
Улаанбурхан болон бусад 
тууралтат халдварын эмнэлзүй, 

оношлогоо, эмчилгээ
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Б.Батсүх , Яаралтай тусламжийн тасаг 



 1st Улаанбурхан Morbillivirus
 2nd Улаан эсэргэнэ (Streptococcus pyogenes )
 3rd Улаанууд (German measles)
 4th Хэв шинжит бус улаан эсэргэнэ/ Duke Filatow's 

disease
 5th Халдварт эритема
 6th Розеола(HHV-6 and HHV-7)



Эмнэлзүйн  тохиолдол
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 9 сар/эр
 Өвчний түүх: 3 хоногийн турш

40˚хүрч халуурсан, халууралт 
намдсаны дараа их биеэр нь 
тууралт гарч 24 цагын дотор 
бүх биеэр нэмэгдсэн. 

 Ерөнхий биеийн байдал сайн, 
хоолондоо дуртай. 

 УСВакцинд бүрэн хамрагдсан.
 Гэрээр эм хэрэглээгүй
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Асуулт 1

 Өвчний түүх, үзлэг дээр үндэслэн дараах 
өвчнүүдээс аль нь байх боломжтой вэ?

a. Эмийн харшил
b. Халдварт эритема
c. Улаанбурхан
d. Розеоло
e. Улаанууд
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Хариулт 1

Зөв хариулт: d
a. Эмийн харшил (эм хэрэглээгүй)

b. Халдварт эритема
c. Улаанбурхан
d. Розеола
e. Улаанууд
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Exanthema subitum, Sixth disease



 Үүсгэгч: Human Herpesvirus 6 (HHV-6) , цөөн 
тохиолдолд Human Herpesvirus 7 (HHV-7)

 Дамжих зам: тодорхой биш / хамар залгиурын 
шүүрлээр дэмжих боломжтой/

 Нууц хугацаа 5-15 хоног
 Нас: 6 сараас 4 нас, ихэвчлэн 2 хүртлэх нас
 Вакцин байхгүй, дархлаа тогтдог
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Эмнэлзүй

 Гэнэт өндөр халуурч (39-40өC) эхэлдэг, халууралт 3-
7 хоног үргэлжилдэг халууралт буурсаны дараагаас  
розеолон тууралт гардаг.  

 Тууралт нь гүвдрүүт их биенээс эхлэн хүзүү, 
мөчидрүү тархдаг, 1-3 хоног үргэлжилдэг.  

 Тунгалгын булчирхайн үрэвсэл, хөнгөн амьсгалын 
замын үрэвслийн шинж илэрч болно.



Эмчилгээ

 Өөрөө аяндаа эдгэрдэг
 Вирүсийн эсрэг эмчилгээ байхгүй
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Эмнэлзүйн тохиолдол



4 нас/ эм
Өвчний түүх:

– 7 хоногийн өмнөөс халуурах, ханиалгах, хамраас нус 
гоожих, хоолой өвдөх зовиур илэрсэн.
–Тэрээр 2 хоногийн эмчид үзүүлж аугментин хэрэглэх 
болсон. 
–Өчигдөрөөс нүүрнээс нь эхлэн тууралт гарсан

Асуумжаас:
–Дауны өвчний улмаас вакцинд хамрагдаагүй
–10-д хоногийн өмнө тууралттай хүүхэдтэй айлд зочилсон
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Үзлэгээр гүвдрүүт тууралт бүх 
биеэр гарсан, хүзүү, нүүрээр 
гарсан тууралтууд нь нөсөөжсөн



 Өвчний түүх үзлэг дээр 
үндэслэн дараах 
өвчнүүдийн аль нь байж  
болох вэ?
a. Эмийн харшил
b. Халдварт эритема
c. Улаанбурхан
d. Розеола
e. Улаанууд
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Answer: c
a. Эмийн харшил
b. Халдварт эритема
c. Улаанбурхан
d. Розеола
e. Улаанууд
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Улаан бурхан



Тодорхойлолт

Улаан бурхан нь халууралт,амьсгалын зам 
болон нүдний салст бүрхэвчийн 
үрэвсэл,том толбот гүвдрүүт тууралтаар 
илэрдэг цочмог халдварт өвчин юм.



Судалсан түүх

• 17-р зуунд францын эмч Р.Мортон, Английн 
эрдэмтэн Т.Сиденгам нар бичиж байсан 

• 18-р зуунд анх удаа улаан бурхан өвчнийг бие 
даасан өвчин гэж тодорхойлсон. 

• 20-р зууны эхэнд вирусийн гаралтайг тогтоосон
• 1954 онд үүсгэгчийг ялган авсан. 
• 1967 онд Оросд улаанбурханы вакцинийг хийсэн 
• Монгол улсад 1974 оноос эхлэн уг өвчний эсрэг 
вакцинийг товлолын хүрээнд хийж эхэлсэн.



Үүсгэгч

• Morbillvirus-н удмын paramyxoviridae-бөөрөнхий 
,дугтуйтай /бүрхүүлтэй/ ,дан эрчилсэн 

• РНХ бүхий вирус.



• Халдварийн эх уурхай нь өвчтөн хүн.
• Агаар дуслын замаар халдана. 
• Халдварлалтын индекс 96-98%
• Өвдсөний дараа насан туршийн дархлаа тогтох ба 
давтан өвчлөх  нь маш ховор. 

• Вакциний үр дүнд 90% дархлаа тогтоно

Тархвар судлал



• Тууралт гарахаас 4 хоногийн өмнөөс эхлээд
тууралт гарсанаас хойш 4 хоног



• Эмнэл зүй:
– Нууц үе
– Эхлэл буюу улайралтын үе
– Тууралтын үе
– Эдгэрэх үе гэсэн үндсэн үе шатуудаар эмнэлзүй 
нь илэрнэ.

• Нууц үе нь 10-12 хоног бөгөөд хамгийн богино 
хугацаа нь 7 хоног, хамгийн урт нь 28 хоног хүртэл 
байж болдог.



Улайралтын үе: 3-4 хоног үргэлжилнэ
• 390С хэм ба түүнээс өндөр халуурах, хөлрөх, 

/дунджаар 5-6 хоног үргэлжилнэ/
• гүйлсэн булчирхай улайсан, ханиалгах шинжүүд 
илэрнэ. 

• Бельский– Филатов – Копликийн толбо амны салст 
бүрхүүл дээр гарна /БФК-ын толбо/. Энэ тууралт нь 2-3 
хоног ажиглагдаад арьсаар тууралт гарч эхэлмэгц 
арилна.

• Энэ тууралттай нэгэн зэрэг эсвэл арьсаар тууралт 
гарахаас хоногийн өмнө хатуу зөөлөн тагнай, гүйлсэн 
булчирхай, залгиурын арын хананд улаан толбонууд  
гарна. Эдгээрийг Герман, Петений тууралт гэдэг.





Тууралтын үе

•Улаанбурханы тууралт нь дэс дараалсан, 
үечилсэн, дээрээс доошоо чиглэсэн байдаг 
•Тууралтын элемент нь том толбо, гүвдрүүт 
байх ба тод улаан өнгөтэй, том, хоорондоо 
нийлсэн барсгар, тууралт хоорондын 
завсарын арьс  нь хэвийн өнгөтэй байдгаас  
улаан цоохор харагдана
•Тууралт чихний араас эхлэн эхний өдөр 
нүүр хүзүү, цээжний дээд хэсгээр, 2 дахь 
өдөр их биеэр, 3 дахь өдөр мөчүүдээр гарах 
ба энэ үед тууралт дээрээсээ бүдгэрч 
эхэлдэг.
•Тууралт арилахдаа  хүрэн  бор өнгийн нөсөө 
үлдээнэ.



Стимсоны гурвал

• Ринит-найтаах,хамар битүүрэх,хамраас эхэндээ ус 
шиг аяндаа идээрхэг ногоон өнгөтэй нус гарна.

• Ларингит-хуурай,шаналгаатай,олон удаа хуцуулж 
ханиана,хоолой сөөнө.

• Коньютивит-нүдний салст бүрхэвч улайж хөөж 
хавагнах,нулимс гоожих,нуухдах





1.Эмнэлзүйн шинж тэмдэг-БФК-ийн толбо, өвчний 
гурвалсан шинж, халууралт,  тууралтын онцлог

2.Халдвар судлалын асуумж
3.Цусанд лейкопени, лимфопени, трансаминаза 
нэмэгдэх, нянгийн халдвараар хүндэрсэн тохиолдолд 
лейкоцитоз, нейтрофилоз болдог .

4.Өвчтний цусанд иммуноферментийн анализын аргаар 
ийлдэс судлалын шинжилгээ хийхэд улаанбурханы 
вирусын эсрэг IgM эерэг гарсан бол оношийг батална.

Оношлогоо



Элбэг тохиолдох 
хүндрэл

•Уушгины  хатгаа
•Ларинготрахейбронхит
•Суулгалт
•Бөөлжилт
•Таталт

•Энцефалит
•Тромбоцитопени
•Аппендицит
•Миокардит
•Перикардит
•Панкреатит
•Судсанд цус түгмэл
бүлэгнэх хам шинж

Ховор тохиолдох
хүндрэл



Шинж тэмдэгийн  эмчилгээ хийнэ.
•Витамин А-гийн урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээний тун: 
•Нярай < 6 сар: витамин А 50,000 IU/өдөрт уухаар  хоногт 1 удаа 2 
хоног
•6-12 сар : витамин  А 100,000 IU/өдөрт уухаар  хоногт 1 удаа 2 
хоног
•≥ 1нас : витамин А  200,000 IU/өдөрт  хоногт 1 удаа 2 хоног

Дархлаа дэмжих зорилгоор:
•Гроприносин 1-ээс дээш насны хүүхдэд 50-100 мг/кг-аар, насанд 
хүрэгчдэд 1-2 шахмалаар хоногийн тунг 3-4 хувааж 7-10 хоног 
амаар уулгана.
•Виферон: 1-ээс доош насны хүүхдэд 150000 ед-р өдөрт 1-2 удаа 7 
хоног, 1-2 насанд  500000 ед-р өдөрт 1-2 удаа, насанд хүрэгчдэд 3 
сая ед-р өдөрт 1-2 шулуун гэдсээр

Эмчилгээ



Эмнэлзүйн тохиолдол
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 8 нас/ эр
 Өвчний түүх: хэдэн хоногийн 

турш бага зэрэг халуурсан 
гэсэн асуумжтай ээж нь 
эмнэлэгт авчирсан. Үзлэгээр 
хацар нь улайсан, биеэр нь 
тууралт гарсан

 Эм хэрэглээгүй
 Өсөлт бойжилт хэвийн
 УСВ-нд бүрэн хамрагдсан
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Тууралтын байдал

33

Их бие,үе мөчдөөр толбот гүвдрүүт тууралттай, хацар улайсан байсан



Асуулт

 Өвчний түүх, үзлэг дээр үндэслэн 
дараах өвчнүүдээс аль нь байх 
боломжтой вэ?

a. Эмийн харшил
b. Халдварт эритема
c. Улаанбурхан
d. Розеола
e. Улаанууд
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Хариулт

Зөв хариулт: b

a. Эмийн харшил
b. Халдварт эритема
c. Улаанбурхан
d. Розеола
e. Улаанууд
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Халдварт эритем

Хүний парвовирус В19 өөр үүсгэгдэн 
гол төлөв хүүхдэд тохиолдож, 

халууралт, арьсаар улаан гүвдрүүт 
тууралт гарах шинжээр илэрдэг 
цочмог халдварт өвчин юм.



Халдварт эритема

 Нэршил: Fifth disease
 Үүсгэгч: Parvovirus B19
 Дамжих зам
 Агаар дуслын зам
 Цус цусан бүтээгдэхүүн / АНУ 2002.01-аас эхлэн 

сийвэнгийн бүтээгдэхүүнүүдэд Парвовирус В19-ийн 
ДНХ-ийг ПГУ-аар  тодорхойлдог болсон/

 Эхээс урагт
 Нууц хугацаа 1-2 долоо хоног
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• Парвовирус В19 нь дэлхий дахинд өргөн 
тархсан өвөл хаврын улиралд дэгдэлт гарах 
нь элбэг бөгөөд 3-7 жилийн үечлэлтэй ихсэж 
буурдаг байна.

• Сэрүүн бүсийн орнуудад хаврын улиралд 
дэгдэх ба бүх насныхан өвчлөх боловч 
ихэвчлэн хүүхдийн дунд алаг цоог болон 
дэгдэлт хэлбэрээр гарах нь элбэг.



Эмнэлзүй

• Халдвар авснаас хойш 2-3 долоо хоногт 
тууралт, үений талаас шинж тэмдгүүд 
илэрдэг байна.

• Урьдал үед халуурах ,толгой ,булчин өвдөх 
,жихүүцэх зэрэг шинж тэмдэг илрэх бөгөөд 
энэ нь тууралт гарахаас 7 хоногийн өмнө 
ажиглагдах ба хөнгөн байдаг.

• Эмнэл зүйн гол шинж тэмдэг нь тууралт 
    
   



• Их бие,үе мөчөөр 
толбот гүвдрүүт тууралт 
2 хацар дээр шигүү 
жижиг гүвдрүүт тууралт 
“Алгадуулсан хацрын 
шинж” гарна.



Их биеийн тууралт нь “Нэхсэн 
тор ” шиг харагдах бөгөөд гар 
,өгзөг,хонго,ташаа,гуя руу 
шилжиж гарна.

Тууралт нь мөчдийн тэнийлгэх 
хэсэг дээр ихэвчлэн гардаг.

Тууралт 5-9 хоног үргэлжилдэг



Өсвөр насны залуучуудад васкулит мэт тууралт 
гарах тохиолдол байдаг .

Энэ нь гарын савруу,тавхайд гарах аваас тод 
хил хязгаар бүхий “Оймс ” болон ”Бээлий” хам 
шинж хэмээх тууралт гарна.



Шинжилгээ

Ийлдсэнд парвовирус  19-ийн эсрэг IgM
тодорхойлно



Эмчилгээ

 Дэмжих эмчилгээ

 Халуурах үед парацетамол болон ибупрофен хэрэглэнэ

 Загатналт илэрвэл харшлын эсрэг эмчилгээ

 Цус багадалт илэрвэл улаан бөөмийн цул



Эмнэлзүйн тохиолдол
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 4 нас/ эм
 Өвчний түүх: 3 хоногийн турш халуурах, ханиалгах, 

нус гоожих, толгой, булчингаар өвдөх, бүх биеэр 
тууралт гарсан гэсэн зовиуртай ээж нь эмнэлэгт 
авчирсан. 

 Ямар нэгэн эм хэрэглээгүй, вакциндаа бүрэн 
хамрагдсан

 Гэр бүлд нь халдвартай хүн байгаагүй
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Асуулт
 Тууралтын байдлыг үзэхэд бүх биеэр, жижиг ягаан 
гүвдрүүт

47



 Өвчний түүх, тууралтын байдал дээр 
үндэслэн оношийг тавина уу?

a. Эмийн харшил
b. Herpes simplex virus
c. Nonspecific viral exanthem
d. Varicella-zoster virus
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Зөв хариулт: с
a. Эмийн харшил
b. Herpes simplex virus 1
c. Nonspecific viral exanthem
d. Varicella-zoster virus
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Шалтгаан
 Nonpolio enteroviruses/ зуны улиралд элбэг/
 Амьсгалын замын вирүсийн халдварууд /өвлийн 
улирал/

Adenovirus, rhinovirus, parainfluenza virus

Тавилан
 Ямар нэгэн эмчилгээ хийхгүйгээр 1 долоо хоногт 
эдгэрдэг
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Шинж тэмдэг: өвөрмөц шинж тэмдэг байхгүй
 Халуурах, толгой өвдөх, булчингаар өвдөх, 
ядарч сульдах, амьсгалын болон ходоод 
гэдэсний зовиур илэрнэ

Тууралт: онцлог шинж байхгүй
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Тунгалгын булчирхай томрох,жижиг 
толбот тууралт гарах, бага зэрэг 

халуурах зэрэг шинжүүдээр илэрдэг 
вирусын гаралтай цочмог халдварт 

өвчин.



Үүсгэгчийн тухай

• Togaviridae овгийн
Rubivirus

• +РНХ агуулсан
• Хүн болон хэд хэдэн
төрлийн сармагчинд
өвчин үүсгэдэг.



Тархвар судлал

• Халдварын эх уурхай: 
- Өвчтөн
- төрөлхийн улаануудтай нярай

болон вирус тээгч 12-18 сартай
хүүхэд



Халдвар дамжих зам

• Агаар дуслын зам
• Эхээс урагт ихсийн замаар



Эмнэлзүй 

• Нууц үе: 14-23 хоног
• Урьдал үе: 
• 1-3 хоногоос хэтрэхгүй, бага зэрэг бие сулрах, 
толгой өвдөх, чичрүүтэс хүрэх, нойргүйдэх, 
булчин өвдөх



Эмнэлзүй

• Тууралт
• Лимфаденит

• Дагзны, чихний ойролцоох, хүзүүний
арын булчирхайнууд цочих

• Тунгалгын булчирхайн томролт
дунджаар 2-3 долоо хоног ажиглагдана



Тууралтын онцлог нь 

• Жижиг толбот гүвдрүүт
• Хэвийн арьсны суурин дээр
• Мөчүүдийн тэнийлгэгч гадарга, өгзөг,
нурууны арьсаар илүү шигүү гарна

• Тодорхой дараалалгүй
• Толбо, гүвдрүү
• Хөлийн ул, гарын алганд гардаггүй
• Ул мөргүй эдгэрнэ
• 1-3 хоног ажиглагдаад арилна





Шинжилгээ: Цусанд өвөрмөц IgM-г
тодорхойлох

Эмчилгээ: өвөрмөц эмчилгээ байхгүй



Анхаарал хандуулсанд 
баярлалаа


