе средней степени тяжести,
приказ МЗ РФ от 29.01.2013г. № 724п (взрослые)
http://www.rosminzdrav.ru/documents/6207-standart-ot29-yanvarya-2013-g
 Стандарт специализированной медицинской
помощи при гриппе тяжелой степени тяжести,
приказ МЗ РФ от 30.01.2013г. № 842н. (взрослые)
http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/standards/projects/
510 от 30.01.13

КАГОЦЕЛ®
ШИНЭ КОРОНАВИРУСИЙН (COVID-19)
ХАЛДВАРЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ,
ОНОШИЛГОО БА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ОХУ-ын ЭМЯ-ны
ТҮР УДИРДАМЖ
(Хувилбар-10 08.02.2021)
«Этиологийн оношийг батлахаас өмнө COVID-19ийн хөнгөн хэлбэрийн клиник зурагтай ижил төстэй
байдлыг харгалзан эмчилгээний горимд интерферон
альфагийн хамрын хөндийд хэрэглэх хэлбэр,
интерферон индуктор , интерферон С, Е
витаминтай ... зэрэг улирлын чанартай АЗЦВХ-ийн
эмчилгээнд санал болгосон эмүүд орно»
1. https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/09/13675-minzdrav-rossii-vypustil-pyatuyu-versiyumetodicheskih-rekomendatsiy-po-koronavirusu
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Спутник вакциныг гаргаж авсан Гамалеийн нэрэмжит
Институтын захирал Александр Гинцбург “ИЗВЕСТИЯ”
сонины сэтгүүлчид хэлэхдээ:
 КОВИД 19-ийн халдвар Интерферонд
хамгийн мэдрэг гэсэн. Тэр үнэн үү?
 Тийм
 Хүний биед интерферон их байвал хүн
КОВИД 19 халдахгүй юу?
 Тиймээ.
 Тэгвэл хүнийг интерфероноор хооллоод
байх уу?
 Байнга хооллох хэрэгтэй тул маш үнэтэй
тусна. Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
Кагоцел гэгч интерфероны индуктор
хэрэглэх хэрэгтэй. Би түүнийг жилдээ 2-3
курс уудаг.
 Хэрэв цар тахал эхлэхээс өмнө ОХУ-ын ард
түмнийг Кагоцелээр хооллосон бол өвчлөл
бага байх байсан уу?
 20-30% бага байх байсан гэж бодож байна.
/Дмитрий Коротаев /29 марта 2021/

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!
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