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Тойм  

Дунд насны эмэгтэйчүүд цэвэршихэд шилжих үедээ танин мэдэхүйн үйл ажиллагаанд 

өөрчлөлт мэдрэгддэг ба зарим тохиолдолд энэ үеэс танин мэдэхүйн хүнд эмгэгийн урьдал 

шинж болж хувирдаг. Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд дунд насны эмэгтэйчүүдийн танин 

мэдэхүйн өөрчлөлтийн талаар мэдлэгтэй байж эмэгтэйд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх, 

туслан зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх нь маш чухал юм. Олон Улсын Цэвэршилтийн 

Нийгэмлэгээс (IMS) жил бүр хүргэдэг Цагаан Хуудас (White Paper) буюу судалгаануудын 

үр дүнг нэгтгэсэн тойм өгүүлэл нь эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд цэвэршилтийн талаар 

зөвлөн туслах, эмчилгээний талаар шийдвэр гаргахад туслах зорилготой. Энэхүү өгүүлэлд 

цэвэршилтийн үед танин мэдэхүйд гарах өөрчлөлт, тэдгээрийн үргэлжлэх хугацаа, явц гэх 

мэт асуудлыг багтаасан.  

 

Уг өгүүлэлд эстроген ба цэвэршилтийн хам шинжийн танин мэдэхүйд үзүүлэх нөлөөг 

судалсан, танин мэдэхүй, тэнэгрэлийн эрсдлийн үнэлгээ зэргийн талаар хэлэлцэнэ. Мөн 

наснаас хамаарах танин мэдэхүйн бууралтаас сэргийлэхийн тулд өөрчилж болох хүчин 

зүйлсийн талаар, тархины эрүүл мэндийг дунд нас, түүнээс хойш хэрхэн хамгаалах, 

сайжруулахын тулд өгөх зөвлөмжийг заалаа.  

 

Танилцуулга  

Дунд насны эмэгтэйчүүдийн дунд танин мэдэхүйн зовуурь элбэг тохиолдох ба амьдралын 

чанарт сөргөөр нөлөөлж байдаг (1). Эдгээр танин мэдэхүйн зовуурь нь цэвэршихэд шилжих 

үед илүүтэй тохиолдож байгаа талаар олон судалгаагаар баталгаажсан байдаг. Суурь болон 

эмнэлзүйн судалгаанууд нь эстрадиол (Е2)-ийн нөлөөгөөр цэвэршилт хамааралт танин 

мэдэхүйн өөрчлөлт үүсгэдэг болохыг тэмдэглэжээ (2). Мөн, цэвэршилтийн хам шинж буюу 

вазомотор шинжүүд, нойрны өөрчлөлт, зан төлөвийн өөрчлөлт нь дунд насанд танин 

мэдэхүй өөрчлөгдөхөд нөлөөлдөг(3) ч тэнэгрэлийн эрсдэлийг тодорхойлох танин мэдэхүйн 

алдагдлын хооронд ялгаа байдаг. Цэвэршилтийн үеийн даавар нөхөх эмчилгээ нь 

тэнэгрэлийн бууруулах эсвэл нэмэгдүүлж буй эсэх талаар судалгааны үр дүнгүүд харилцан 

адилгүй байна. 2022 оны Дэлхийн Цэвэршилтийн өдрийн сэвдийг ЦЭВЭРШИЛТИЙН 

ҮЕИЙН СЭТГЭЦ, ТАНИН МЭДЭХҮЙН БА ЗАН ТӨЛӨВИЙН ОНЦЛОГ гэж 

тодорхойлсон бөгөөд энэхүү өгүүлэл нь дунд насны эмэгтэйчүүдэд тусламж үйлчилгээ 

үзүүлдэг эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн эмнэлзүйн зөвлөгөө, шийдвэр гаргалтад туслах 

зорилготой юм.  

 

Сэдвийн хүрээнд дараах асуудлууд хэлэлцэгдсэн болно:  

• Танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа ба тархины манан гэж юу вэ?  

• Цэвэршилтийн үед танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа өөрчлөгддөг үү?  

• Цэвэршилт- хамааралт хүчин зүйлс танин мэдэхүйд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?  

• Цэвэршилтийн даавар эмчилгээ (ЦДЭ) ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?  

• Дунд насны эмэгтэйчүүдийн танин мэдэхүйд нөлөөлөх бусад хүчин зүйлс нь юу вэ?  

• Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд тархины эрүүл мэндийг сайжруулах талаар ямар 

зөвлөгөө өгөх вэ?  

 

Танин мэдэхүй ба цэвэршилтийн үеийн тархины манан  

Танин мэдэхүй гэдэг нь бүх төрлийн мэдэх, ухамсарлах буюу мэдрэх, төсөөлөх, санах, 

сэтгэх гэх мэт шүүж, төсөөлж, асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг хэлнэ (4). 

Цэвэршилтийн үед тохиолдох танин мэдэхүйн зовуурь нь үг, тоо санахад хэцүү байх,  энэ 

байдал нь өдөр тутмын амьдралд саад болох (санахгүй байх, бодлын мананд төөрөх, илүү 



амархан сатаарах) ба уулзалт, үйл ажиллагааг мартах зэргээр илэрдэг (5). Түүнчлэн 

анхаарал буурах, хэт хөдөлгөөнтөх  зэрэг шинжүүд илэрдэг (6). Цэвэршилтийн үеийн танин 

мэдэхүйн өөрчлөлтийг “тархины манан” гэж нэрлэдэг (зураг 1-ийг харна уу). Эдгээр шинж 

тэмдгийн явц нь эмэгтэйчүүдэд ялгаатай байхын хамт ихэнхдээ хөнгөн байдаг (1).  

 

Зарим суурь судалгаанд цэвэршихэд шилжих үед тархинд гарах өөрчлөлттэй холбоотой ба 

цаашдаа тэнэгрэл үүсгэдэг (2,8,7)  гэжээ. Гэхдээ эдгээр нь тэнэгрэлийн “шалтгаан” болж 

байгаа гэсэн үг биш ба цэвэршихэд шилжих үед эхэлсэн байвал цаашид тэнэгрэл үүсэхэд 

нөлөөлж байна уу? Гэдэг асуулт урган гарч ирдэг.  

 

Зураг 1. 

Зураг 1. Цэвэршилтийн үеийн тархины манан  

Эмэгтэй бүр цэвэршдэг боловч бүгдээрээ тэнэгрэлд өртдөггүй. Тухайлбал, АНУ-д 

Альцхаймер өвчинтэй (АӨ) болох эрсдэл нь 45 насанд 19.5%, 65 насанд 21.1% байдаг (9). 

АӨ-ий тархалт нь хүйсээс (эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйчүүдээс илүү), мөн газар зүйн байршлаас 

(Европ, Хойд Америкийн улсуудад Ази, Африк, Өмнөд Америкийн улсуудаас илүүтэй 

тохиолдох), гэр бүлийн түүхэнд АӨ-ийн удамшлын өгүүлэмж зэргээс хамаарна (10). 

Судалгаагаар дэлхий дахинд 100,000 эмэгтэйгээс 293.1-д тохиолддог (10,11) гэдгийн 

харуулсан байна.  

 
Дүгнэлт: 

 

• Цэвэршилтийн тархины манан нь цэвэрших насны эмэгтэйд ой тогтоолт ба анхаарал 

төвлөрөлт өөрчлөгдөх хэлбэрээр илэрдэг.  

• Цэвэрших үеийн танин мэдэхүйн өөрчлөлтийг тэнэгрэлтэй адилтгаж болохгүй ба 64 

наснаас өмнө тэнэгрэл үүсэх эрсдэл бага юм.  

• Зарим нэг судалгаагаар цэвэршилт хамааралт танин мэдэхүйн асуудал нь хожуу 

амьдралд тэнэгрэл үүсэхэд нөлөөлж байна гэж байгаа боловч ой санамж, тогтоолт 

буурах хэлбэрээр илэрдэг боловч ихэнх эмэгтэйчүүдэд тэнэгрэл үүсдэггүй юм.  

 

Цэвэршилтийн үеийн танин мэдэхүйн өөрчлөлт  

Танин мэдэхүйн ямар хэлбэр өөрчлөгдөж байгааг нөлөөлж байгааг судлахын цэвэршихээс 

өмнө ба цэвэршсэний дараах насны эмэгтэйчүүдийн дунд  тархины нейрофизиологийн 

төвүүдийн  үнэлгээ хийсэн өргөн хүрээний судалгааны үр дүнгээс харахад цэвэршихэд 

шилжих үед үг санах, ой тогтоолтын бүсэд өөрчлөлт үүсэх  ба психомотор ярианы хурд, 

ажлын явцын ой тогтоолт, анхаарал төвлөрөлд маш бага буюу итгэлцлийн түвшинд 

хүрэхээргүй өөрчлөлт гарсан байна (12-17). 

Цэвэршилтийн үеийн тархины манан. 

Тодорхойлолт : цэвэршилтийн үед үүсч буй танин мэдэхүйн шинж тэмдгийн өөрчлөлтийг 

хэлэх ба ихэвчлэн ой тогтоолт, анхаарал төвлөрөлт буурах, нэрлэх эсвэл эргэн санахад 

хэцүү, үг, тоо, болсон үйл явдал зэргийг санахад хэцүү байх, яриа болон бодлын дундаас 

төгсгөлийг мартах, анхаарал саринах, бодлоо мартах (яах гэж орж ирснээ мартах гэх мэт) 

ба үйлдэл хооронд өөрчлөлт хийхдээ хэцүү болох зэрэг шинж тэмдгээр илэрдэг.  



Ажлын явцын ой тогтоолт гэдэг нь богино хугацаанд гүйцэтгэх ой тогтоолтоос хамаарах 

имейл явуулахдаа хаяг цээжлэхийн хамт имейлийн утга зориулалтыг тодорхойлох зэрэг 

хийгддэг үйлдлүүдийг нэгэн зэрэг хйих гм чадварыг хэлнэ. Үг ойлгох, тогтоох гэдэг нь 

үгнүүд хооронд холбох, санан сэргээх, үгтэй холбоотой богино үйл явдлыг тогтоох, эргэн 

санах үйдлүүд орно. Үг тогтоох, эргэн санах чадвар хүйсээс шалтгаалж ялгаатай байдаг ба  

эмэгтэй хүнд нас ахих хэмжээгээр өөрчлөгдөж байдаг (18,19). Дунд насны эмэгтэйчүүдийн 

мартамхай болох шинж тэмдэг давуу илэрсэн ба ой тогтоолтын олон төрлийн үнэлгээнээс 

харахад үг тогтоолтонд илэрхий өөрчлөлт тодорхойлогдсрн болно (20,21). Урт хугацаанд 

дагаж судалсан судалгаанд цэвэршихэд шилжих үед танин мэдэхүйн  өргөн хүрээний үйл 

ажиллагааны чадвард (стратегийн тооцоолол, төлөвлөлт гм) өөрчлөлт гардаггүй болох нь 

тогтоогдсон.  

Эдгээр дагаж судлах судалгаанд цэвэршилт-хамааралтайгаар танин мэдэхүйн түвшинд 

буурах шинж илэрсэн ч танин мэдэхүйн үйл ажиллагааны дундаж нь хэвийн хязгаарын 

түвшинд (12-16,22) байсан. Дагаж судлах судалгаануудын дундаас ХДХВ-ийн халдвартай, 

өнгөт арьстай, бага орлоготой эмэгтэйчүүдийн дунд цэвэршилтийн үед шинэ эхэлсэн танин 

мэдэхүйн бууралт тогтоогдсон (15). Энэхүү судалгаанд ХДХВ-ийн серо-статус 

хамааралгүйгээр шинэ эхэлсэн танин мэдэхүйн бууралт 11-13% тохиолдож байсан ба үүнд 

нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж чадаагүй. Зарим хүмүүс танин мэдэхүйн 

бууралтад мэдрэг бөгөөд боловсрол буурай, мэргэжилгүй, чөлөөт цагаа танин мэдэхүйг 

сайжруулахад нөлөөлөхүйц байдлаар өнгөрүүлдэггүй зэрэг амьдралын нөхцлөөс ихээхэн 

хамаардаг болох нь тогтоогдсон (23). Өөрөөр хэлбэл, танин мэдэхүйн суурь нөөц бага 

хүмүүст цэвэрших насанд ой санамж алдагдах шинж илүү тод илэрдэг байна  (23). Мөн 

дааврын хэлбэлзлээс шалтгаалах нойргүйдэл, ургал мэдрэлийн зэрэг цэвэршилтийн 

хамшинж, удамшил, өссөн гэр бүлийн орчин, биеийн эрүүл мэнд, сэтгэцийн эрүүл мэнд, 

амьдралын стресс хүчин зүйлс нөлөөлөх хүчин зүйл болдог байна. 

Танин мэдэхүйн өөрчлөлтийг тогтоох, хэвийн байдалд эргэж орох боломжийг АНУ-ын 

Үндэсний хэмжээнд эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг судалсан судалгаа (Study of Women 

Across the Nation; SWAN) -аар судалж, танин мэдэхүйн өөрчлөлт нь цэвэршихэд шилжих үе 

шатанд давамгайлж цэвэршсэний дараа арилдаг  гэсэн үр дүн гарсан (12). Penn Ovarian 

Aging судалгаагаар танин мэдэхүйн бууралт нь цэвэршилтийн дараа хэвээр үргэлжилдэг 

бөгөөд ой тогтоолт бууралт нь цэвэршилтийн дараа сэргэдэг гэжээ (13). Тус судалгааны 

цэвэршилтийн дараа үед нь дагаж судлаагүй сул талтай байна. Бага орлоготой, өнгөт 

арьстай эмэгтэйчүүдэд үг сурах, тогтоох бууралтаас гадна анхаарал төвлөрөл/ажлын ой 

тогтоолт бага зэрэг буурсан байсан (15). Тэгэхлээр, ихэнх эмэгтэйчүүдэд танин мэдэхүй, ой 

тогтоолт цэвэршилтийн үед буурах боловч дийлэнх эмэгтэйчүүдэд сэргэдэг болохыг 

харуулж байна. Гэхдээ зарим хүмүүст цэвэршилтийн дараах үед ч үргэлжлэх боломжтой.  

Нөгөө талаас цэвэршилтийн үеийн танин мэдэхүйн бууралт нь АӨ зэрэг хүнд эмгэг үүсэх 

эрсдэлтэй гэсэн санаа зовних шаардлага байхгүй болохыг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, 

танин мэдэхүйн эдгээр өөрчлөлт нь цэвэршилтийн дараах үед хэвийн болдог. 

Цэвэршилтийн үеийн танин мэдэхүйн өөрчлөлт нь эстроген дааврын бууралттай холбоотой 

байгалийн өөрчлөлт тул цэвэршилтийн шинж тэмдгийн эхлэл боловч сэтгэцийн хүнд 

эмгэгийн эхний үе шат биш болохыг харуулж байна.  

Дүгнэлт:  

• Цэвэршихэд шилжих үе шатанд үед ой санамж, танин мэдэхүйн өөрчлөлт явагддаг.  



• Үг ойлгох, тогтоох чадвар нь илүүтэйгээр буурдаг.  

• Эдгээр өөрчлөлт нь цэвэршихэд шилжих үед илүүтэй тохиолдох ба биеийн юмны 

мөчлөг өөрчлөгдөх, алдагдах үеээс эхэлдэг байна.  

• Ерөнхий танин мэдэхүйн чадвар хэвийн байдаг ба эмнэлзүйд илэрхий өөрчлөлт нийт 

эмэгтэйчүүдийн 11-13% тохиолддог байна.  

• Энэхүү өөрчлөлт эхлэх хугацаа нь дааврын бууралт, цэвэршилтийн шинж тэмдэгтэй 

холбоотой ба АӨ зэрэгтэй хамааралгүй.  

 

Цэвэршилтийн ямар шинж тэмдгүүд танин мэдэхүйд сөргөөр нөлөөлөх вэ?  

Тархины танин мэдэхүйн үйл ажиллагаатай холбоотой хэсгүүд болох гипокампус, духны 

урт хэсгийн бор давхрага зэрэгт эстроген, прогестероны рецепторууд байрладаг  (24).  

 

Танин мэдэхүйн бууралтад цэвэршилтийн үеийн Е2-ийн өөрчлөлт нь голлох үүрэг 

гүйцэтгэдэг. Тухайлбал, өндгөвч авах, гонадотропиноор Е2-ийг дарангуйлах зэрэг байдлаар 

хийсэн судалгаагаар үг цээжлэх, сурах ой буурсан ба эстроген эмчилгээ хийхэд сайжирч 

байснаар батлагдсан (25-27). Үг цээжлэх, ажиллах ой тогтоолтын бууралт Е2-ийн 

бууралттай хамааралтай  болох нь дагах судалгаагаар батлагдсан.  

 

Дунд насны ой тогтоолтын бууралтад цэвэршилтийн шинж тэмдгүүд нөлөөлж байгааг 

зүүдэг хэрэгсэл ашиглаж тогтоосон. Тухайлбал, вазомотор шинж тэмдэг хүнд байх нь 

нойргүйдэл, зорилготод нойрсолтыг алдагдуулж ой тогтоолтыг бууруулж байсан (30-32). 

Нойрны эмгэг, амьдралын буруу хэв маяг цэвэрших насанд танин мэдэхүйн өөрчлөлтийн 

суурь болно (16,20).  

 

Цэвэршилтийн үеийн танин мэдэхүйн бууралтад нойрны хямралын үзүүлэх механизм нь 

хараахан тогтоогүй байна. Нойр дутуу байх нь үг цээжлэх, санах ойн бууралт үүсгэх 

магадлалтай (34). Сэтгэл гутрал, түгшүүрийн шинж тэмдэг нь цэвэршилтийн үеийн танин 

мэдэхүйн өөрчлөлттэй холбоотой бөгөөд шинж тэмдгийн эмчилгээ нь танин мэдэхүйн 

бууралтыг засах эсэхийг мэдэхгүй байна (20). Зураг 2-т цэвэршилтийн үеийн ой тогтоолтын 

бууралтад Е2-ий үүргийг тайлбарласан.  

 

 
Зураг 2.   Эстрадиол ба цэвэршилтийн хүчин зүйлсийн үгэн тогтоолтын үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөх зарчим.  

Үгэн 
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зан ааш 
муутай байх

нойргүйдэл

Вазомотор 
шинж 
тэмдэг

Бага ба 
өөрчлөлттэй 
эстрогений 
хэмжээтэй



Дүгнэлт:  

• Дунд насанд тохиолдох танин мэдэхүйн өөрчлөлт нь Е2, вазомотор шинж тэмдэг, 

нойр, зан ааштай холбоотой байдаг.  

• Эдгээр шинж тэмдгийг бууруулах нь танин мэдэхүйд эерэг нөлөөтэй.  

 

Цэвэршилтийн даавар эмчилгээ үзүүлэх нөлөө 

 

ЦДЭ ба танин мэдэхүй 

Өмнө өгүүлсэнчлэн ЦДЭ нь цэвэршихэд шилжих үед тохиолдож байгаа вазомотор шинж 

тэмдэг болон танин мэдэхүйн бууралттай холбоотой зовуурийг бууруулдаг байх 

магадлалтай. Харамсалтай нь, одоогийн байдлаар ЦДЭ, жирэмслэлтээс хамгаалах дааврын 

танин мэдэхүйд нөлөөлөх, эсвэл дунд ба хүнд хэлбэрийн вазомотор шинж тэмдэгтэй 

эмэгтэйд ЦДЭ-ий танин мэдэхүйд нөлөөлж байгаа  талаар санамсаргүй түүвэрлэлттэй 

судалгаа хийгдээгүй байна (3). Одоогийн байдлаар судлагдсан сэдэв нь эрт ба хожуу 

цэвэршилтийн дараах үед байгаа эмэгтэйд ЦДЭ-ий танин мэдэхүйд үзүүлэх нөлөөлөл юм 

(35-38). Эдгээр судалгаанаас харахад уудаг Е2, арьсны наалт Е2, холбоот хэлбэрийн эквин 

эстроген ба медроксипрогестерон ацетат, эсвэл холбоот эстрогений эмчилгээ зэрэг ямар ч 

байдлаар хэрэглэсэн ойролцоо үр дүнтэй байна. Холбоот ЦДЭ-г цэвэршилтийн дараах 

насны эмэгтэйд хэрэглэхэд танин мэдэхүйд үзүүлэх нөлөө нь хэрэглэх даавар эмчилгээний 

хэлбэр болон горимоос хамааралтай байсан, CEE/MPA-ийн схем нь 65-аас дээш настай 

эмэгтэйчүүдэд сөрөг нөлөөтэй бол байгалиараа эсвэл мэс заслаар цэвэршсэн эмэгтэйчүүдэд 

уудаг Е2 ба үтрээний прогестерон хэрэглэхэд нөлөөгүй байсан (37). Мэс заслаар цэвэршсэн 

цөөн оролцогчтой судалгаанд эстроген эмчилгээ нь ой тогтоолтод ач тустай байсан (25). 

Ахимаг насны эмэгтэйчүүдэд танин мэдэхүйд эстроген дааврын нөлөө нейтрал буюу 

нөлөөлөхгүй байсан (40-44).  

 

ЦДЭ ба тэнэгрэл  

Олон эмэгтэйчүүд ЦДЭ хэрэглэвэл тэнэгрэлийн эрсдэл нэмэгддэг гэж боддог. Women’s 

Health Initiative (WHI) -н 5 жилийн сангаас авсан судалгаагаар CEE/MPA -ыг хэрэглэхэд 

эмэгтэйчүүдийн бүх шалтгаант тэнэгрэлийн эрсдэл 2 дахин нэмэгдсэн байсан (45). Харин 

дан СЕЕ нь тэнэгрэлтэй хамааралгүй байсан (46).  

 

WHI -н үр дүн 2 талтай байна, өөрөөр хэлбэл, 18 жилийн турш дагасан судалгаагаар СЕЕ нь 

АӨ-ийн шалтгаант нас баралтыг 26% бууруулсан бол CEE/MPA нь АӨ хамааралт нас 

баралтад нөлөөлөөгүй (47). WHI-ийн 5 ба 18 жилийн судалгааны үр дүнгийн ялгааг 

одоогоор тайлбарлаж чадаагүй. Хэрэв 2 үр дүн хоёулаа үнэн бол ДНЭ нь суурь танин 

мэдэхүйн үйл ажиллагаа багатай эрсдэлт бүлгийн эмэгтэйчүүд эрт үед хэрэглэхэд эрсдэлтэй 

байх (48) магадлалтай боловч чихрийн шижин гэх мэт өвчинтэй эмэгтэйчүүдэд урт 

хугацаандаа ач тустай байх магадлалтай юм (49,50).  

 

Танин мэдэхүйд ач холбогдолтой ЦДЭ-ий хэлбэрийн талаар эцэслэсэн судалгаа байхгүй 

байна. Тиймээс цаашид том хэмжээний, хүн амд суурилсан, WHI төрлийн судалгаа 

шаардлагатай байна. Үүнтэй ижил 2 төрлийн судалгаа байгаа ч үр дүн нь зөрж байна. 

Нэгдүгээрт Финландын тохиолдол хяналтын судалгаа (>84000 эмэгтэй хамруулсан) -нд 

ДНЭ (Дан эсроген (ДЭ), эсвэл эстроген ба прогестерон (ЭП)) хэрэглэхэд АӨ-ийн эрсдэл 

нэмэгдэж байсан. СЕЕ нь АӨ-ийн эрсдэлийг нэмэгдүүлж байсан (51). Харин Их британи 

улсын эмнэлэгт суурилсан тохиолдол, хяналтын судалгаанд (55 наснаас дээш 118501 

эмэгтэйчүүд хамруулсан) ЦДЭ нь тэнэгрэл ба АӨ-ийн эрсдэлгүй гэж гарсан (52). ЦДЭ-г урт 



хугацаанд буюу 10 жилийн турш хэрэглэхэд тэнэгрэл үүсэх эрсдэл буурсан ба ЦДЭ-г 5-9 

жил хэрэглэхэд тэнэгрэлийн эрсдэл 10%, 10-с дээш жил хэрэглэхэд 20% нэмэгдсэн байсан 

(52). Бэлдмэлийн хувьд Е2-ийг 1-5 жил хэрэглэхэд АӨ-ийн эрсдэл буурч байсан. 

Ерөнхийдөө прогестероны бэлдмэл нь эдгээр үр дүнд нөлөө багатай байсан ч 

дигидростероны бэлдмэл нь бусад прогестерон бэлдмэлтэй харьцуулахад эрсдэл багатай 

байсан. Тиймээс, тэнэгрэлийн тухайд эстроген бэлдмэлийн үр дүн харилцан адилгүй, 

тогтворгүй байна.  

 

Өндгөвч авахуулсан эмэгтэйд эстроген эмчилгээг цэвэршилтийн нас хүртэл нь хэрэглэхийг 

зөвлөдөг. Эстроген эмчилгээ хэрэглээгүй мэс заслаар өндгөвч авахуулсан эмэгтэйчүүд 50 

нас хүртэлээ хэрэглэж байсан эмэгтэйчүүдтэй харицуулахад 30 жилийн дараа танин 

мэдэхүйн бууралт, тэнэгрэлд өртөх эсдэл илүү өндөрссөн байсан (53). Эдгээр болон бусад 

хоёр өндгөвч авахуулсан эмэгтэйчүүдэд эстроген эмчилгээ нь урт хугацаандаа ач 

холбогдолтой болохыг харуулсан ба эмчилгээг хяналттайгаар хийхийг зөвлөж байна 

(54,55).  

 

ЦДЭ ба тэнэгрэлийн зөвлөмж: эрсдэл ба ач тус  

ЦДЭ ба тэнэгрэлийн талаар эмэгтэйчүүдэд зөвлөхдөө Women’s Health Initiative Memory 

Study (WHIMS) судалгааны үр дүнгээс танилцуулах нь тохиромжтой. Хүснэгт 1-д WHIMS-

ийн бүх шалтгаант тэнэгрэлийн судалгаанд CEE/MPA хэрэглэсэн үр дүнг харуулсан (45). 

Энэ тохиолдолд CEE/MPA хэрэглэсэн, бүх шалтгаант тэнэгрэлийн судалгаанд тохиодлын 

бүлэг болж 436 эмэгтэй хамрагдсан. Эндээс вазомотор шинж тэмдгийн эмчилгээнд ЦДЭ 

хэрэглэсэн. Тэнэгрэлээс урьдчилан сэргийлэх тухайд судалгааны үр дүн харилцан адилгүй 

байгаа ба эрсдлийг бууруулна гэж үзсэн. 18 жилийн турш дагаж судалсан судалгааны үр 

дүнгээс СЕЕ нь тэнэгрэлийн шалтгаант үхлийг 26% бууруулсан (47). Өөрөөр хэлбэл, 2004 -

т 1 эмэгтэйд ЦДЭ нь АӨ-р нас барах эрсдэлээс сэргийлэх юм. Дээрх статистик нь 

эмэгтэйчүүдэд ДНЭ хийлгэх айдсыг бууруулах юм. Харин доорх мэдээллүүд нь АӨ-ийн 

эрсдэлийг бууруулах арга замууд юм.  

 

Эмчилгээ, зөвлөгөө өгөхөд анхаарах зүйл:  

• ЦДЭ нь зөвхөн танин мэдэхүйг сайжруулах зорилгоор хэрэглэхийг аль ч 

удирдамжид зөвлөдөггүй.  

• Эмнэлзүйн хоёр судалгаа хийгдсэн боловч үр дүн нь эсрэг тэсрэг байна: өөрөөр 

хэлбэл, вазомотор шинж тэмдгийг бууруулах зорилгоор ЦДЭ, ЖСД хэрэглэх нь 

цэвэршихэд шилжих насны эмэгтэйчүүдийн танин мэдэхүйг сайжруулах эсэх нь 

тодорхойгүй байна.  

• ЦДЭ-г цэвэршилтийн дараах эрт үед хэрэглэх нь танин мэдэхүйн үйл ажиллагаанд 

аюулгүй.  

• Эстроген эмчилгээг цэвэршилтийн эрт үед хэрэглэх нь танин мэдэхүйн үйл 

ажиллагааг хадгалах, тэнэгрэлийг бууруулах ач холбогдолтой.  

• Эстроген эмчилгээ нь цэвэршилтийн хожуу үед хэрэглэсэн тохиолдолд танин 

мэдэхүйн үйл ажиллагаанд ямар нэг аюулгүй.  

• ЦДЭ-г цэвэршсэний дараах хожуу үед хэрэглэх нь эрсдэлтэй байх магадалтай, Е2 ба 

үтрээний прогестерон бол нөлөөлөхгүй байна.  

• Тэнэгрэл үүсэхэд ЦДЭ-ий эрсдэлийн талаар судалгааны үр дүн хомс байна.  

• ЦДЭ -ий бэлдмэл, үргэлжлэх хугацаатай тэнэгрэл үүсэх эрсдэлийн талаар хангалттай 

мэдээлэл байхгүй байна.  



Хүснэгт 1. Цэвэршилтийн үеийн даавар эмчилгээтэй эмэгтэйчүүдийн тэнэгрэл ба АӨ-

өөр нас барах туйлын эрсдэл WHI судалгаанаас.  

Үр дүн ХЭЭ/МПА, 
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45  22  

 

23-р их 436 2.05 (1.21-3.48) 
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15 20 5-аар бага 2004 0.74 (0.59-0.94) 

 

a Shumaker et al. [45]. b Manson et al. [47]. ХЭЭ, холбоот эквин эстроген; МПА, 

медроксипрогестерон ацетат 

  

Тэнэгрэл үүсэхээс сэргийлэх өөрчилж болох эрсдэлт хүчин зүйлс 

Ой санамж өөрчлөгдөж, сэтгэл тогтворгүйтэх шинж тэмдэг илэрч эхэлсэн эмэгтэйчүүд 

хожуу насандаа тэнэгрэл үүсэхээс айдаг. Эдгээр өвчтөнүүдэд тэнэгрэлээс сэргийлэх, 

хойшлуулах талаар эрүүл мэндийн байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг зөвлөх нь зүйтэй. Нас, 

хүйс зэрэг өөрчилж болохгүй хүчин зүйлс байдаг. Гэхдээ нийт тэнэгрэлийн 40% нь өөрчилж 

болох эрсдэл хүчин зүйлсийн сууринд үүссэн байдаг (56). ДЭМБ-ээс гаргасан удирдамж ба 

Lancet (56,57)-ийн зөвлөлийн 2020 оны хурлаар тэнэгрэлээс сэргийлж болох хүчин зүйлсэд 

дасгал хөдөлгөөн, тамхи, танин мэдэхүйн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх үйлдэл, нийгмийн 

харилцаа, таргалалт, даралт ихсэлт, чихрийн шижин, сонсголын алдагдал, сэтгэл гутралыг 

оруулсан байна (56).  Lancet-ийн зөвлөлөөс тархины гэмтэл ба агаарын бохирдол нь 

өөрчилж болох эрсдэлт хүчин зүйл гэж нэмж тэмдэглэжээ (56).  

 

Дунд нас нь тэнэгрэл үүсэх эрсдэлт хүчин зүйлсээс сэргийлэх хамгийн тохиромжтой нас 

бөгөөд сүүлийн үеийн мета-анализаар таргалалт, чихрийн шижин, тамхи, 

гиперхолестеринеми, даралт ихсэлтийг өөрчилж чадвал тэнэгрэлийн эрсдэлийг 41-78% 

бууруулдаг ажээ (58). Гипергомоцистейнеми, сэтгэцийн стресс, их хэмжээний согтууруулах 

ундааны хэрэглээг бууруулах нь тэнэгрэл үүсэх эрсдэлийг бууруулах гурван хүчин зүйл гэж 

бас нэг тойм судалгаагаар тодорхойлжээ (58). Зураг 3-т тэнэгрэлийн өөрчилж болох эрсдэлт 

хүчин зүйлсийг танин мэдэхүйг сайжруулах төлөвлөгөө болгож ашиглахыг зөвлөж байна.  

Олон салаат тэнэгрэл бууруулах аргаар 1 эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулахад 20%, 2 бол 

65%, 3 хүчин зүйлийг бууруулбал 200% бууруулах боломтой гэжээ (59). Том хэмжээний 

санамсаргүй түүвэрлэлттэй эмнэлзүйн туршилт судалгаагаар амьдралын хэв маягаас дасгал 

хөдөлгөөн, хоол, танин мэдэхүйн сургуулилт, судасны эрсдэлийг хянах замаар олон талт 

өөрчлөлт хийх нь тэнэгрэлийг бууруулдаг болох нь тогтоогджээ (60).  

 

 



Дунд насанд даралт ихсэлтийг хамгаалах нь тэнэгрэлийг бууруулах хүчин зүйл болдог (61). 

50-с дээш насныхныг хамруулсан эмнэлзүйн туршилт судлагаагаар даралтыг 120 мм.муб-с 

бууруулах нь хөнгөн хэлбэрийн танин мэдэхүйн бууралт ба тэнэгрэлийн эмнэлзүйн өмнөх 

шатнаас сэргийлж байсан (61).  

 

Дунд насны эмэгтэйн дасгал хөдөлгөөн, жинг өөрчлөх менежмент нь танин мэдэхүйд чухал 

ач холбогдолтой. Дасгал хөдөлгөөн тогтмол хийх нь эмэгтэйн тэнэгрэлийг бууруулахад 

чухал үүрэгтэй (63). Хүн амд суурилсан дагах судалгаагаар зүрх судасны дасгалжуулалт 

өндөр байх нь тэнэгрэлийн эрсдэлийг бууруулж байсан (64). ДЭМБ-ээс ахимаг насныхан 

долоо хоногт 150 минутаас дээш хугацаанд дунд-өндөр эрчимтэй аэроб дасгал хөдөлгөөн 

хийх, 75 минутын өндөр далайцтай аэроб дасгалыг долоо хоног бүр хийх нь тэдгээрийг 

хольж хийхтэй ижилхэн үр дүнтэй байсан (57).  

 

 

 

 
Зураг 3. Тэнэгрэлээс сэргийлэх өөрчилж болох эрсдэлт хүчин зүйлс. ДЭМБ, Ланцетийн 

2020 оны зөвлөмжөөс (56,57).  

 

Нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох нь амьдралын сайн сайхныг тодорхойлох чухал 

үзүүлэлт байдаг бол нийгмээс тусгаарлагдах, ганцаардах, нийгмийн идэвх муу байх зэрэг 

нь танин мэдэхүйн бууралт ахимаг насанд үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Ниймийн 

харилцаа, холбоо нь танин мэдэхүйн дегенерац үүсэхээс сэргийлэх ба сэтгэл гутрал нь 

нийгмийн харилцаа муутай байвал илүүтэй өндөрсдөг ажээ (56,57,65).  
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тохиромжтой 

танин 
мэдэхүй

Зүрхний эрүүл мэнд  бол 
тархины эрүүл мэнд юм

АД, дислипидеми, ЧШ-г 
үнэлж, эмчил. АД<120/80

мм.муб-д барих  

Тамхи татахгүй байх 

согтууруулах бодисын 
хэрэглээг бууруулж, тамхи 
татахгүй байх нь тархийг 

эрүүл байлгана

Холбоотой байх: 

Нийгмийн амьдралд 
идэвхтэй бйахыг зөвлөх 

Тархины дасгал хийх 

Тархиа хөгжүүлэхэд ном 
унших, шинэ хэл сурах, сайн 

дурын ажил хийх, шинэ 
зүйл сурах зэрэг нь тархийг 

идэвхжүүлж, нөөцийг 
нэмэгдүүлж, танин 

мэдэхүйн бууралтыг 
багасгадаг
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хөдөгөөний ач холбогдолыг 
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маягт дасгал хөдөлгөөн, 
хоолыг хавсруулах нь үр 

дүнтэй байдаг

Дунд насны жин аажим 
нэмэгдэлтийг бууруулах 

БЖИ 18.5-25 ба 
Медитериниан хооллолт 

Тархийг идэвхжүүлэхийн 
тулд дасгал хийх: 

Долоо хоногт аэроб дасгал 
150 минут хийх 

 



Дүгнэлт:  

  

• Зарим өөрчилж болох эрсдэлт хүчин зүйлс, тухайлбал таргалалт, даралт ихсэлт, ЧШ, 

дасгал хөдөлгөөн, тамхидалт, танин мэдэхүйн үйл явц, нийгмийн харилцаа, 

сонсголын өөрчлөлт, сэтгэл гутралыг засах нь танин мэдэхүйн эрүүл мэндэд ач 

тустай 

• Сэтгэцийн өөрчлөлтийг бий болгох эрсдэлт хүчин зүйлсийн эсрэг олон талт арга 

барил ашиглахыг зөвлөж байна 

• Зүрхний эрүүл мэнд нь тархины эрүүл мэнд юм. Тархины эрүүл мэндийг дээд зэргээр 

хамгаалахад АД-ыг 120/80 мм.ммуб байлгаж, даралт ихсэлт, дислипидеми, ЧШ 

өвчнийг оношилж, эмчилэх нь ач холбогдолтой 

• Тэнэгрэлийн эрсдэлийг бууруулахын тулд жингээ хянах, дасгал хөдөлгөөн хийхийн 

ач тусыг эмэгтэйчүүдэд зөвлөнө. Эмэгтэйчүүд долоо хоногт дор хаяж 150 минут 

дунд зэргийн эрчимтэй аэроб дасгал хийх ёстой.  

• Сэтгэл гутралын түүхтэй бол нийгмийн идэвхитэй байх нь илүү ач холбогдолтой.  

• Тархины эрүүл мэндийг сайжруулахын тулд архи, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 

хэрэглэхээс зайлсхийх, тамхинаас гарахыг зөвлөж байна  

 

Соёл ба ёс заншлын ялгаа  

Дэлхий дахинд жил бүр зургаан сая эмэгтэй цэвэршиж байдаг ба 76% нь хөгжиж байгаа 

оронд байна (66).  Өндөр орлоготой орнуудад хийгдсэн судалгааны үр дүнг бага-дунд 

орлоготой орны хүмүүст харьяалуулах боломжгүй (56,59). АНУ-ын бага орлоготой эмэгтэй 

нь бага дунд орлоготой орны эмэгтэйчүүдтэй ижилхэн байж болох ба цэвэршилт хамааралт 

танин мэдэхүйн өөрчлөлтөд өндөр орлоготой Америк эмэгтэйгээс илүү эмзэг байж, ажлын 

ой тогтоолт/анхаарал, үг хэллэгийг эргүүлж санах нь төвөгтэй байдаг (15). Бага дунд 

орлоготой орны эмэгтэйчүүдэд танин мэдэхүйд цэвэршилтийн эсвэл өөрчилж болох 

эрсдэлт   хүчин зүйлсийн нөлөөллийн судалгаа харилцангуй цөөн байна (56,59). 

Цэвэршихэд шилжих үеийн танин мэдэхүйн өөрчлөлт нь өндөр орлоготой орнуудын 

эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад боловсрол буурай, хүүхэд насны сэтгэцийн гэмтэл, хоол 

тэжээлийн дутагдал, сэтгэцийн эрүүл мэндийн эмгэг, амьдралын стресс ихтэй байх зэрэг нь 

орон бүрд харилцан адилгүй байдагтай холбоотой юм. ХДХВ гэх мэт халдварт өвчин нь 

бага дунд орлоготой орнуудад илүүтэй бөгөөд ретровирусын эмчилгээний олдоц нь 

ялгаатай тул АНУ-ын ХДХВ-ийн судалгааг бага дунд орлоготой орны судалгаатай адилтгах 

боломжгүй байна. Цэвэршилтийн насны танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа нь вазомотор шинж 

тэмдэг, нойрны өөрчлөлт, сэтгэцийн шинж тэмдэг, цэвэршилтийн нас, мэс заслын 

цэвэршилт зэрэг нь соёлын ялгаанаас хамаарч өөр өөр байна. Эцэст нь цэвэршилтийн үеийн 

эмийн эмчилгээний сонголтын олдоц нь олон оронд ялгаатай байгаа тул амьдралын хэв 

маягийг өөрчлөх замаар танин мэдэхүйн эрүүл мэндийг хамгаалах нь хялбар бөгөөд ач 

тустай интервенц тул эрүүл амьдралын хэв маягийг зөвшөөрч ойлгох хэрэгтэй юм (67,68).  

 

Дүгнэлт:  

  

• Ихэнхи тохиолдолд цэвэршилт болон танин мэдэхүйн өөрчлөлтийн хамаарлыг 

өндөр хөгжилтэй орнуудад хийгдсэн байдаг бөгөөд хөгжиж буй бусад нийгмийн 

эмэгтэйчүүдэд ерөнхийлж болохгүй юм.  

• Танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа нь боловсролын түвшин, хоол тэжээл, бага насны 

сэтгэцийн гэмтэл, сэтгэцийн эрүүл мэнд, бие махбодын эрүүл мэнд, амьдралын 



стресстэй үйл явдал, цэвэршилтийн шинж тэмдгийн байдал, цэвэршилтийн нас, мэс 

заслын цэвэршилт зэрэг соёлын янз бүрийн хүчин зүйлээс хамаардаг.  

• Бага дунд орлоготой орны эмэгтэйчүүдийн цэвэрших насанд танин мэдэхүйн 

өөрчлөлтөөс сэргийлэхэд зүрх судас, бодисын солилцооны эрүүл мэнд, хооллолт, 

нийгмийн харилцаа, дасгал хөдөлгөөн зэрэгт чиглэсэн амьдралын хэв маягийн арга 

хэмжээг авч үзэхэд чиглэж болно.  

 

Ковидын хам шинж, тархины манан, ой тогтоолтын асуудал ба анхаарал муудах  

SARS-CoV2 (Ковид-19)-ийн халдварын дараа танин мэдэхүйн байнгын хүндрэлүүд 

ажиглагддаг бөгөөд эмэгтэйчүүдэд харьцангуй бага нөлөөлдөг (69). Ковид-19-ийн 

халдварын өмнөх/дараах Их Британийн Биобанк судалгаанаас (72) Ковид-19 халдварын 

дараа (70,71) ой тогтоолт буурах, анхаарал сулрах шинж давамгайлсныг бүртгэсэн ч 

цэвэршилтээс үүдэлтэй танин мэдэхүйн хүндрэлийг ковидын халдвараас ялгаж гаргаагүй 

тул уг судалгааны арга, үнэлгээ алдаатай хийгдсэн гэж үзнэ. Ковидын хам шинжийн 

түгээмэл тохиолдох шинж тэмдэгт амьсгал давчдах, ядрах, нойрны эмгэг, нойргүйдэл (73) 

зэрэг ордог. Шөнө хөлрөх, температурын зохицуулга алдагдах зэрэг шинж тэмдэг мөн 

илэрч байжээ. Биеийн юмны мөчлөгийн тогтворгүй байдал нь ковидын цочмог халдвар, 

вакцинжуулалттай холбоотой байсан (74). Ковидын эмчилгээний явцад даавар эмчилгээ 

зогсоосноос цэвэршихэд шилжих болон цэвэршсэний дараах үед цэвэршилтийн 

хамшинжийн илрэл эрс дордсон (75). Цэвэршилттэй холбоотой эсвэл Ковидтой холбоотой 

танин мэдэхүйн асуудал, хөндлөнгийн оролцоог тодорхойлоход чиглүүлэх мэдээлэл 

хангалтгүй байна.  

Дүгнэлт:  

  

• Цэвэршилт болон ковидын хамшинжийн шинж тэмдгүүд төстэй бөгөөд ялган 

оношлоход хүндрэлтэй.  

• Цэвэршилтээс шалтгаалсан танин мэдэхүйн асуудлыг ковидын үүдэлтэй танин 

мэдэхүйн асуудлаас ялгах мэдээлэл хангалтгүй байгаа бөгөөд судалгаа хийх 

гүйэтгэлийн алдаанаас ч цэвэршилтийн зовиур Ковидын гол шинж тэмдгээр 

бүртгэгдсэн болно. 

 

ДҮГНЭЛТ  

Цэвэршилтийн үеийн танин мэдэхүйн бууралт нь нийтлэг бөгөөд эдгээр өөрчлөлт нь 

яваандаа насжилтийн тэнэгрэл үүсч магадгүй гэсэн сэтгэл түгшилтийг үүсгэдэг. 

Цэвэршилтийн тусламж үзүүлдэг эмч нар эдгээр зовуурийг засах, өвчтөний танин мэдэхүйн 

эрүүл мэндийг сайжруулахад нотолгоонд суурилсан удирдамжаар хангах нь чухал. 

Цэвэршилтийн үед хамгийн их өртдөг танин мэдхүйн чадварууд нь аман материалыг сурах, 

эргэн санах, бага хэмжээгээр санах ой, анхаарал төвлөрүүлэх чадвар юм. Ихэнх 

эмэгтэйчүүдийн хувьд цэвэршихэд шилжих үед танин мэдэхүйн чадвар хэвийн хэмжээнд 

байдаг. Цэвэршилтийн дараа олон эмэгтэйчүүдийн ой санамжийн бэрхшээл арилдаг ч 

боловсрол багатай, нийгмийн тэгш бус байдал болон бусад хүчин зүйлсээс шалтгаалж танин 

мэдэхүйн бууралт үргэлжилж болно. Е2-ийн бууралт ба цэвэршилтийн шинж тэмдэг болох 

вазомотор шинж тэмдэг, нойрны хямрал, сэтгэлийн хямрал зэрэг нь эмэгтэйчүүдийн танин 

мэдэхүйд нөлөөлдөг. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх нь танин мэдэхүйн чадварыг 

сайжруулахад тусалж болох ч эмнэлзүйн туршилт судалгааны мэдээллээс харахад тодорхой 

арга санал болгох боломжгүй байна. Цэвэршилтийн үеийн ой санамжийн асуудлыг 64 

наснаас өмнө ховор тохиолддог сэтгэцийн эмгэгтэй андуурч болохгүй. Зарим судалгаанаас 



үзэхэд цэвэршилтийн өмнөх танин мэдэхүйн асуудал нь хожуу насандаа сэтгэцийн эмгэгт 

өртөх эрсдэлд нөлөөлдөг гэж үздэг ч энэ төрлийн судалгаанууд эхний шатандаа явж байна.  

Цэвэршилтийн үеийн танин мэдэхүйн асуудлыг эмчлэх, эсвэл хожуу насандаа танин 

мэдэхүйн бууралт, сэтгэцийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ЦДЭ хийхийг 

зөвлөдөггүй. WHI ба IMS судалгаанаас ЦДЭ-ий эмчилгээний төрөл нь тэнэгрэл үүсэх 

эрсдлийг нэмэгдүүлж байсан ба 1 эмэгтэй тэнэгрэл өртөхийн тулд 436 эмэгтэйд ДНЭ хийх 

шаардлагатай гэж гарсан. Харин WHI судалгааны урт хугацааны үр дүн нь WHIMS 

судалгааны үр дүнгээс эсрэг буюу ЦДЭ нь АӨ-өөр нас барах эрсдэлийг бууруулж байсан. 

ДЭМБ -ын урт хугацааны ажиглалтын мэдээлэл нь мөн WHIMS судалгаатай зөрчилдөж, 

АӨ-өөр нас барах эрсдэлийг бууруулж байсан. Өөрөөр хэлбэл, 2004 эмэгтэйг эмчилж байж 

1 эмэгтэй АӨ-өөр өвчлөхөөс сэргийлэх юм. Хэвлэлийн тоймд эмчилгээний хэлбэр, 

үргэлжлэх хугацаатай холбоотой шийдвэрийг чиглүүлэх найдвартай үр дүн байхгүй байна. 

Эмнэлзүйн хувьд таргалалт, АДИӨ, ЧШ, дасгал хөдөлгөөн, тамхидалт нь танин мэдэхүйн 

үйл ажиллагаа, нийгмийн харилцаа, сонсголын бэрхшээл, сэтгэл гутрал зэрэг өөрчилж 

болох эрсдэлт хүчин зүйлсээр дамжуулан сэтгэцийн эмгэгийг бууруулах олон талт арга 

барилд анхаарлаа хандуулах ёстой.  

 

Ашиг сонирхолын зөрчил  

P.M. Maki нь AbbVie, Astellas, Bayer, Johnson & Johnson, Pfizer, Mithra зэрэг байгууллагын 

зөвлөх хийдэг ба Alloy, MidHealth, Estrigenix-ийн хувьцаа эзэмшигч юм. N.G. Jaff -д ашиг 

сонирхолын зөрчил байхгүй. Зохиогч нар нь өгүүллийн агуулгад хариуцлага хүлээнэ.  
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