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Қазақстанда С вирустық гепатиті әлеуметтік маңызы бар ауруларға жатады, ал оны емдеу 2011 жылдан бастап тегін 
медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне (ТМККК) кіреді. С гепатитіне скрининг жүргізудің өзектілігі Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау Ұйымының 2030 жылға қарай Еуропа мен АҚШ-та HCV-инфекциясын элиминациялау қажеттілігі туралы 
ұстанымына байланысты талқылануда. Скринингтің анықтамасы және оны жүргізу критерийлері келтірілген. ҚР-да бұрын 
жүргізілген С гепатитінің скринингтер нәтижелері талқылануда. Скрининг әлемнің көптеген елдерінде жүргізілді. Ол гепатитпен 
ауыратын науқастар үшін вирусқа қарсы терапияға жол ашатын маңызды құрал болып табылады. Скрининг дұрыс 
ұйымдастырылуы тиіс, өйткені олай болмаған жағдайда ол тиімсіз немесе өте шығынды іс-шара болады. Скрининг үшін жалпы 
қабылданған өлшемдер жұқтырудың басым жолдарын ескере отырып, өңірдегі эпидемиологиялық жағдайға бейімделуі тиіс. Уақыт 
өте келе өзгеріп отыратын эпидемиологиялық жағдайға сай скрининг үшін пациенттерді іріктеу критерийлерін бейімдеу қажет. 
Серологиялық тестілеудің жаңа әдістері ұсынылады. 
Түйінді сөздер: С вирустық гепатиті, скрининг,  иммуноферменттік талдау 

 
С гепатиті-бұл С гепатитінің (HCV) вирусынан туындайтын бауырдың контагиозды ауруы. Вирус бүкіл әлем бойынша кең 
таралған, жуырда 117 елден 1217 зерттеулер жүргізілді, әлемдік популяцияның 90% қамтитын адамның, яғни  шамамен 180 
миллион адам HCV-серопозитивті екенін көрсетті. Бүкіл әлемде HCV 1 генотипі 83.4 миллион жағдайды (барлық HCV 
оқиғаларының 46.2% - ы) қамти отырып, ең кең тараған деп есептелді, олардың шамамен үштен бірі Шығыс Азияға тиесілі.(1-
сурет) 3 генотипі – әлемде таралуы бойынша келесі (54.3 миллион, 30.1%); 2, 4 және 6 генотиптері барлық жағдайлардың 22.8%  
үлесіне жауапты; 5 генотиптің үлесіне қалған < 1% келеді. HCV-ға скрининг кезеңі басталғанға дейін кең таралуда есірткіні 
көктамыр ішіне пайдалану, татуировка және гемодиализ және қан құю сияқты медициналық ем-шараларды қолданғаннан пайда 
болды. Бұл бүкіл әлем бойынша денсаулық сақтаудың айтарлықтай танымал мәселесі болды [1]. HCV жұқпасының таралуы күшті 
географиялық алуын түрлілікті көрсетеді, Шығыс Азия елдерінде, Латын Америкасында, Жерорта теңізі және Африка мен Шығыс 
Еуропаның кейбір аудандарында жиі таралған. 
С гепатиті жаһандық мәселе болып табылады. Дүниежүзілік таралуы бойынша деректер негізінен HCV серологиялық 
диагностикасы бойынша зерттеулердің нәтижелері негізінде анықталады. Дегенмен, ДДҰ деректері зерттеулердің жарияланған 
нәтижелеріне негізделеді, ал ақпарат түрлі елдер мен өңірлерден келіп түседі. HCV бүкіл әлемде кең таралғанымен , оның әр түрлі 
аймақтарында таралуында айтарлықтай айырмашылық бар (1-сурет). Таралудың ең жоғары көрсеткіштері Африкамен Азияның 
дамушы елдерінде байқалады, ал Еуропа мен Солтүстік Американың дамыған индустриялық елдерінде HCV таралуы төмен. 
Инфекцияның таралу деңгейі жоғары елдер-Қытай, Пәкістан, Нигерия және Египет. Өкінішке орай, Египет, Марокко және Оңтүстік 
Африканы қоспағанда, Африка елдері бойынша деректер тым сенімді емес. Бұл елдерде HCV індетініңжұғудың басты жолы — 30 
жылдан астам уақыт бойы бірнеше рет қолданылатын шыны шприцтер, Мысырдағы жағдай сияқты парентеральды 
антишистосомоздық емдеуді  ұзақ уақыт қолдануына байланысты жұқтырылған. Созылмалы С гепатиті цирроздың ең жиі себебі 
және Еуропа, Солтүстік және Оңтүстік Америкада, Австралияда, Жапонияда бауыр трансплантациясы үшін ең жиі көрсетілім болып 
табылады. Цирроздың даму қаупі 25-30 жыл кезеңінде 5% - дан 25% - ға дейін өзгереді.  
 

 
Сурет 1 - С вирустық гепатиті генотиптерінің жаһандық таралуы ДДҰ 2017 жыл 

 
Көптеген науқастарда қатты созылмалы бауыр ауруы бар екені байқалмайды.  Вирусты ауруларды диагностикалау мен емдеудегі 
заманауи жетістіктерге қарамастан, халықтың басым бөлігі гепатит – бүгінгі күні емделмейтін ауру деп санайды. Сонымен қатар 
расталған диагноздың болуы міндетті емес, емделуші ем алады және ол қоздырғыштың эрадикациясына әкеледі. Дер кезінде 
анықталмаған вирусты С гепатиті, емдеу процесіне кедергі келтіреді. Осыған байланысты вирусты гепатитке скринингті жүргізу, 
елдің денсаулық сақтау саласының бірінші кезектегі міндеті болып табылады.   
Скрининг дегеніміз (ағыл. screening елеу)-халықты немесе оның жекелеген контингенттерін жаппай тексеру процесінде тестілеуді 
қоса отырып, арнайы диагностикалық зерттеулерді қолдануға негізделген қандай да бір патологиясы немесе оның даму қаупі 
факторлары бар адамдардыжаппай тексеру(ДДҰ, 2015). 
Скринингтің мақсаты-дер кезінде емдеу-алдын алу көмегін көрсету үшін қажетті аурудың немесе оған бейімділіктің ерте 
диагностикасы. 
Егер скринингкелесі критерийлерді қанағаттандырса, тиімді болып табылады:  



 

1-Ауру денсаулық сақтаудың өзекті мәселесі; 
2-танылған жағдайлар үшін емдеу әдістері әзірленді; 
3-диагностика және емдеу құралдары оңай қолданылады;  
4-аурудың бастапқы немесе латентті түрін анықтау; 
5-диагностика үшін қолайлы тесттер бар; 
6-аурудың табиғи ағымы жеткілікті зерттелген; 
7-науқастардың емдеуге келісімі; 
8-жағдайды анықтау және оны емдеу құнының теңдестігі; 
9-аурудың жағдайын табу  мақсаты емес.  
Вирустық гепатиттер ҚР Денсаулық сақтау саласының өзекті проблемасын білдіреді. Әлемде шамамен 300 млн В гепатитімен 
және шамамен 150 млн С гепатитімен ауыратындар бар [3,4]. Табиғи ағыс кезінде және емделмеген жағдайдағ  ауру бауыр 
циррозы (ЦП) және гепатоцеллюляр карциномаға (ГЦК) әкеліп соқтырады, олар науқастардың өмір сүру ұзақтығын айтарлықтай 
шектейді, ал оларды емдеу денсаулық сақтау үшін, оның ішінде дамыған елдер үшін ауыр экономикалық ауыртпалық болып 
табылады. Қазіргі уақытта С гепатиті терапиясының тиімділігі 100% - ға жақындап келеді, бұл тікелей әсер ететін вирусқа қарсы 
препараттардың пайда болуына байланысты.  Вирусқа қарсы терапияның жетістіктері Еуропа мен АҚШ-та 2030 жылға қарай С 
гепатитінің элиминациясыныңтұжырымдамасы  түрткі болды [5]. 
Келтірілген критерийлерге сәйкес вирусты гепатитке скрининг ұтымды дәрежеге жатқызылуы тиіс.  "SMART "тұжырымдамасына 
сәйкес келетін" тамаша " биомаркер: S – specific and sensitive (ерекше және сезімтал), M - measurable (өлшенетін), A – available and 
affordable (қолжетімді), R – responsive and reproducible (жаңғыртылатын), T – timely (нәтиже алу үшін біраз уақытты талап ететін 
көрсеткіш). 
 

 
Cурет 2 - Аурулар скринингінің ұлттық бағдарламасының нәтижелері 

ҚР-да (Слажнева Т. И., 2015 жыл). 
 
Қазақстан Республикасында 2008-2015 жылдары 12 ауруды қамтитын ұлттық скринингтік бағдарлама шеңберінде С гепатиті 
скринингі өткізілді (сурет.2). Халықаралық қоғамдастық іске асыратын көптеген жобалардан басқа, қазақстандық бағдарлама 
жалпы мемлекеттік сипатқа ие және республиканың бүкіл аумағында әрекет етті, ол мақсаттар, міндеттер және оны жетілдіру 
бойынша өзара үйлестірілген 12 бағытты қамтыды (Т. И. Слажнева, 2015 жыл). С гепатиттеріне скрининг 2011-2015 жылдары 
өткізілді. 2013 жылы скрининг арқылы өткен  154 019 адамның ішінде 1288 НСV(1.6%)  жұқтырылған. ҚР-да профессор Нерсесов 
А. В. басшылығымен жүргізілген кейінгі зерттеулер С гепатитінің эпидемиологиясы жоғары серологиялық таралуын көрсетті 
(4,6%). 
Ең алдымен вирусты гепатитке тестілеу мен скринингті шектеу керек еді. Науқастарды гепатит маркерлеріне тестілеу, 
инфекцияны зертханалық алып тастау/растау үдерісі болып табылады. Скрининг келесі тестілеу (претест) қажеттілігі туралы 
мәселені шешуді көздейді.  Скрининг тиісінше барлық жерде өткізіледі. Ал әлемнің көптеген елдерінде скринингтің ұлттық 
бағдарламалары жоқ немесе потенциальді жұқтырғандардың аз ғана популяциясын қамтиды(көбінесе бұл қан донорлары).  
Скрининг үшін көбінесе иммуноферменттік талдау (ИФТ) әдісіне негізделген зертханалық тесттер қолданылады. Олар жоғары 
аналитикалық және клиникалық сезімталдық пен ерекшелікке ие, ал клиникалардың көпшілігі осы зерттеулерді жүргізуге 
арналған жабдықтармен қамтамасыз етілген.   Экономикалық дамуы төмен елдерде, сондай-ақ науқасты тез анықтау қажет 
болғанда, жұқтырған немесе жұқтырмаған жағдайларда арнайы дайындықты өткізу және қандай да бір жабдықты талап етпейтін 
ИХА-тестілертабысты пайдаланылады.  
Зертханалық диагностика аурудың ерте сатысында гепатитті тануға мүмкіндік береді, өйткені аурудың клиникалық көріністері 
бейспецификалық  және көптеген жағдайларда гепатит жасырын түрде өтеді.  Көрсетілген клиникалық ерекшеліктерінің 
арқасында С гепатиті "білдіртпей өлтіруші" деген атауға ие болды, өйткені дамыған ЦП немесе ГЦК бар науқастарда жиі 
диагностикаланды. Гепатиттер проблематикасын өзектендіру және танымал ету арқасында халық бұл ауру туралы жеткілікті 
дәрежеде хабардар, ал қазіргі заманғы ресурстар, ең алдымен Интернет гепатиттерді диагностикалау және емдеу туралы қажетті 
ақпаратты алуға мүмкіндік береді, осылайша, пациенттер, тіпті дәрігерге бірінші рет келген кезде де, оларға қолданылуы мүмкін 
диагностика және емдеу әдістері туралы әңгімелесуге дайындалған болып табылады.   
Скринингтің құны оның тиімділігіне кері тәуелді болады. Соңғысы скрининг процесінде анықталған ауру жағдайлары санының 
және егер скрининг жаппай жүргізілген болса, тексерілген адамдардың популяциясындағы жағдайлардың жалпы санының 
арақатынасымен анықталады. Гепатиттердің таралуы жоғары болған сайын, скрининг шығыны аз.  
Парадокс жоғары жұқтыру, әдетте, скрининг мүмкіндігі материалдық ресурстармен айтарлықтай шектелген дамушы елдерге тән. 
HCV инфекциясы иммуноферменттік талдау (ELISA) көмегімен спецификалық антиденелерді зерттеу арқылы диагностикаланады. 
HCV қарсы антиденелердің болуы адам HCV-мен жұқтырғанын көрсетеді, бірақ инфекция жіті, созылмалы немесе ол сиретілген 
түрде өткені белгісіз.  Антиденелер бастапқы инфекциядан кейін алғашқы бірнеше апта ішінде "үзілісті кезеңінен" немесе науқас 
иммундық прометирленгенде анықталмайды. Контраст бойынша, А және В гепатиті вирустарымен,жіті инфекция диагнозы М 
(IgM) иммуноглобулинге антиденелерді анықтауға негізделген, HCV серологиялық маркердің  жіті инфекциясында сйкестілігі жоқ. 



 

HCV созылмалы инфекцияның скринингтік сынақтары иммуноферменттік талдау (EIA) немесе anti-HCV үшін хемилюминисценттік 
талдау (CIA), сондай — ақ қосымша, ерекше әдіспен верификация, мысалы, HCV RNA үшін нуклеин қышқылын талдау. Жіті С 
гепатитінің диагнозы: 
1-аланин аминотрансферазасы деңгейінің айқын немесе орташа жоғарылауы (АЛТ кейде нормадан 10 есе артық); 
2-сарғаюдың болуы немесе болмауы;  
3-анықталатын HCV RNA Сарысу;  
4-бірнеше аптадан кейін anti-HCV сероконверсиясының пайда болуы.  
Егер anti-HCV және HCV RNA аурудың басынан анықталса, АЛТ инфекциясын көтерумен жедел және созылмалы арасында 
дифференциалды диагноз қою қиындық тудыруы мүмкін (кесте.1).  
 
Кесте 1 - С вирусты гепатиті маркерлерін түсіндіру 

Anti-HCV HCV core Ag    HCV RNA Жағдайы 
+/- + + Клиникалық жағдайына байланысты:  

HCV жедел және созылмалы жұқпалы ауруы 
+ - - Төмен деңгейдегі HCV  инфекция уақыты HCV 

жұқпасының жедел түрін рұқсат етілуі  
+ + + HCV ерте пайда болған жедел инфекция 
- + +  HCV созылмалы жұқпалы ауруы иммуносупрессивті 

жағдайда 
- - - HCV инфекциясы жоқ 

 
Қазіргі уақытта зертханалық технология саласындағы дамуға байланысты С гепатитін диагностикалаудың жаңа әдістері пайда 
болды. Жаңа бекітілген тест, Standard Diagnostics, Inc өндіретін SD Bioline HCV. (South Korea) - бұл бастапқы диагностикалық әдіс, 
бұл оны зертханалар мен оқытылған персоналдың жетіспеуі мүмкін ресурстары төмен елдерде әсіресе пайдалы етеді. Жүктілік 
туралы фармакологиялық сынақты еске сала отырып, оны өткізу ауруханалық жағдайларды, электр жүйесіне қосылудың болуын 
талап етпейді және медицина қызметкерлері арнайы білімсіз орындай алады. Тест 20 минут ішінде нәтижесін береді. Бұлөнім 
нәрестелер немесе кіші жастағы балалар үшін жарамсыз [6]. Скрининг жасы келген кісілер мен ерекше жас топтары үшін арналған 
— HCV инфекцияныңқауіп факторлары әр түрлі елдерде, сондай-ақ әр түрлі топтарда өзгереді. Егер тізімге сәйкес скрининг 
жүргізілсе, 2-кестеде іс жүзінде қол жетімді емес (мысалы, пациенттер инъекция қолданылған еккіштермен жүргізілгендігін біле 
ме?), пациенттер медициналық көмекке алғашқы қарау сәтінде аминотрансферазаның жоғары деңгейінің фактісі негізінде 
скринингтен өтуі тиіс. АҚШ-тағы Ауруларды бақылау орталықтары "бэби-бумерамдаға" зерттеу жүргізуді ұсынады, Еуропада 
мұндай ұсыныстар жоқ. 
 
Кесте 2 - HCV инфекция қауіп-қатер топтары 

1  Осы елде тұрақты скрининг басталғанға дейін қан немесе оның компоненттерін құю жүргізілген 
адамдар 

2  Осы елде тұрақты скрининг басталмас бұрын хирургиялық рәсімдер/операциялар жүргізілу тиіс 
тұлғалар 

3  Шыны немесе пайдаланылған шприцтермен инъекция алған кез келген адам 
4  Стоматологиялық ем алған адамдар 
5  Мұрын немесе құлақ аумағында пирсингі бар адамдар немесе татуировкасы бар адамдар 
6  Денсаулық сақтау қызметкерлері 
7  Инъекциялық нашақорлар 
8  Талассемиясы немесе гемофилиясы және көптеген қан құюы бар пациенттер 
9  Гемодиялиздегі пациенттер 

10  HCV-жұқтырған аналарда туған балалар 
11  Трансаминаздың жоғары және түсініксіз деңгейі бар тұлғалар 
12  Түрмелерде қамаудағылар 
13  Трансплантацияланған органдары бар пациенттер 
14  АИТВ жұқтырғандар 
15  Шаштаразда кырынатын тұлғалар 
16  Ақылы жыныстық қызмет көрсететін тұлғалар 

 
Бүгінгі таңда скрининг Еуропа мен АҚШ-та декреттелген контингенттерінде қатерлі топтың (қамаудағылар, нашақорлар, АИТВ 
жұқтырғандар, гомосексуалистер)  саны аяқталуға жақын. Халық арасында жұқтырғандарды іздеу тұжырымдамасы қауіпсіз. 
Зерттеушілердің көпшілігі мұндай тұжырымдаманы әзірлеу қажеттігін талап етеді, өйткені керісінше жағдайда амбициялық 
мақсат — құрлықтағы HCV-инфекциялардың элиминациясы 2030 жылға қарай қол жеткізуге болмайды. Бірнеше зерттеулерде 
ВГС зертханалық маркерлерінің ең қолайлы түрін табуға әрекет жасалды .  Полимеразды тізбекті реакцияның, ИФТ, 
иммуноблотингтің (RIBA) АЛТ анықтауымен үйлесімділігінің әртүрлі нұсқалары зерттелді. Ең жақсы стратегия деп "ИФА + 
ПТР"комбинациясы анықталды. "ПТР + ПТР" - ең жақсы сезімталдық пен ерекшелікті анықтауға, бірақ бағасыөте жоғары. ИФА-ең 
жақсы рентабельді болғанымен, бірақ сезімталдығыжеткіліксіз. Қазіргі уақытта скринингтің экономикалық тиімділігі Еуропа мен 
АҚШ-та гепатиттің анықталған бір жағдайының құны үнемі өсіп келе жатқанын ескере отырып, оның басты сипаттамасы болып 
табылады. 
Жаңа ARCHITECT HCV Ag тесті HCV AG (антиген) анықтау үшін HCV-ға сенсибилизацияланған моноклоналды антиденелерді 
пайдалана отырып, микробөлшектердегі (CMIA) хемилюминесцентті иммуноанализм болып табылады. HCV Ag талдаулары c (HCV) 
вирусты гепатитінің болжамды инфекциясын диагностикалау кезінде және инфекцияланған пациенттердің жағдайын 
мониторингте көмекші құрал ретінде пайдаланылады, яғни пациенттің сауығу жағдайында немесе вирус созылмалы сатыға 
көшкенін анықтау (кесте.3). Емделушілер үшін HCV жұқтыру қаупі жоғары, мысалы, көктамыр ішіне есірткі қабылдайтын немесе 
иммундық функциясы бұзылған (гемодиализде немесе HIV-HCV коинфицирленген) емделушілер үшін HCV Ag HCV-ге ерекше 
антиденелердің кейінге қалдырылған реакциясы салдарынан HCV жұқтыруды анықтау үшін жалғыз серологиялық маркер болуы 
мүмкін. Жіті немесе созылмалы гепатитті диагностикалау кезінде HCV Ag реактивтілігін пациенттің ауру тарихымен және С 
гепатитінің басқа серологиялық маркерлерінің болуымен сәйкестендіру қажет.    
 
 
 



 

Кесте 3 -  ARCHITECT HCV Ag үлгілеріндегі реактивтіліктің салыстырмалы сипаттамасы. ARCHITECT HCV Ag тестінің реактивтілігі 
донорлардың, емдеуге жатқызылған пациенттердің, HCV инфекциясымен байланысты емес аурулары бар пациенттердің қан 
үлгілерінде және құрамында әлеуетті интерерлеуші заттар бар болуы. 

Дәреже Тексерілген 
үлгілердің 

саны 

IR(% жалпы 
санынан) 

RR(% 
жалпы 

санынан) 

Қосымша тестілеу нәтижесінде оң 
нәтижелер саны(% RR) 

Қан доноры 
Қан сарысуы 
Қан плазмасы EDTA 
Na цитратымен қан 
плазмасы 
Гепаринмен қан 
плазмасы 
 

 
2256 
411 

1180 
 

1180 

 
7 (0,31) 
0 (0,00) 
2 (0,17) 

 
3 (0,25) 

 
1 (0,04) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 

 
0 (0,00) 

 
0 (0,00) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 

 
0 (0,00) 

 

Донорлардың жалпы 
саны 

5027 12(0,24) 1 (0,02) 0 (0,00) 

Емдеуге жатқызылған 
пациенттер 

250 4 (1,60) 4 (1,60) 4 (100,0) 

HCV инфекциясымен 
байланысты емес 
аурулары бар тұлғалар 
және әлеуетті 
интерферациялаушы 
заттары бар үлгілер 

126 5 (3,97) 5 (3,97) 5 (100,0) 

IR-біріншілік реактивталған, RR-қайталап реактивталған. 
 
Қазіргі уақытта С гепатитін скринингтің ұйымдастырылған бағдарламалары 15 елде жүргізілуде. Жеті бағдарлама ұлттық 
деңгейде, алтауы өңірлік деңгейде және үш бағдарлама басқарылушы ретінде дамуда. С гепатиті кезінде өлім-жітімнің төмендеуі 
ерте анықтау және уақтылы емнің арқасында скрининг бағдарламасының мүмкін болатын нәтижесі ретінде теориялық тұрғыдан 
бағаланады. 
ҚР-да скринингтік бағдарламаларды жүргізу нәтижесінде С гепатитінің таралуының алынған серологиялық деректерін бағалай 
отырып, скринингті зертханалық технологиялар тұрғысынан жаңа, неғұрлым тиімді әдістермен жалғастыру қажеттілігіне күмән 
тудырмайды.  Скрининг гепатитпен ауыратын науқастар үшін вирусқа қарсы терапияға және емдеуге жол ашатын құрал болып 
табылады.  Скрининг дұрыс ұйымдастырылуы тиіс, өйткені олай болмаған жағдайда ол тиімді немесе өте шығынды іс-шара 
болмайды. Скрининг үшін жалпы қабылданған өлшемдер жұқтырудың басым жолдарын ескере отырып, елдегі 
эпидемиологиялық жағдайға бейімделуі тиіс.  Скрининг үшін пациенттерді бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қайта бұруға 
болады, бірақ медицина қызметкерлері өткізетін іріктеу неғұрлым тиімді болып қала береді. Уақыт өте келе эпидемиологиялық 
жағдай өзгеретінін және соған сәйкес скрининг стратегиясы қайта қаралуға тиіс екендігін әрдайым есте сақтаған жөн. 
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СКРИНИНГ  ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
 
Резюме: В Казахстане вирусный гепатит С относится к социально значимым заболеваниям, а его лечение с 2011 года входит в 
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Актуальность проведения скрининга на гепатит С 
обсуждается в связи с позицией Всемирной организации здравоохранения о необходимости элиминации HCV-инфекции к 2030 
году в Европе и США. Приведено определение скрининга и критерии его проведения. Обсуждаются результаты ранее проведенных 
скринингов гепатита С в РК. Скрининг проведен во многих странах мира. Он является важным инструментом, открывающим для 
больных гепатитом путь к противовирусной терапии. Скрининг должен быть правильно организован, т.к. в противном случае он 
будет неэффективным или чрезвычайно затратным мероприятием. Общепринятые критерии для скрининга должны быть 
адаптированы к эпидемиологической ситуации в регионе с учетом преобладающих путей инфицирования. Необходима адаптация 
критериев отбора пациентов для скрининга сообразно изменяющейся со временем эпидемиологической ситуации. Предлагаются 
новые методы серологического тестирования. 
Ключевые слова: вирусный гепатит С, скрининг, иммуноферментный анализ. 
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SCREENING  FOR VIRAL HEPATITIS C: NEW PROSPECTS FOR THE USE OF NEW GENERATION SEROLOGICAL  

TESTS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
Resume: In Kazakhstan viral hepatitis C belongs to socially important diseases, and its treatment since 2011 is included into the guaranteed 
volume of free medical care (GVFMC). The relevance of carrying out screening on hepatitis C is discussed in connection with a position of 
World Health Organization about need of elimination of a HCV infection by 2030 in Europe and the USA. Definition of screening and criteria 
of its carrying out is given. Results of earlier carried out screenings of hepatitis C in RK are discussed. Screening is carried out in many 
countries of the world. It is the important tool opening a way to antiviral therapy for patients with hepatitis. Screening has to be correctly 
organized since otherwise it will be inefficient or extremely expensive action. The standard criteria for screening have to be adapted to an 
epidemiological situation in the region taking into account the prevailing ways of infection. Adaptation of selection criteria of patients is 
necessary for screening in compliance with the epidemiological situation changing over time. New methods of serological testing are offered. 
Keywords: viral hepatitis C, screening,   enzyme linked immunosorbent assay  


