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Т. ШАГДАРСҮРЭНГИЙН НЭРЭМЖИТ АНАГААХ УХААНЫ ХҮРЭЭЛЭН 

60 ЖИЛИЙН ОЙ 

“ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН – 2021” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

Ажлын хэсгийн ахлагч: 

Б.Батчимэг АУХ-ийн ЭШТЛ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, АУ-ны магистр 

 
 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 

М.Халиун АУХ-ийн ЭШТЛ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, АУ-ны магистр 

Д.Болормаа АУХ-ийн МСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан, АУ-ны магистр 

Э.Билгүүн АУХ-ийн ЭШТЛ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Д.Баяр АУХ-ийн ДЭСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Б.Анхзаяа АУХ-ийн ХСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан 

М.Үүрийнтуяа АУХ-ийн МСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Б.Оюун-Эрдэнэ АУХ-ийн ХСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Ө.Хулан АУХ-ийн ЭШТЛ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, АУ-ны магистр 

Б.Мөнхцэцэг АУХ-ийн ЭШТЛ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Т.Баяраа АУХ-ийн ЗМЗС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан 

 
 

Эмхэтгэж, эх бэлтгэсэн: 

Э.Билгүүн АУХ-ийн ЭШТЛ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Д.Баярцэцэг АУХ-ийн Мэдээллийн технологийн ажилтан 

 
 

Хянан тохиолдуулсан: 

Б.Батболд АУХ-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, АУ-ны доктор 
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МЭНДЧИЛГЭЭ 

Шинжлэх ухааны салбарын ууган 5 хүрээлэнгийн нэг 

Академич Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах ухааны 

хүрээлэн нь эдүгээ 60 жилийн түүхийг бүтээжээ. 

Анагаах ухааны хүрээлэн байгуулагдсан цагаасаа 

манай орны анагаахын салбарын эрдэм шинжилгээний 

байгууллагын үйл ажиллагааг нэгтгэн зангидаж, шинжлэх 

ухааны нэгдмэл удирдлагаар хангах, анагаахын шинжлэх 

ухааны шинэ чиглэл салбаруудын суурийг тавин хөгжүүлэх, 

эрдэм шинжилгээний боловсон хүчнийг бэлтгэн сургах, гадаад 

харилцааг өргөтгөн хөгжүүлэх зэрэгт нэн чухал үүрэг 

гүйцэтгэсээр ирсэн билээ. 

Нэн ялангуяа залуу ажилтнуудыг үргэлж дэмжиж, эрдэм шинжилгээний ажил хийхэд 

сургаж, олон залуус манай хүрээлэнгээс ажил хөдөлмөрийн гарааг эхэлж, нэрт эрдэмтэн болох 

замналын эхлэлийг тавьсан байдаг. 

Энэ удаад ч бид үүсэн байгуулагдсаны 60 жилийн ойн хүрээнд залуу судлаачдад зориулсан 

эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж, энэхүү хурлаар олж авсан мэдлэг, туршлага нь 

эрдмийн их хаалгыг нээх бас нэгэн түлхүүр нь байх болтугай гэж хүсэж байна. 

“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” эрдэм шинжилгээний хуралд анагаахын шинжлэх ухаан, 

байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны чиглэлээр судалгааны ажлын үр дүнг 

илгээсэн докторант, магистрант оюутнууд болон залуу судлаачиддаа талархал илэрхийлж, 

цаашдын эрдэм судлалын ажилд нь өндөр амжилт хүсэн ерөөе! 

Эрдмийн далай бялхаж байх болтугай. 

 
 

Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах ухааны хүрээлэнгийн захирал, АУ-ны доктор, дэд 

профессор Л.Тулгаа 
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ӨМНӨТГӨЛ 

Монгол улсад эрдэм шинжилгээний ажлыг (түүх, судар 

бичгийн голдуу) эрхлэн гүйцэтгэдэг байсан Судар бичгийн 

хүрээлэнг шинэчлэн, академийн хэлбэрт оруулж шинэ цагийн 

шинжлэх ухааныг эх орондоо хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага 

тулгарч байсан 1961 он бол Монголын шинжлэх ухааны хөгжлийн 

түүхэн цаг үе байсан юм. Шинжлэх ухааны академийг шинэчлэн 

байгуулж, бүрэлдхүүнд нь Анагаах ухааны хүрээлэнг байгуулсан 

цагаас хойш нэгэн жаран өнгөрчээ. Энэ нэгэн жарны түүхэнд 

манай Анагаах ухааны хүрээлэнд Монголын анагаахын сор болсон 

эрдэмтэн, мэргэд ажиллаж эх орондоо зүрхний мэс заслыг анхлан 

хийж, хөгжүүлэх, хоол боловсруулах замын болон 

бусад хавдрын өвчлөл, нас баралтыг бууруулах, эрүүлийг хамгаалахын удирдлага, зохион 

байгуулалтыг шинэчилж орчин үеийн түвшинд хүргэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд ахиц 

гаргах, элэг судлал, бодисын солилцооны өвчний судалгаа шинжилгээг хөгжүүлэх, лабораторийн 

онош зүйн менежментийг сайжруулах, молекул биологийн анхны судалгаануудыг хийх, 

мэдрэлийн удамшлын эмгэгүүд, тархины харвалтын тархварзүйн судалгааг хийх зэрэг түмэн 

ололтуудыг буй болгосон билээ. 

Өнөөгийн бидэнд өнгөрсөн 60 жилийн хугацаанд манай ахмад үеийн буй болгосон ололт 

амжилтуудыг бэхжүүлэх, цаашдын хөгжлийг бататгахын тулд орчин цагийн шинжлэх ухааны 

нээлт, технологи, үр дүнгүүдийг цаг алдалгүй өөрсдийн нөөц бололцоонд тохируулан нэвтрүүлэх, 

эрдэмтдийн хүчин чадлыг бэхжүүлэх, бусад судлаачидтай нэгдэн баг болж судалгаа хийх, гадаад 

хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зайлшгүй шаардлага урган гарч байгаа юм. Ийм ч учраас нэгэн 

жарны түүхэн ойд зориулан Анагаах ухааны хүрээлэнгийн “Эрдмийн тулхүүр 2021” эрдэм 

шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж, анагаахын залуу судлаачдыг орчин үеийн судалгаа 

шинжилгээний ажлуудтай танилцах, боловсрол, мэдлэгээ дээшлүүлэх, хариуцлагаа ухамсарлаж, 

ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэх, технологийн хөгжлийг олж авах боломжоор хангаж байгаа билээ. 

Анагаах ухааны хүрээлэнгийн эрдмийн их өргөөнөө хэлэлцэгдэх залуу судлаачдын 

туурвисан эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнгүүд нь шинжлэх ухааны өндөр түвшинд 

боловсруулагдсан, судлаач бид бүгдэд мэдлэг нэмсэн, үр өгөөжтэй, цаашдын эрдэм судлалын чиг 

хандлагыг тодорхойлсон бүтээлүүд байх нь дамжиггүй бөгөөд олон эмч, мэргэжилтнүүдэд оюуны 

үнэт хөрөнгө оруулалт болно хэмээн итгэж байна. 

Монголын анагаахын эрдэм судлалын үйлс мөнхөд дэлгэрэх болтугай! 

 

Анагаах ухааны хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, АУ-ны доктор Б.Батболд 
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Ивээн тэтгэгч байгууллага 
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ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР 
 

09:30 - 10:00 Бүртгэл: 

10:00 - 10:30 Нээлтийн үг: 

Техникийн ухааны доктор Д.Одгэрэл 

Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамны Инноваци, технологийн газрын дарга 

АУ-ны доктор, профессор Н.Сүмбэрзул 

АШУҮИС-ийн Эрдмийн сургуулийн захирал 

АУ-ны доктор, дэд профессор Л.Тулгаа 

Анагаах Ухааны Хүрээлэнгийн захирал 

1-р хэсэг Хурлын дарга: 

АУ-ны доктор Б.Чимэглхам 
АУХ-ийн Мэдрэлийн эмгэг судлалын секторын эрхлэгч 

10:30 - 10:50 Зочин илтгэгч: АУ-ны доктор М.Анармаа 

Япон улсын Шига Их Сургуулийн судлаач 

Сэдэв: “Characterization of lysosomal proteins Progranulin and Prosaposin and 

their interactions in Alzheimer’s disease and aged brains” 

10:50 - 11:00 Асуулт, Хариулт 

11:00 - 11:10 Илтгэгч-1: Б.Нямхүү 

Чонбу үндэсний их сургуулийн докторант 

Сэдэв: “Хүүхэд гар утсанд донтоход нөлөөлж буй эцэг эхийн хандлагын 

судалгаа” 

11:10 - 11:20 Асуулт, Хариулт, Санал, Шүүмж 

11:20 - 11:30 Илтгэгч-2: Н.Билгүүн 
АШУҮИС-ийн АУ-ны Сургуулийн СЭМ-ийн тэнхимийн магистрант 

Сэдэв: “Коронавирусын эсрэг дархлаажуулалтын 2 тунд хамрагдсан 
иргэдийн вакцины дараах хариу урвал ба сэтгэлзүйн бэлэн байдал” 

11:30 - 11:40 Асуулт, Хариулт, Санал, Шүүмж 

11:40 -11:50 Илтгэгч-3: Д.Ганчимэг 
АУХ, Дотрын Эмгэг Судлалын Секторын ЭШДэА, АУ-ны магистр 

Сэдэв: “Ходоодны хорт хавдар, түүний урьдал эмгэгийн эрсдлийг 

хеликобактерийн эсрэгбие болон ийлдсийн пепсиноген биомаркераар 

үнэлэх нь” 

11:50 - 12:00 Асуулт, Хариулт, Санал, Шүүмж 

12:00 - 12:10 Илтгэгч-4: О.Жинжийбадам 
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын Хүнсний Аюулгүй Байдлын 

Үндэсний Лавлагаа Лабораторийн эм шинжээч, АШУҮИС, Эм Зүйн 

сургуулийн магистрант 

Сэдэв: “Сагсай чонын өргөс (Carduus crispus L.) эмийн ургамлын газрын 

дээд хэсгээс шингэн ханд гарган авах технологийн судалгааны үр дүн” 

12:10 - 12:20 Асуулт, Хариулт, Санал, Шүүмж 

12:20 - 12:30 Илтгэгч-5: У.Цэрэндолгор 

Этүгэн Их Сургууль, ЭМ-ийн сургууль, Анагаахын тэнхимийн багш, АУ- 

ны магистр 

Сэдэв: “Оюутны сэтгэлзүйн зарим асуудал сурлагын голч дүнд нөлөөлөх 

нь” 

12:30 - 12:40 Асуулт, Хариулт, Санал, Шүүмж 

12:40 - 13:00 Завсарлага 
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2-р хэсэг Хурлын дарга: 

АУ-ны доктор С.Мөнхбаяр 
АУХ-ийн Эрдэм шинжилгээний төв лабораторийн эрхлэгч 

13:0 - 13:10 Илтгэгч-6: Sarengaole, Ч.Цэнд-Аюуш 
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн докторант 

Сэдэв: “Development Technology of Synbiotic Yogurt With Cholesterol 

Lowering Ability” 

13:10 - 13:20 Асуулт, Хариулт, Санал, Шүүмж 

13:20 - 13:30 Илтгэгч-7: Б.Анар 

АШУҮИС, Анагаах Ухааны Сургуулийн 4-р курсийн оюутан 
Сэдэв: “Монголчуудын хооллолтын хэв маягийн онцлогийг судалсан нь” 

13:30 - 13:40 Асуулт, Хариулт, Санал, Шүүмж 

13:40 - 13:50 Илтгэгч-8: М.Халиун 
АУХ, Эрдэм Шинжилгээний Төв Лаборатори, ЭША, АУ-ны магистр 

Сэдэв: “SARS-CoV-2-ын халдвараас сэргийлэх вакцины дараах хариу 

урвалын асуумж судалгаа” 

13:50 - 14:00 Асуулт, Хариулт, Санал, Шүүмж 

14:00 - 14:10 Илтгэгч-9: Х.Бямбасүрэн 
Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Эрүүл мэндийг дэмжих, 

өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх албаны ЭШДэА, Боловсрол судлалын 

ухааны докторант 

Сэдэв: “Монгол улсын 18-69 насны хүн амын дасгал, хөдөлгөөнөөр 

хичээллэх талаар мэдлэг, хандлагыг тогтоох үндэсний судалгаа” 

14:10 - 14:20 Асуулт, Хариулт, Санал, Шүүмж 

14:20 - 14:30 Илтгэгч-10: Г.Сумъяахорол 

АШУҮИС, Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, УАУ-ы магистрант 

Сэдэв: “Шинэ төрлийн коронавирусын халдварт өвчний эхэн буюу эс 

боловсорсон үеийн өвчин болох ёс, зарим уламжлалт эмийн үйлдлийн 
механизмыг тодруулах нь” 

14:30 - 14:40 Асуулт, Хариулт, Санал, Шүүмж 

14:40 - 14:50 Зочин илтгэгч: 

АУ-ны магистр Б.Саруулжавхлан 
Япон улс, Оита их сургууль, АУ-ны факультет, Хүрээлэн буй орчин ба УС 

анагаах ухааны тэнхимийн докторант 

Сэдэв: “Микробиом ба Helicobacter pylori-ийн халдвар (Microbiome and 
Helicobacter pylori infection)” 

14:50 - 15:00 Шагнал гардуулах үйл ажиллагаа 

15:00 - 15:10 Хаалтын үг: 

АУ-ны доктор Б.Батболд 
АУХ-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 
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Зочин илтгэгч: 

Мэндсайханы Анармаа 

Япон улсын, Шига хот, Шигагийн Анагаах Ухааны Их Сургуулийн 

судлаач 

 

 

“CHARACTERIZATION OF LYSOSOMAL PROTEINS 

PROGRANULIN AND PROSAPOSIN AND THEIR 

INTERACTIONS IN ALZHEIMER’S DISEASE AND AGED 

BRAINS” 

 

Abstract: 

Alzheimer’s disease (AD) is the most frequent cause of dementia in elderly populations, and the 

hallmark pathological features of this disease are accumulations of amyloid beta (Aβ) plaques and 

neurofibrillary tangles (NFT). Progranulin (PGRN) is a protein encoded by the GRN gene with multiple 

identified functions including as a neurotrophic factor, tumorigenic growth factor, anti-inflammatory 

cytokine and regulator of lysosomal function. Prosaposin (PSAP) is also a multifunctional neuroprotective 

secreted protein and regulator of lysosomal function. Interactions of PGRN and PSAP affect their 

functional properties, especially in lysosomes. Although PGRN supplementation in AD transgenic mice 

revealed protective effects in some studies, their roles in AD have not been fully elucidated. We examined 

in detail the cellular expression of PGRN in middle temporal gyrus samples of a series of human brain 

cases (n = 45) staged for increasing plaque pathology. Immunohistochemistry showed PGRN expression 

in cortical neurons, microglia, cerebral vessels and Aβ plaques, while PSAP expression was mainly 

detected in neurons and Aβ plaques, and to a limited extent in astrocytes. We showed that there were 

increased levels of PGRN protein in AD cases and corresponding increased levels of PSAP. Levels of 

PGRN and PSAP protein positively correlated with Aβ, with PGRN levels correlating with 

phosphorylated tau (serine 205) levels in these samples. Aβ plaques with PGRN and PSAP deposits were 

identified in the low plaque non-demented cases suggesting this was an early event in plaque formation. 

Reduced levels of PGRN and PSAP were detected in NFT compared to control neurons in all groups. 

Average levels of PGRN in control neurons were decreased as disease developed. In AD, PGRN and 

PSAP were absent in mature NFT. Results suggest that reduced levels of PGRN and PSAP in neurons 

may lead to NFT formation. As PGRN supplementation has been considered as a therapeutic approach for 

AD, the possible involvement of PGRN and PSAP interactions in AD pathology needs to be further 

considered. 
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“MICROBIOME AND HELICOBACTER PYLORI 

INFECTION” 
 

Abstract: 
 

Chronic illnesses, particularly gastrointestinal chronic inflammations, are prevalent health 

problems caused by bacteria (Helicobacter pylori-related diseases), viruses (chronic viral hepatitis), and 

others across the world. The discovery of Helicobacter pylori (H. pylori) altered the conventional 

understanding of the stomach, which had previously named only microorganisms capable of surviving in 

the stomach's acidic ecology. But recently, the information about gastric microbiome except H. pylori has 

been expanded by substituted techniques for next generation sequence (NGS) technology. The stomach 

has a distinct gastric microbiome, and studies have revealed that H. pylori infection is a significant role in 

the microbial composition. Major bacterial genera in the stomach are Streptococcus, Enterobacteriaceae, 

Actinobacillus, Prevotella, and Staphylococcus. Whether if bacteria other H. pylori are able to disease to 

stomach or if they just transiently colonize to gastric mucosa both are uninvestigated. Furthermore, several 

studies performed in patients with dyspepsia from Mongolia found that the H. pylori positive group had 

lower bacterial richness by alpha diversity indices as compared to 

H. pylori negative group. Also, this study group found novel associations between gastric cancer and the 

genera of Entercoccus, Lactobacillus, Carnobacterium, Glutamicibacter, Paeniglutamicibacter, 

Fusobacterium, and Parvimonas. 16S rRNA sequencing based on NGS can provide informations of H. 

pylori infections and microbial community, and we determined a cutoff for diagnosis of H. pylori infection 

in the stomach. 
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  Бүлэг 1. АМАН ИЛТГЭЛ  
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ХҮҮХЭД ГАР УТСАНД ДОНТОХОД 

НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ЭЦЭГ ЭХИЙН ХАНДЛАГЫН СУДАЛГАА 

Б.Нямхүү 

Чонбу үндэсний их сургууль 

nka.nyamka@gmail.com, 82 10-3174-9339 

Үндэслэл: Сүүлийн үед дэлхий нийтээр ухаалаг утас хэрэглэх хүүхдүүдийн тоо өдрөөс өдөрт 

нэмэгдэж байгаа бөгөөд тэр дундаа бага, дунд, ахлах ангийн хүүхдүүдийн ухаалаг утасны хэрэглээ 

улам ихсэж байна. Ухаалаг утас хэрэглэх маш олон давуу талууд байгаа хэдий ч мөн түүнийгээ 

дагаад сул талууд байсаар байна. Тэдгээрийн нэг болох бага болон өсвөр насны хүүхдүүдийн 

ухаалаг утсанд донтож байгаа нь эцэг эхийн хандлагын нөлөө чухал үзүүлэлтүүдийг нэг болсон. 

Ухаалаг утасны донтолтыг тодорхойлбол сэтгэлийн хямрал, сэтгэлийн таашаал авах чадваргүй 

болох, сэтгэлийн түгшүүр, нийгмийн харилцааг алдагдуулдах, ухаалаг утасгүйгээр өөртөө 

итгэлгүй болох, өөртөө итгэлгүй болох нь ихсэж сэтгэл зүйд өөрчлөлт орж тав тухгүй мэдрэмж 

авдаг (Kim, 2021). Товчхон дурдахад ухаалаг утасгүй байхдаа тухгүй байх, анхаарал, ой санамж 

зэрэг танин мэдэхүйн зарим чадварыг доройтуулж, нойргүйдлийн ноцтой асуудал үүсгэдэг. 

Хүүхдийн амьдрах орчны гол орон зай нь гэр бөгөөд эцэг эхтэйгээ харилцах замаар хүүхэд янз 

бүрийн хариу үйлдлийн хэв маягийг сурдаг. Ялангуяа нялх хүүхдэд эцэг эх нь ухаалаг утас 

эзэмших болон ашиглахыг зөвшөөрсөн байдаг. Хүүхдийн ухаалаг утсанд хэт ихээр ороход нь эцэг 

эхийн хандлага, хэрэглээний зан байдал, ухаалаг гар утсанд ашиглах дадал зуршил нөлөөлнө. 

Тиймээс нялх нярай хүүхдэд ухаалаг гар утас ашиглах анхны маршрутыг гэрээр явуулдаг болохыг 

баталсан судалгаанууд олон байна (Jernes, 2016). Эцэг эхчүүд хандлага нь бага насны хүүхдэд 

ухаалаг утас үзүүлэхдээ илүү анхаарал болгоомжтой ханддаг бол өсвөр насны хүүхдэд бол 

төдийлөн анхаарал хандуулахгүй байдаг нь ажиглагдаж байна. Гэвч нийгэмтэйгээ хөл нийлүүлэн 

алхаж байна гэж үзэж интернэт болон ухаалаг утасыг хамааралгүй ашиглуулж байгаа нь эсэргээрээ 

хор нөлөөтэй болохыг анзаарахгүй байгаа нь харамсалтай. Мөн бага насны болон нярай хүүхэд 

утас үзэх нэг гол шинж чанар нь бусад насны хүүхдүүдээс ялгаатай нь гэр бүлийн гишүүд, хөрш 

болон бусдаас авдах эсвэл хамт хэрэглэдэг юм. Уг судалгаанд Bryer et al., (2004) нарын гаргасан 

судалгааны эцэг эхчүүдийн хандлагын асуулгыг ашигласан авсан. 

Зорилго: Олон орны судлаач эрдэмтэд хүүхдүүдийн ухаалаг утсанд донтож байгаа хүчин 

зүйлсийн талаар судалж байгаа билээ. Энэхүү судагаа нь ухаалаг утасанд донтож байгаа хүүхдэд 

эцэг эхийн нөлөө болон нийгмийн харилцаа хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар судлахаар зоригоо 

mailto:nka.nyamka@gmail.com
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болгоод байна. Тодруулбал эцэг эхчүүдийн хүүхэддээ ухаалаг утас хэрэглүүлэх болон үзүүлэх 

хандлагын талаар гаргаж ирэх зорилготой. 

Тусгасан зорилгын дагуу SPSS анализ програм хангамжийг ашиглаж хүүхдүүд гар утсанд донтох 

асуудалд эцэг эхчүүдийн хандлагад анализ хийж асуудал нөлөөлийг судалсан. Үүний үр дүнд 

хүүхдийн утсанд дурлах, донтох нь гэр бүл тэр дундаа эцэг эхчүүд маань маш их нөлөө үзүүлж 

байгаа нь тодоос тод гарсан. Тиймээс эцэг эхчүүдийн хандлага нь ухаалаг утсны донтолтонд 

хэрхэн нөлөөлж байна вэ? гэсэн асуултаас таамаг дэвшүүлэн судалгаагаа үргэлжлүүлж байна. 

Таамаглал: Эцэг эхийн хандлага хүүхдийн ухаалаг утсанд донтоход нөлөөлнө. 

Материал арга зүй: Энэхүү судалгааны арга зүй нь таамаглал дэвшүүлж хүчин зүйлийн судалгаа 

хийж SPSS 18.0 программ ашиглаж статистикийн аргаар таамаглалыг шалгах болно. Уг судалгаанд 

дурьдагдаж байгаа таамаглалын дагуу эцэг эхийн хандлага нь хүүхдийн ухаалаг утсаны донтолтонд 

нөлөөлж байна гэсэн таамаг гаргаж нийт 84 эцэг эхчүүдээс онлайн судалгаа авсан. Судалгааны 

асуултууд маань огт үгүй, үгүй, дундаж, тийм, үнэхээр тийм гэсэн 1-5 хүртлэх тооны сонголттой. 

Судалгаанд оролцсон эцэг эхчүүдийн зан төлөвийн судалгаа, мөн таамаглалын үр дүнг батлах 

журмаар SPSS программ хангажыг ашиглан linear regression analysis хийж статистик дүнгээр 

гаргаж үзүүлсэн. 

Судалгааны үр дүн: 

1. Судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийн зан төлөв: Судалгааны санамсаргүй түүврийн аргыг 

ашиглан харахад 84 эцэг эхүүдээс судалгаанд хамрагдснаас 72 буюу 85% нь ээжүүд хамрагдсан 

бол 12 буюу 14,3% нь аавууд хамрагдсан болно. Хамрагдсан эцэг эхчүүдийг насны ангилалаар 

үзэхэд 58 буюу 69,0%тайгаар хамгийн их 30-39 насныхан хамрагдсан бөгөөд түүний дараагаар 40с 

дээш 16 буюу19,0% хамрагдсан бол 20-29 насныхан 10 буюу 11,9% тайгаар хамгийн бага 

хамрагдсан байна. Мөн хамрагдсан эцэг эхчүүдийн хүүхдийн насны ангилалыг харуулбал 6-9 

насны хооронд хүүхэдтэй эцэг эхчүүд 26 ба 31.0% байсан бол 9-11 насны хүүхэдтэй 22 ба 

26.2%тайгаар гарсан. Мөн 0-3н насны хүүхэдтэй хүүхдийг 12 буюу 14,3% гарсан бол 3-6 болон 9- 

11 насны хүүхэдтэй 10 буюу 11,9%тайгаар хамрагджээ. Хүүхдүүд маань дийлэх буюу 60 буюу 71% 

нь утастай гэж хариулжээ. Эцэг эхчүүд маань хүүхдээ ухаалаг утсыг өдөрт хэр хэмжээтэйгээр 

үзүүлдэг вэ гэсэн хариултанд дундаж буюу гэсэн хариуг хамгийн их 61% хариулсан боловч ухаалаг 

утас үзэх нь зөв гэсэн асуултанд 37 буюу 44,0%, буруу гэсэн асуултанд 47 буюу 56,0%-аар 

ойролцоогоор хариулсан байна. 

2. Таамаглалын үр дүн: Судалгааны хариунаас харахад 95% итгэлтэйгээр, алдааны хязгаар нь 

5%(p<0.05) хэтрүүдэхгүйгээр тооцоолсон түврээс харахад p<0.02(хүснэгт 1) буюу эцэг эхийн 

хандага нь ухаалаг утсанд донтох дурлахад нөлөө үзүүлж болно гэсэн дүгнлт гарч байна. 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

13 

 

 

Тиймээс 6-9 болон 9-11 насны хүүхэд маань аливаа шинэ зүйлсээр өөрийгөө хөжүүлэхээс гадна 

цаг бүрт мэдлэг нь нэмэгдэж түүгээрээ хөгжиж байдаг (Do & Lee, 2021) нас бөгөөд энэ насны 

хүүхэдтэй эцэг эхчүүд маань ухаалаг утсыг зохистой хэрэглүүлэх шаартлагатайг харж болж байна. 

Асуулгын хариу дундаж нь 2.21-с (хүснэгт 2) дээш гарч байгаа харахад судалгаанд хамрагдсан эцэг 

эхчүүд маань хүүхдийг утас үзэх буюу хэрэглүүэх хандлагатайг харж болж байна. Итгэх хувиар 

харахад эцэг эхийн хандлага нь 0.872 ба ухаалаг утсанд донтох нь 0.566 гэсэн хариу гарсан нь эцэг 

эхчүүд маань анхаарах ёстойг хэлж байна. Хүснэгт 3-ын томъёогоор харахад 𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝜀 буюу 

linear regression analysis хийсэн болно. Нөлөөлөх болон нөлөөлөгдөх 2 хүчин зүйлсийн хоорондын 

хамаарлыг харуулдаг анализийг SPSS программ хангамж ашиглаж хариуг гаргасан. Асуулгуудын 

хариуг харахад нийт асуултын дундажыг үзүүлэн доор тайлбарлалаа. “Хүүхэд ухаалаг утастай 

ихэнх цагаа өнгөрөөх тусам түүний сургалтын чанар сайжирна гэж бодож байна” дундаж нь 2.21 

бол. “Хүүхэд ухаалаг утастай ихэнх цагаа өнгөрөөх тусам хараа хяналтгүй хүүхдүүд түүнтэй 

зүй бус харьцах нь багасна” дундаж 

2.62. “Хүүхэд ухаалаг утастай ихэнх цагаа өнгөрөөх тусам сурагчдын дунд ганцаардах эсвэл 

гадуурхагдах нь багасна” дундаж 2.24. “Ухаалаг утастай байх нь хичээлийн материалын 

хэрэгцээнд нийцүүлэн ашиглана гэж бодож байна” дундаж 3.20. “Хэрэв хүүхэд ухаалаг утсанд 

олон цагаа өнгөрөөх тусам шаардлагатай нэмэлт тусламжаа олж авч байна” дундаж 2.76. “Хэрэв 

хүүхэд өдрийн ихэнх цагийг ухаалаг утас ашигладаггүй байсан бол тэр анги дээрээ сурах чадваргүй 

хүүхдүүдтэй найз нөхөд болох болно” дундаж 2.45. “Хэрэв хүүхэд өдрийн ихэнх цагийг ухаалаг 

утастай өнгөрөөдөггүй байсан бол шаардлагатай бүх тусгай үйлчилгээг авч чадахгүй” дундаж 2.50. 

“Ухаалаг утас ашиглах нь ашигладаггүй хүүхэдтэй харьцуулахад илүү ач холбогдолтой суралцах 

боломжийг олгож байна гэж бодож байна” дундаж 2.95. “Хүүхэд ухаалаг утастай ихэнх цагыг 

өнгөрөөх тусам бусад сурагчид түүнтэй эелдэг хандах болно” дундаж 2.33. “Та хүүхдийнхээ 

ухаалаг утасны хэрэглээг тогтмол хянаж байдаг” дундаж 3.50-р гарч байна. Мөн ухаалаг утсанд 

тонтохыг төлөөлж 4-н асуулгаар асуусан ба мөн асуулгын дундажыг үзүүдэхэд “Таны хүүхэд 

унтахын өмнө утас заавал үздэг” дундаж 3.07 бол “Таны хүүхэд хараа хяналт тавихгүй бол тогтмол 

ухаалаг утас үзэх талтай” дундаж 3.62. “Таны хүүхэд ухаалаг утас үзүүлэхгүй хориглох үед 

уурладаг” дундаж 2.95 гэсэн тоо хариултаас дүгнэж харахад эцэг эхчүүд маань хүүхдэд утас үзэх 

болон хэрэглүүлэхийг зөвшөөрөх талтай байна. 

Дүгнэлт: Өөрөөр хэлбэл, ухаалаг утасны донтолтын гэдэг нь ухаалаг гар утсаа үзэхгүй эсвэл 

ашигладаггүй байх үед сэтгэлийн түгшүүр, тухгүй мэдрэмж төрж, хэт автдах түүнлэн өөрийгөө 

хянах чадваргүй болох нь өдөр тутмын амьдралдаа эмх замбараагүй байдал үүсгэдэг. Үүнд эцэг 

эхийн хандага, ниймийн дэмжлэг зэрэг хүчин зүйлдүүд нөлөөлж байгаадаг гэдгийг олон эрдэмтэд 
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баталж байгаа хэдий ч гэсэн олон өөр орны соёл болон амьдралын хэв маягын ялгаанаас өөр байж 

болно. Тиймээс манай орны хувьд эцэг эхчүүдийн хандлага нь хүүхдийг ухаалаг утсанд донтоход 

нөлөөлж байгааг дээрх хариунаас харж болно. 

Манай орны хувьд эцэг эхчүүд мааны хүүхэд байхдаа ухаалаг утас хэрэглэж үзсэн туршага 

байхгүйгээс өнөөгийн нийгэмд ухаалаг утас хэрэглэх өөрийн хүүхдийг нийгэмтэйгээ хөл 

нийлүүлэн алхаж байна гэж эндүү бодох шиг. Орчин үеийн нийгмийн сүджээний үйлчилгээг (SNS) 

насанд хүрээгүй хүүхдэд хэрэглүүлэх нь тийм ч таатаа биш гэдгийг мэргэжлийн судлаачид дурьдаж 

байна. Мөн хүүхдэд хяналтгүй интернэт орчин, ухаалаг утсыг олон цагаар үзэх нь ухаалаг утсанд 

донтох шалтгаан гэдгийн аль хэдийн судлан баталсан байна (Do & Lee 2021). Манай орны хувьд 

олон нийтийн сүлжээгээр(facebook) хичээл заах, даалгавар илгээх, багштайгаа холбогдох журмаар 

заалшгүй хэрэгэх шаардлага гарч байна. Тиймээс эцэг эхчүүдийн хандлага нь ухаалаг утас ашиглах 

үзүүлэх нь муу гэдгийг мэдэж байгаа хэдий ч зайлшгүй шаардлага гарч түүндээ баригдан хүүхэд 

ухаалаг утастай байх үзэх нь зөв гэсэн дүгнэлт гаргахад хүргээд байгаа нь харагддаг. . Солонгос 

орны жишээгээр харахад сургууль бүр албан ёсны сайт мөн эцэг эхчүүдийн мэдээлэл солилцох 

утасны апп(application) байдаг. Энэхүү апп(application)аараа дамжуулан багш сурагчидтайгаа 

онлайнаар холбогдож, гэрийн даалгавараа илгээдэг. 

Олон нийтийн сүлжээнд бага насны хүүхэд болон өсвөр насны хүүхдүүд ашиглах нь тийм ч 

таатай биш гэдгийг анхаарч үзэн засгийн газраас бодлого хэрэгжүүлж арга хэмээ авах нь зүйтэй 

юм. Мөн манай орны судлаач эрдэмтэд маань хүүхдийн ухаалаг утасны донтолтын эсрэг арга 

хэмжээ авах нь чухал гэдгийг баталсан, ухаалаг утсанд донтоход урьдчилан сэргийлэх, эцэг эхчүүд 

гэр бүлийн гишүүдэд зохистой хэрэглэх заавар, судалгаанууд хийх нь зайлшгүй шаардалагтай 

байна. 
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THE POST-IMMUNIZATION RESPONSE AND PSYCHOLOGICAL STATUS OF THE 

CITIZENS VACCINATED AGAINST CORONAVIRUS INFECTION 

Bilguun N1, Nyamsuren M2, Khshigsuren Z1, Munkhbayarlakh S1, Oyunsuren D1 

1School of Medicine, Mongolian National University of Medical Sciences, 

2National Center for Mental Health 

Email: bishkabilguun50@gmail.com 

Introduction: Vaccination is the most effective medical intervention for life-saving and is estimated to 

save at least 2.5 million lives every year. 

Goal: To define the post-immunization responses and to compare with pre-immunization and post- 

immunization psychological status of the citizens vaccinated against coronavirus infection. 

Material and method: The study design was descriptive and cross-sectional and data were collected using 

a semi-structured questionnaire. 

Results: 103 individuals who participated in the survey, female (n=53; 51.5%), and the average age was 

33.4±9.1. The sex ratio was 1:1 and most participants have symptoms of post-vaccination immune 

response for 3 days after the first dose of the vaccine, including redness (57.3%); pain (19.4%) and 

swelling in the planted area (15.5%), fatigue (5.8%); shivering (8.7%), and headache (5.8%), but their 

symptoms of post-vaccination immune response for 3 days after the second dose of the vaccine have 

decreased. Symptoms of the post-vaccination immune response, such as redness and pain at the injection 

area, restlessness, shivering, headache, the pain of the joint, and sore throat were statistically significant 

with the level of pre and post-vaccination depression. There may also be a sub-febrile fever, cough, loss 

of appetite, diarrhea, lymphadenitis, itchy skin, rash, shortness of breath, and other vegetative signs were 

significantly depending on the level of the basic anxiety, and the level of post-vaccination anxiety of 

respondents. 

Conclusion: Most respondents reported, that they have symptoms of an immune response for 3 days after 

the 1,2 doses of the vaccine against coronavirus include redness, pain, swelling, fatigue, shivering, and 

headache. There were statistically significant differences in somatic morbidity, basic anxiety, pre and 

post-vaccination depression, and anxiety levels. 

Keywords: COVID-19, pandemic, immune, basic anxiety, depression 
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КОРОНАВИРУСЫН ЭСРЭГ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН 2 ТУНД ХАМРАГДСАН 

ИРГЭДИЙН ВАКЦИНЫ ДАРААХ ХАРИУ УРВАЛ БА СЭТГЭЛЗҮЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ 

Н.Билгүүн1, М.Нямсүрэн2, З.Хишигсүрэн1, С.Мөнхбаярлах1, Д.Оюунсүрэн1 

1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Анагаах Ухааны Сургууль 

2Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв 

Имэйл: bishkabilguun50@gmail.com 

Үндэслэл: Дархлаажуулалт нь хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн хэмнэлттэй арга 

хэмжээ бөгөөд жил бүр дор хаяж 2.5 сая хүний амь насыг дархлаажуулалтын тусламжтайгаар 

авардаг билээ. 

Зорилго: Коронавирусын халдварын эсрэг дархлаажуулалтын 2 тунд хамрагдсан иргэдийн вакцин 

хийлгэхийн өмнөх ба хийлгэсний дараах дархлааны хариу урвалын илрэлийг сэтгэлзүйн байдалтай 

харьцуулан судлахад чиглэсэн болно. 

Материал ба аргазүй: Судалгааг дескриптив судалгааны агшингийн аргаар өөрөө бөглөх 

асуумжийг ашиглан зохион байгууллаа. 

Үр дүн: Судалгаанд 18-53 насны нийт 103 оролцсоноос, 51.5% нь эмэгтэй хүйсийн (n=53) оролцогч 

байсан ба дундаж нас 33.4±9.1 байв. Хүйсийн харьцаа 1:1 байсан бөгөөд вакцин хийлгэсний дараах 

3 хоногт тарьсан газар улайх (57.3%), хөндүүрлэх (19.4%), хавдах (15.5%), бие 

тавгүйрхэх (5.8%), жихүүдэс даах (8.7%), ядарч сульдах (1.9%) болон толгой өвдөх (5.8%) зэрэг 

шинжүүд түлхүү илэрсэн байсан бол вакцины 2 тун хийлгэсний дараах 3 хоногт дээрхи дархлааны 

хариу урвалын шинжүүдийн илрэл буурсан байв. Судалгаанд оролцогчийн төрөлхийн түгшимтгий 

байдал болон вакцин хийлгэсний дараах сэтгэл түгшилтийн түвшингээс хамааран бага зэрэг 

халуурах; ханиах; хоолонд дургүй болох; гэдэс гүйлгэх; булчирхай цочих, тарьсан газар улайх; 

хавдах; бие тавгүйрхэх; толгой өвдөх; арьс загатнах; тууралт гарах; амьсгал давчдах зэрэг 

дархлааны хариу урвалын вегетатив шинжүүд илэрч байсан нь статистик ач холбогдол бүхий 

үзүүлэлтүүд байв. 

Дүгнэлт: Вакцины 2 тунг хийлгэсний дараах 3 хоногт илэрсэн дархлааны хариу урвалын 

шинжүүдээс вакцин хийсэн газар хөндүүрлэх, ядарч сульдах, бие тавгүйрхэх, бие зарайх болон 

толгой өвдөх зэрэг шинжүүд түлхүү илэрсэн бөгөөд дархлааны хариу урвалын шинжүүдийн илрэл 

нь оролцогчийн бие махбодын суурь өвчин эмгэг, төрөлхийн түгшимтгий байдал, вакцин 

хийлгэхийн өмнөх ба хийлгэсний дараах сэтгэл гутрал, сэтгэл түгшилтийн түвшингээс хамааран 

статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байв 

Түлхүүр үг: КОВИД-19, цар тахал, дархлаа, суурь түгшимтгий байдал, сэтгэл гутрал 
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THE RISK ASSESSMENT OF GASTRIC CANCER AND PRECANCEROUS CONDITION 

USING SERUM PEPSINOGEN AND H.PYLORI ANTIBODY TEST 

Ganchimeg D., Dashmaa A., Tegshjargal B., Batchimeg B., Baljinnyam T., 

Nasanjargal T., Bayar D., Batbold B., Tulgaa L. 

Institute of Medical Sciences, MNUMS, Ulaanbatar, Mongolia 

ganchimeg.ims@mnums.edu.mn, 976-88006059 

Background: The incidence of gastric cancer has been declining worldwide in recent years; on the 

contrary, it has increased in the last decade in Mongolia. According to data of International Agency for 

Research on Cancer, Mongolia had the highest rate (32.5 new cases per 100,000 population) of gastric 

cancer, followed by Japan (100’000:31.6) and South Korea (100’000:27.9) for both sexes in 2020. Also, 

Mongolia (100’000:24.6) leads to the mortality of gastric cancer, while Japan (100’000:8.2) and South 

Korea (100’000:8.2) ranked 34 and 56, respectively. Japan and South Korea has been successfully 

implemented national screening program for early detection of gastric cancer. In Mongolia, over 80% of 

gastric cancer cases are diagnosed in the late stage. But a screening program has not introduced to 

decrease the gastric cancer rate. We performed a gastroduadenoscopy for screening and histological 

evaluation to diagnose gastric cancer. These methods are an effective diagnostic modality for gastric 

diseases; however, invasive and cause discomfort, making it an undesirable procedure for patients. Thus, 

there is a demand to introduce a non-invasive, easy-to-use early detection method for screening to 

general the population. Gastric cancer is the end of a long and multistep process, including atrophic 

gastritis, intestinal metaplasia, low and high grade dysplasia. Accordingly, we considered that atrophy is 

the key condition of gastric cancer and monitoring atrophic gastritis is a preventive measure against 

gastric cancer. In some developed countries, H.Pylori IgG and pepsinogens (PGs) have been studied as 

non-invasive serological evaluation of gastric cancer and precancerous gastric lesions and have been 

suggested a variety of cut-off value. Human PGs, which are protein-digestive enzymes secreted as 

proenzymes by chief cells, classified as pepsinogen I (PGI) and pepsinogen II (PGII). Serum PGs may 

function as  a marker of the functional and morphologic status of the gastric mucous. Miki et al. 

developed ABC(D) screening method which is combination of H.Pylori IgG and PGs (PGI<70ng/ml 

and PGI/II ratio<3.0 as positive PGs) for atrophic marker to stratify high risk patients of gastric cancer. 

Aims: To determine serum PGs and H.Pylori IgG in atrophic gastritis and gastric cancer patients and 

evaluate the risk by ABC(D) classification. 

Materials and Methods: A case-control study was conducted from 2018 to 2020. We selected 40 atrophic 

gastritis and 36 newly diagnosed gastric cancer patients from National Cancer Center of Mongolia, before 

surgery and other therapies. Besides, we enrolled population-based 38 healthy controls 

mailto:ganchimeg.ims@mnums.edu.mn
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who were without obvious disease by basic tests, and healthy mucosa by gastroduodenoscopy. Subjects 

of three groups were matched by age (±1) and sex. Exclusion criteria was followed: age <18, pregnancy, 

recent use of proton pump inhibitor or histamine-2 receptor blockers, history of H.Pylori eradication 

within three months, history of gastric surgery or malignancy of cancers. Written informed consents 

were obtained from all subjects. The fasting blood samples were collected into an EDTA tube from all 

subjects. The blood samples were centrifuged at 2000 rpm for 10 minutes, and the supernatant was stored 

at -70°C freezer until testing. PGI, PGII, and H.Pylori IgG levels were measured using GastroPanel 

enzyme-linked immunosorbent assay kit (Pepsinogen I ELISA; Pepsinogen II ELISA; H.Pylori IgG 

ELISA; BIOHIT Plc, Helsinki, Finland). To obtain more accurate analysis results, the serum biomarkers 

concentration was used for the average value of the results of a triplicate analysis repeated twice. The 

absorbance of the microplate wells was measured at 450 nm using a BIOBASE- EL10A microplate reader 

(Biobase Biodustry, Shandong, China). Also, PGI to PGII ratio (PGI/II ratio) was calculated. We classified 

subjects into four groups based on ABC(D) classification (PGI < cut off value and PGI/II ratio < cut off 

value as positive PGs): group A, H.Pylori(-), PGs(-); group B, H.Pylori(+), PGs(-); group C H.Pylori(+), 

PGs(+); group D, H.Pylori(-), PGs(+). All statistical analyses were performed by SPSS (version 26.0, 

Chicago, IL, USA) software. Serum levels of biomarkers were presented as medians and differences 

assessed using Kruskal-Wallis Test. The diagnostic accuracy and cut-off values were assessed by ROC 

curves and the Youden index and the risk expressed by odds ratio (OR) and 95% confidence intervals 

(95%CI) based on logistic regression analysis. Differences with p<0.05 considered to be statistically 

significant. 

Results: Median age of the subjects was 62 (min 27, max 80), 52.6% (n=60) were male. Proportions of 

family history of gastric cancer and previous history of gastric disease were significantly higher in the 

gastric cancer group compared with atrophic gastritis and healthy control groups (p<0.05, p<0.05). 

H.Pylori was positive in 67 (58.8%) subjects according to H.Pylori IgG assay and there was no difference 

between study groups. The median of serum PGI was 74.32 ng/ml (14.65 to 223.94) for healthy controls, 

56.52 ng/ml (4.23 to 209.28) for atrophic gastritis and 46.94 ng/ml (6.52 to 212.67) for gastric cancer 

patients. The serum PGI level was significantly decreased in gastric cancer and atrophic gastritis groups 

as compared to the healthy control (p<0.05, p<0.05). The median of PGR was 5.77 (1.71 to 12.87), 5.03 

(0.60 to 13.73), and 3.76 (0.58 to 8.71) for healthy controls, atrophic gastritis, and gastric cancer patients. 

The PGI/II ratio was significantly lower in the gastric cancer group compared with the healthy control 

(p<0.01). There were no significant differences in the serum PGII level between the study groups. The 

corresponding ROC curves of PGI and PGI/II ratio were developed to predict atrophic gastritis and gastric 

cancer. The optimal cut off value of PGI was ≤35.25 ng/ml (AUC 64.3, 
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95% CI 51.3-77.2, p<0.05) for gastric cancer and PGI was ≤75.07 ng/ml (AUC 65.2, 95% CI 53.0-77.3, 

p<0.05) for atrophic gastritis. Also, the optimal cut off value of PGI/II ratio was ≤5.27 (AUC 71.6, 95% 

CI 69.6-82.8, p<0.01) for gastric cancer and PGI/II ratio was ≤6.25 (AUC 62.7, 95% CI 50.1-75.3, 

p<0.05) for atrophic gastritis. We classified subjects into ABC(D) classification based on our cut-off 

values. According to classification of atrophic gastritis patients and healthy control, 9 (23.7%) were 

categorized as group A, 17 (44.7%) as group B, 12 (30.0%) as group C, 14 (35.0%) as group D (p<0.05). 

Group D had higher proportion of gastric cancer cases than group A, B and C (OR 5.04, 95% CI 1.13-

22.50, p<0.05). According to classification of gastric cancer patients and healthy control, 11 (28.9%) were 

categorized as group A, 22 (57.9%) as group B, 9 (25.0%) as group C, 7 (19.4%) as group D (p<0.05). 

Groups C had higher proportion of gastric cancer cases than group A, B and D (OR 6.19, 95% CI 1.04-

36.78, p<0.05). 

Conclusion: Our findings suggest that PGs level and H.pylori IgG may predict development of gastric 

cancer and 

could identifying individuals at high risk of gastric cancer and precancerous lesions who may need 

endoscopy. 

 
ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДАР, ТҮҮНИЙ УРЬДАЛ ЭМГЭГИЙН ЭРСДЛИЙГ 

ХЕЛИКОБАКТЕРИЙН ЭСРЭГБИЕ БОЛОН ИЙЛДСИЙН ПЕПСИНОГЕН 

БИОМАРКЕРААР ҮНЭЛЭХ НЬ 

Д.Ганчимэг, А.Дашмаа, Б.Тэгшжаргал, Б.Батчимэг, Т.Балжинням, 

Т.Насанжаргал, Д.Баяр, Б.Батболд, Л.Тулгаа 

Анагаах ухааны хүрээлэн, АШУҮИС 

ganchimeg.ims@mnums.edu.mn, 976-88006059 

Үндэслэл: Ходоодны хорт хавдрын тохиолдолд дэлхий дахинд буурч байгаа хэдий ч манай оронд 

тохиолдол, нас баралтын тоо сүүлийн 10 жилд тогтвортой өссөөр байна. Хавдар судлалын олон 

улсын агентлагийн мэдээллээр 2020 оны байдлаар дэлхий дахинд ходоодны хорт хавдрын 

тохиолдлын тоогоор Монгол улс нэгдүгээр (100 000:32.5), Япон улс хоёрдугаар (100 000:31.6), 

Өмнөд Солонгос улс гуравдугаар (100 000:27.9) байранд орж байна. Ходоодны хорт хавдрын 

шалтгаант нас баралтын түвшингээр Монгол улс нэгдүгээрт (100 000:24.6) жагсаж байхад Япон 

(100 000:8.2), Өмнөд Солонгос (100 000:6.1) улсууд 34 болон 56-р байранд тус тус жагсаж байна. 

Эдгээр улсуудад ходоодны хорт хавдрын тохиолдлын тоо өндөр хэдий ч нас баралт бага байгаа 

нь ходоодны хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үндэсний хөтөлбөр, арга хэмжэг амжилттай 

хэрэгжүүлсэнтэй холбоотой юм. Манай улсын хувьд нийт хавдрын өвчлөлийн хоёрдугаарт 
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ходоодны хорт хавдар ордог ба үүний 80 орчим хувь хожуу шатандаа оношлогдож байна. Манай 

улсад одоогоор ходоодны эмгэгийг бари уулгаж рентгенд харах, уян дуран, компьютер томографи 

шинжилгээгээр оношлон илрүүлж байгаа бөгөөд эдгээр нь тодорхой нөхцөл шаарддаг, өртөг 

өндөр, инвазив аргууд юм. Дэлхий нийтэд аливаа өвчин эмгэгийн эрт илрүүлэг, оношилгооны 

ерөнхий зарчим нь үйлчлүүлэгчдэд зовуурьгүй, эрсдэл хүндрэлгүй, гаж нөлөө багатай, богино 

хугацаанд мэдээлэл өгөх чадвартай, эдийн засгийн хувьд хямд төсөр байх зэрэг шалгуурыг 

хангасан аргыг ашиглахыг илүүд үзэж байна. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн зарим улс оронд 

ходоодны эмгэг, ялангуяа ходоодны хорт хавдрыг эрт оношлох зорилгоор CEA, CA 724, IL-6, IL-

8, TNF-альфа, пепсиноген, гастрин зэрэг хэд хэдэн биомаркерын судалгаануудыг эрчимтэй хийсэн. 

Японы судлаачдын баг H.Pylori IgG, ийлдсийн пепсиногенээр ходоодны хорт хавдрын эрсдлийг 

тодорхойлох ABC(D) аргачлалыг боловсруулж, эмнэлзүйд нэвтрүүлсэн. Түүнчлэн Өмнөд 

Солонгос, Хятад зэрэг ходоодны хорт хавдрын өвчлөл өндөртэй бусад улс орнууд уг аргачлалыг 

өөрийн улс оронд эрт илрүүлэгт ашиглах боломжтой эсэх тал дээр судалгаануудыг хийсээр байна. 

Хеликобактерийн архаг халдвар нь ходоодны салстын эсийн үйл ажиллагааг алдагдуулж, түүнийг 

устгах эмчилгээ хийлгэхгүй бол удаан хугацааны дараа гадаад болон дотоод хүчин зүйлсийн 

нөлөөгөөр ходоодны салстын хувирал бий болж, архаг хатингаршилт үрэвсэл, гэдэсжих метаплази, 

дисплази үүсч, улмаар хорт хавдарт хүргэдэг. Ходоодны хатингаршилт өөрчлөлт нь ходоодны хорт 

хавдарт хүргэх үндсэн нөхцөл тул хатингаршилт үрэвслийг оношлож илрүүлэх нь хавдраас 

урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэлтийг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой юм. Ходоодны 

хатингаршилт өөрчлөлтийн улмаас ходоодны их биеийн үндсэн эсүүдийн тоо багасч, шүүрлийн 

ялгарал, найрлага, бүтэц өөрчлөгдсөнөөр ходоодонд давсны хүчил, пепсиноген болон гастрины 

хэмжээ, харьцаа алдагддаг. Пепсиноген нь пепсин үүсэлтэд оролцдог идэвхгүй профермент бөгөөд 

ходоодны гол эсээс ялгардаг уураг задлагч фермент юм. Уг фермент нь биохими болон 

иммунологийн хувьд ялгаатай пепсиноген I (PGI), пепсиноген I (PGII) гэсэн хоёр хэлбэртэй. PGI 

ходоодны ёроол хэсгийн булчирхайн салстын хэсгээс (хүзүү эсээс), PGII нь ходоодны хэсгийн 

кардиа, ёроол, нугалуур хэсгийн булчирхайнууд, 12 гэдэсний салстын хэсгээс ялгардаг шүүрэл юм. 

Зорилго: Ходоодны архаг хатингаршилт үрэвсэл болон хорт хавдрын үед H.Pylori IgG болон 

ийлдсийн пепсиногенийг тодорхойлж, ходоодны хорт хавдрын эрсдлийг ABC(D) аргачлалаар 

үнэлэх 

Материал, арга зүй: Судалгааг 2018-2020 оны хугацаанд, тохиолдол-хяналтын судалгааны аргаар 

хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаанд ХСҮТ-д ходоодны хорт хавдар шинээр оношлогдсон, мэс засал 

болон хавдрын эсрэг эмчилгээ хийлгээгүй 36, ходоодны архаг хатингаршилт үрэвсэл 
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шинээр оношлогдсон 40, харьцангуй эрүүл 38, нийт 114 хүнийг бүлэг хооронд нас (±1), хүйс 

ижилсүүлэн хамруулсан. Жирэмсэн, 18-аас доош настай, сүүлийн 3 сард ходоодны хүчил 

дарангуйлах болон хеликобактерийн халдварын эсрэг эмчилгээ хийлгэсэн, өмнө нь ходоод тайрах 

мэс засалд орж байсан, хорт хавдар үсэрхийлсэн тохиолдлуудыг судалгаанаас хассан. Судалгаанд 

оролцогчоос захын венийн судаснаас 8 мл цусыг халдвар хамгааллын дүрмийг баримтлан нэг 

удаагийн вакуумтейнер систем ашиглан авсан. Цусны дээжийг 2 цагийн дотор 1 минутанд 2000 

rpm эргэлттэй центрифугээр 10 минут эргүүлж, ийлдсийг ялган авав. PGI, PGII, H.Pylori IgG 

биомаркерын шинжилгээг фермент холбох урвал (ELISA-enzyme linked immunosorbent assay)-ын 

аргаар GastroPanel (Pepsinogen I ELISA; Pepsinogen II ELISA; H.Pylori IgG ELISA; BIOHIT Plc, 

Helsinki, Finland) цомгийг ашиглан үйлдвэрлэгчийн заавар аргачлалын дагуу АУХ-ийн ЭШТЛ-д 

хийж гүйцэтгэлээ. Нэг хүний сорьцонд гурав давталттайгаар хоёр удаа шинжилгээ хийж, дундаж 

үзүүлэлтийг авсан. ELISA шинжилгээний үр дүнг БНХАУ-ын Biobase Biodustry үйлдвэрийн 

BIOBASE-EL10A reader багажаар 450 нм долгионы уртад уншуулав. PGI/II харьцааг тооцож 

гаргасан. H.Pylori IgG >30EIU тохиолдолд H.Pylori IgG (+), PGI, PGI/II харьцааны босго утгыг 

тооцон гаргасны үндсэн дээр PGI босго утгаас багассан, PGI/II харьцаа босго утгаас багассан 

тохиолдолд пепсиноген (+) гэж үзэн судалгаанд оролцогчдыг ходоодны хорт хавдрын эрсдлийг 

үнэлэх ABC(D) аргачлалаар ангилав. Үүнд, A бүлэгт H.Pylori IgG (-), пепсиноген (-); B бүлэгт 

H.Pylori IgG (+), пепсиноген (-); C бүлэгт H.Pylori IgG (+), пепсиноген (+); D бүлэгт H.Pylori IgG (-

), пепсиноген (+) тохиолдлыг ангилав. Судалгааны үр дүнг тооцохдоо хэвийн бус тархалттай тоон 

үзүүлэлтийн бүлэг хоорондын ялгааг параметрийн бус тестийн аргаар шинжилж медиан болон 

дээд доод квартиллаар илэрхийлсэн. Биомаркерийн босго утгыг ROC (Receiver Operating 

Characteristic) муруй, Youden индэксээр тооцоолов. Бүх статистик анализийг 2 талт байдлаар хийж 

р утга <0.05 байх тохиолдлыг статистик ач холбогдолтой гэж үзсэн. Статистик анализийг SPSS 26 

(version 26.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) программ ашиглан хийж гүйцэтгэлээ. 

Үр дүн: Судалгаанд оролцогчдын медиан нас 62 (27-80), 52.6% эрэгтэй байлаа. Ходоодны хорт 

хавдартай бүлэгт ходоодны хорт хавдрын удмын түүх, өмнө нь ходоодны ямар нэг эмгэгээр өвдөж 

байсан түүх бусад хоёр бүлэгтэй харьцуулахад статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай их байлаа 

(p<0.05, p<0.05). Нийт судалгаанд оролцогчдийн 58.8% (67) H.Pylori IgG эерэг байсан ба бүлэг 

хооронд ялгаагүй байна. Ийлдсийн PGI биомаркерийн медиан утга ходоодны хорт хавдартай 

бүлэгт 46.94 (6.52-212.67), архаг хатингаршилт үрэвсэлтэй бүлэгт 56.52 (4.23-209.28), харьцангуй 

эрүүл бүлэгт 74.32 (14.65-223.94) буюу хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад тохиолдлын хоёр бүлэгт 

статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай буурсан байна (p<0.05, p<0.05). Ийлдсийн 
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PGII биомаркерийн медиан ходоодны хорт хавдартай бүлэгт 16.60 (3.73-41.77), архаг 

хатингаршилт үрэвсэлтэй бүлэгт 11.39 (4.20-40.75), харьцангуй эрүүл бүлэгт 13.32 (6.24-39.48) 

буюу бүлэг хооронд статистик ач холбогдол бүхий ялгаагүй байв. Харин PGI/II харьцааны медиан 

ходоодны хорт хавдартай бүлэгт 3.76 (0.58-8.71), архаг хатингаршилт үрэвсэлтэй бүлэгт 

5.03 (0.60-13.73), харьцангуй эрүүл бүлэгт 5.77 (1.71-12.87) буюу хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад 

ходоодны хорт хавдартай бүлэгт статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай бага байв (p<0.01). 

Ийлдсийн PGI ходоодны хорт хавдрыг илрүүлэх босго утга 35.25 нг/мл (AUC 64.3, 95%CI 51.3-

77.2, p<0.05), архаг хатингаршилт үрэвслийг илрүүлэх босго утга 75.07 нг/мл (AUC 65.2, 95%CI 

53.0-77.3, p<0.05) байлаа. Харин PGI/II харьцааны ходоодны хорт хавдрыг илрүүлэх босго утга 

5.27 (AUC 71.6, 95%CI 69.6-82.8, p<0.01), архаг хатингаршилт үрэвслийг илрүүлэх босго утга 6.25 

(AUC 62.7, 95%CI 50.1-75.3, p<0.05) байлаа. Ходоодны архаг хатингаршилт үрэвслийг хяналтын 

бүлэгтэй харьцуулан ABC(D) бүлэгт ангилахад хяналтын бүлгийн 23.7% (9) А бүлэгт, 44.7% (17) 

B бүлэгт буюу пепсиноген сөрөг бүлэгт багтаж байсан бол тохиолдлын бүлгийн 30.0% (12) C 

бүлэгт, 35.0% (14) D бүлэгт буюу пепсиноген эерэг бүлэгт багтаж байна (p<0.05). Логик 

регрессийн шинжилгээгээр D бүлэг буюу хеликобактерийн халдваргүй, ийлдсийн пепсиноген 

буурсан байх нь хатингаршилт үрэвсэлтэй байх эрсдэлтэй байна (OR 5.04, 95% CI 1.13-22.50, 

p<0.05). Харин ходоодны хорт хавдрыг хяналтын бүлэгтэй харьцуулан ABC(D) бүлэгт ангилахад 

хяналтын бүлгийн 28.9% (11) А бүлэгт, 57.9% (22) B бүлэгт буюу пепсиноген сөрөг бүлэгт багтаж 

байсан бол тохиолдлын бүлгийн 25.0% (9) C бүлэгт, 19.4% (7) D бүлэгт буюу пепсиноген эерэг 

бүлэгт багтаж байна (p<0.05). Логик регрессийн шинжилгээгээр C бүлэг буюу хеликобактерийн 

халдвартай, ийлдсийн пепсиноген буурсан байх нь ходоодны хорт хавдартай байх эрсдэлтэй байна 

(OR 6.19, 95% CI 1.04-36.78, p<0.05). 

Дүгнэлт: H.Pylori IgG болон ийлдсийн пепсиногенд суурилсан ABC(D) аргачлалаар ходоодны 

хорт хавдар болон түүний урьдал эмгэгийн эрсдлийг тодорхойлж, цаашид уян дурангийн 

шинжилгээ хийлгэх хүн амыг сонгох боломжтой байна. 
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RESULTS OF A TECHNOLOGICAL STUDY ON THE EXTRACTION OF LIQUID EXTRACT 

FROM THE AERIAL PART OF CARDUUS CRISPUS L. 

Jinjiibadam.O1, Davaadagva.D2, Tungalag.B2 

1National Reference Laboratory 

2School of Pharmacy, MNUMS 

E mail: jinjiibadamxoxo@gmail.com 

Phone number: 94351719 

Digestive system diseases, including liver diseases, are the second leading cause of death in Mongolia.  

Many drugs are used to treat liver disease, including antiviral, anti-inflammatory, liver protection, liver 

function support, antioxidants, immune support, and support for hepatocyte regeneration. Imported drugs 

used in the treatment of liver disease are expensive, and requiring long term treatment which lead to side 

effects with some synthetic drugs. In recent years, animal and herbal medicines with low side effects and 

high therapeutic activity have become widely used around the world. Proper preparation of plants and 

extracting them in the form of medicines will be the basis for further development of new medicines. The 

produced domestic medicines can replace import drugs, and will continuously provide high quality 

medicines that meet the needs of the population. In our study, we chose Carduus crispus L that grows in 

Mongolia, and identify liver protector biological active substance silymarin, and compared the extraction 

technology process. 

The Carduus crispus L is a biennial herb in the family Asteraceae. Carduus crispus L that contains 

alkaloids, flavonoids, saponins, coumarins is highly pharmacologically active and widely used as a 

medicine. Stems of Carduus crispus L are dark green, grooved, rounded and covered with many thorns. 

The leaves are toothed, lanceolate or oblong. 95 Carduus species were registered in worldwide and two 

of them (Carduus crispus L, Carduus nutans L) inhabited in Mongolia in 5 geographical circle of plants 

out of the 16. Carduus crispus L. that is widely spread in Mongolia was chosen in our investigation. 

This plant has been used for many diseases in traditional treatment and shown to reduce plasma cholesterol 

levels, antioxidant, strengthen cell membranes, relieve pain, antibacterial and anticancerous activities. 

Based on the above issues, we consider it is appropriate to derive highly effective herbal medicines from 

the aerial part of the Carduus crispus L to replace imported products 

mailto:jinjiibadamxoxo@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Biennial_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae


“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

24 

 

 

 
 

САГСАЙ ЧОНЫН ӨРГӨС (CARDUUS CRISPUS L.) ЭМИЙН УРГАМЛЫН ГАЗРЫН ДЭЭД 

ХЭСГЭЭС ШИНГЭН ХАНД ГАРГАН АВАХ ТЕХНОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

О.Жинжийбадам1, Д.Даваадагва2, Б.Тунгалаг2 

1Хүнсний Аюулгүй Байдлын Үндэсний Лавлагаа Лаборатори 

2АШУҮИС, ЭЗС 

Цахим хаяг: jinjiibadamxoxo@gmail.com 

Холбогдох утас: 94351719 

Үндэслэл: Монгол улсын хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгааны 2 дугаарт хоол боловсруулах 

тогтолцооны өвчлөл, түүний дотор элэгний өвчлөл тэргүүлж байна. Элэгний өвчлөлийн үед 

вирусийн эсрэг, үрэвслийн эсрэг, элэг хамгаалах, элэгний үйл ажиллагааг дэмжих, антиоксидант,   

дархлаа   дэмжих,   гепатоцит    эсийн    нөхөн    төлжилтийг    дэмжих    зэрэг олон эмүүдийг 

эмчилгээнд хэрэглэдэг. Элэгний эмгэгийн эмчилгээний үед хэрэглэгдэх импортын эм өртөг 

өндөртэй, эмэн эмчилгээ удаан хугацаагаар хийгддэг бөгөөд зарим төрлийн синтетик эмүүдийг 

удаан хугацаагаар хэрэглэхэд гаж нөлөө ихтэй байдаг. Сүүлийн жилүүдэд дэлхий дахинд гаж 

нөлөө багатай, эмчилгээний өндөр идэвхтэй амьтан, ургамлын гаралтай эм бэлдмэл өргөнөөр 

хэрэглэх болсон. Ургамлыг зүй зохистой бэлтгэн ханд эмийн хэлбэр гарган авснаар цаашдын шинэ 

эм бүтээх суурь болж импортыг орлох эх орны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ард иргэдийн эрэлт 

хэрэгцээнд нийцсэн чанартай эмээр тасралтгүй хангах боломжтой болно. Бид судалгаандаа 

Монгол оронд ургадаг Сагсай чонын өргөсийг сонгон авч түүнд агуулагдах элэг хамгаалах 

үйлдэлтэй силимариныг илрүүлж биологийн идэвхт бодис хамгийн их хандлагдах боломжтой 

хандлах технологийн процессыг харьцуулан судалсан. 

Сагсай чонын өргөс нь нийлмэл цэцэгтэн (Asteraceae)-ий овгийн 2 наст өвслөг ургамал юм. 

50-150см өндөр хар ногоон өнгөтэй, ховилорхог, дугарагдуу, хүчирхэг иштэй. Иш нь битүү 

өргөсөөр хучигдсан. Навч шүдлэг захтай, юлдэрхүү юмуу гонзгойвтор хэлбэртэй. Сагсай чонын 

өргөс нь алкалоид, флавоноид, сапонин, кумарин, аргаах бодис зэрэг бодисуудыг агуулдаг 

фармакологийн өндөр идэвхтэй, эмчилгээнд өргөн хэрэглэгддэг ургамал юм. Дэлхий дээр чонон 

өргөсийн (Carduus) төрөлд хамаарах 95 зүйл ургамал бүртгэгдсэнээс монгол оронд Сагсай чонын 

өргөс (Carduus crispus L.), Бөхөөн чонын өргөс (Carduus nutans L.) 2 зүйл нь ургамал газар зүйн 

16 тойргийн 5-д тархан байрладаг. Бидний судалгаандаа сонгон авсан Сагсай чонын өргөс 

(C.Crispus L.) ургамал нь уламжлалт анагаах ухаанд олон өвчний үед хэрэглэж ирсэн мэдээ байдаг 

ба цусны сийвэнгийн  холестерины хэмжээг бууруулах, хэт исэлдэлтийн  эсрэг, эсийн 

mailto:jinjiibadamxoxo@gmail.com
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мембраныг бэхжүүлэх, өвдөлт намдаах, бактерийн эсрэг, хавдрын эсрэг зэрэг үйлдэлтэй болох нь 

тогтоогдсон. 

Дээрх асуудлуудад үндэслэн бид Сагсай чонын өргөсийн газрын дээд хэсгээс импортын 

бүтээгдэхүүнийг орлохуйц эмчилгээний үр дүн сайтай, ургамлын гаралтай эмийн бэлдмэл гарган 

авах нь зүйтэй гэж үзлээ. 

Судалгааны зорилго, зорилт: Сагсай чонын өргөс (Carduus crispus L.)-ийн түүхий эдээс 

биологийн идэвхт бодисын өндөр агууламжтай ханд гарган авахын тулд хандлах технологийн 

процессыг харьцуулан судлах зорилго тавилаа. 

Судалгааны материал, арга зүй: Сагсай чонын өргөсийн түүхий эдийг 2020 оны 7-8 сард Орхон 

аймгийн Жаргалант сумын нутгаас түүж бэлтгэсэн. Тухайн зүйл ургамлыг Улаанбаатар Их 

Сургуулийн Биологийн тэнхимийн доктор, профессор Э.Ганболд ангилал зүйн талаас нь таньж 

тодорхойлсон. 

Сагсай чонын өргөсийн технологийн параметрүүд болох жижиглэлтийн зэрэг, тохиромжтой 

хандлагч, хандлах аргыг сонгохдоо МУҮФ 2011-н аргачлалаар тогтоолоо. Сагсай чонын өргөсийн 

түүхий эдэд болон шингэн ханданд агуулагдах биологийн идэвхт бодис силимарины агууламжийг 

спектрофотометрийн аргаар тодорхойлов. 

Судалгааны ажлын үр дүн: 

1. Ургамлын түүхий эдийн жижиглэлтийн зэргийг тодорхойлсон үр дүн 

Түүхий эдийг 0.3мм, 0.5мм, 1мм, 2мм хэмжээтэйгээр жижиглэж, тохирох голч бүхий 

шигшүүрээр шигшсэн. Түүхий эд тус бүрээс 5.0 г авч (түүхий эд экстрагентын харьцаа 1:10) 

60%-н этанолд 3 цаг хэт авианы усан ванны аргаар хандлан биологийн идэвхт бодис 

силимарины агууламжийг спектрофотометрийн аргаар хэмжихэд 0.3мм 26.22±0.077 мг/г, 

0.5мм 29.87±0.067 мг/г, 1.0мм 22.21±0.214 мг/г, 2.0мм 15.38±0.240 мг/г байв. Үүнээс 

харахад түүхий эдийн жижиглэлтийн хэмжээ 0.5мм байхад силимарин хамгийн их ялгарч 

байсан тул түүхий эдийг 0.5мм хэмжээгээр жижиглэх нь тохиромжтой байна. 

2. Ургамлын түүхий эдийг хандлах тохиромжтой хандлагчийг тодорхойлсон үр дүн 

Түүхий эдийг нэрмэл ус болон 20-80%-н этанол, этилацетат, метанол зэрэг хандлагчаар 

хандлахад нэрмэл усанд хандлагдсан силимарины хэмжээ 18.89±0.03 мг/г, этилацетатд 

20.32±0.01 мг/г, метанолд 2.27±0.34 мг/г, 20% этанолд 19.18±0.02 мг/г, 40% этанолд 

27.77±0.05 мг/г, 60% этанолд 28.29±0.04 мг/г, 80% этанолд 15.57±0.23 мг/г байв. Үүнээс 

харахад түүхий эдийг 60%-н этанолоор хандлах нь тохиромжтой байна. 

3. Ургамлын түүхий эдийг хандлах тохиромжтой хандлах аргыг тодорхойлсон үр дүн 
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Түүхий эдээс биологийн идэвхт бодисыг хандлах хамгийн тохиромжтой аргыг сонгож авах 

зорилгоор түүхий эдийг 0.5мм хэмжээтэй жижиглэж, 60%-ийн этанолоор ремацерац, 

перколяц, реперколяц, сокслет, хэт авианы усан ванны аргуудаар хандлалтыг явуулж, 

гарган авсан ханд тус бүрт агуулагдах биологийн идэвхт бодисын агууламжийг 

тодорхойлов. Ремацерацын аргаар гарган авсан ханданд силимарин 29.23±0.2 мг/г, 

перколяцын аргаар гарган авсан ханданд силимарин 28.15±0.04 мг/г, реперколяцын аргаар 

гарган авсан ханданд силимарин 27.22±0.31 мг/г, сокслетын аргаар гарган авсан ханданд 

силимарин 30.01±0.03 мг/г, хэт авианы усан ванны аргаар гарган авсан ханданд силимарин 

30.32±0.02 мг/г буюу бусад хандлалтын аргатай харьцуулахад өндөр агууламжтай 

хандлагдсан тул хэт авианы усан ванны аргаар хандлах нь тохиромжтой байна. 

Дүгнэлт: Сагсай чонын өргөс (Carduus crispus L.) эмийн ургамлын түүхий эдээс шингэн ханд 

бэлтгэхэд түүхий эдийг 0.5 мм хэмжээтэй жижиглэж, хандлагч шингэнээр 60% этанолыг ашиглаж, 

хэт авианы усан ванны аргаар хандлах нь тохиромжтой болох нь тогтоогдлоо. 
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STUDENT’S PSYCHOLOGY THE PROBLEM AFFECTS 

THE RESULTS OF STUDY AND GPA 

U.Tserendolgor1, T.Gantsetseg 2, M.Tuul3 

1Etugen University, School of Medicine, Department of Medicine 

2USUM, School of Medicine, Department of Mental Health 

3Etugen University, Postgraduate department 

Tserendolgor_smc@yahoo.com 

Phone number: 99232589 

Rationale: When students in the first year of university, when they do not understand the nature of their 

profession and they may not be able to learn the basic concepts of the profession and adapt to their 

environment, which may be the reason for dropping out. Poverty, unemployment, alcoholism, infectious 

diseases, and divorce have risen in recent years as a result of the social crisis. The study focused on to 

show how students psychology adapt the social and environmental changes and how these changes affect 

to their studies and grades at universities. 

The purpose of the research: The purpose is to compare the adaptive and psychological characteristics 

of medical students with successful academic performance. 

Research materials and methodology: The study was based on one-moment model of analytical research 

based on Etugen University School of Medicine. The survey was a combination of one-on-one interviews 

and an online questionnaire. Using SPSS 22 programs and a study developed by A.V. Zverkova, Е.V. 

Eidmana which is based on the results of a self-motivation, a 40-question test of anxiety by Spielberger-

Hanin, and a 165-question test of personal adaptation by A. G. Maklakova and I. S. V. Chermyanina. 

Research results:   The majority of the surveyed students with low adaptability, or 42.8%, had a C grade, 

and moderate and good adaptability were found to have a higher chance of successful learning (p 

= 0.017). In the study of baseline anxiety, 67.2% of all second-year students and 57.7% of first-year 

students showed high anxiety (p <0.001), which is statistically significant from other subjects. 

Stress-induced anxiety was compared with the student's psychological adaptability of 78% (n = 1330), 

moderate or variable adaptation of 20% (n = 339), and high or normal adaptability of 2% (n = 26). 

63.3% of students with low or low persistence and 48.0% of students with high persistence had high 

baseline anxiety (p <0.001). 

Conclusion: 1. Good adaptability tends to motivate for adapting and learning successfully. 
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2. Congenital or underlying anxiety is higher when a student is in a lower grade level course. Anxious 

students have less psychological adaptation. Students with poor resilience were found to have more 

basic anxiety or anxious personality traits. 

Keywords: Stress, personality, adaptability, success. 

 
 

ОЮУТНЫ СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗАРИМ 

АСУУДАЛ СУРЛАГЫН ГОЛЧ ДҮНД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ 

У.Цэрэндолгор1, Т.Ганцэцэг2, М.Туул3 

1 Этүгэн Их Сургууль, Эрүүл мэндын сургууль, анагаах ухааны тэнхим 

2АШУҮИС, Эрүүл Мэндийн сургууль, сэтгэцийн эмгэг судлалын тэнхим 

3Этүгэн Их Сургуулийн магистрант, докторантурын алба 

Tserendolgor_smc@yahoo.com 

Утас: 99232589 

Үндэслэл: Их дээд сургуулийн оюутан, залуучуудын ялангуяа нэгдүгээр курсэд хэрхэн суралцах 

нь шинэ орчинд дасах, унтах, хооллох, сэтгэлзүйн хувьд ачаалал авах зэргээр бэрхшээлүүдтэй нүүр 

тулгарч түүнд дасан зохицох, оюутны өөрийн хувийн зохион байгуулалт ямар байхаас хамаардаг 

болохыг судалгаанууд баталсан байна. Ихэнхи судлаачид сэтгэл зүйн хямрал нь сэтгэл түгшилттэй 

байх, сэтгэц идэвхит бодис хэрэглэх зэрэг шалтгаануудаас үүсдэг гэж бичсэн байдаг бол цөөнх 

судлаачид оюутны 45-70% нь нийгэмшээгүйн улмаас үүсдэг гэжээ. 

Оюутнуудын хувьд их сургуульд элсэн орсон эхний жилд өөрийн мэргэжлийн мөн чанарыг 

ойлгоогүй байхад мэргэжлийн гол ухагдахууныг судлах, мөн орчиндоо дасаж зохицож чадахгүй 

байгаа нь сургуулиасаа гарах шалтгаан болдог. Сүүлийн жилүүдэд нийгмийн хямралыг даган 

ядуурал ажилгүйдэл, архидалт, халдварт өвчин, гэр бүл салалт өсөж байгаа нь өмнөх үеийн 

боловсролоор төлөвшсөн хүний мэдлэг чадвар өнөөдрийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгааг 

харуулж байна гэж үзээд оюутны суралцах явцад сэтгэцийн байдал хэрхэн өөрчлөгдөж, түүнд 

дасан зохицож байдгийг судлах нь энэхүү судалгааны ажлыг хийх үндэслэл боллоо. 

Судалгааны ажлын зорилго: Анагаахын их дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутнуудын дасан 

зохицох чадвар болон сэтгэл зүйн онцлогийг оюутнуудын сурлагын голч дүнтэй харьцуулан 

судлахад оршино. 

Судалгааны ажлын материал, арга зүй: Судалгааг аналитик судалгааны нэг агшны загвараар 

2020 оны 09 сарын 01-30 хүртэл 1 сарын турш Этүгэн их сургуулийн эрүүл мэндийн сургуулийг 

түшиглэж танхимын сургалтын үед хийсэн. Судалгааг ганцаарчилсан ярилцлага ба онлайнд 

суурилсан асуумжийн аргыг хослуулж мэдээллийг цугуулсан. 
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А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана нарын боловсруулсан зориг эрмэлзлэлээ өөрөө зохицуулах чадварын 

судалгааны дүн, сэтгэл түгшилтийг Спилберг-Ханины 40 асуулт бүхий сорил, хувь хүний дасан 

зохицолыг судалдаг А.Г.Маклакова, И.С.В.Чермянина нарын боловсруулсан 165 асуумж зэрэг 

ОХУ-д өргөн хэрэглэдэг стандарт асуумжуудын үр дүнг оюутнуудын сурлагын голч дүнтэй 

харьцуулан судалж судлагааны үр дүнгийн тоон үзүүлэлтийг SPSS 22 программ ашиглан 

боловсруулалт хийв. 

Судалгааны ажлын үр дүн: Этүгэн их сургуулийн Анагаахын салбарын 1388 оюутан 

хамрагдсаны 257 (18.5) эрэгтэй, 1131 (81.1) эмэгтэй, дундаж нас нь 21.1±3.4 байв. Голч дүнгийн 

дундаж оноо 2.8. Судалгаанд хамрагдагсдын 60 орчим хувь нь хөдөө орон нутгаас ирж суралцаж 

байлаа. Сурлагын голч А буюу 3.6-аас дээш үнэлгээтэй оюутны нас ахих тусам дүнгийн голч 

буурах хандлагатай (p<0.001) байна. Хүйсийн хувьд хөвгүүдээс охид ялимгүй өндөр А үнэлгээтэй 

суралцаж байгаа (p=0.020), курс дамжааны хувьд суралцаж буй дамжаа ахих тусам сурлагын 

амжилт буурч байх магадлалтай (p<0.001) байна. 

Судалгаанд хамрагдагсдын дасан зохицох чадварыг судлахад оюутнуудын 77.9% нь 

өөрсдийгөө дасан зохицох чадвар багатай, 20.5% нь дасан зохицох чадвараа хувьсамтгай буюу 

дунд зэрэг гэж үнэлсэн бол ердөө 1.6% нь дасан зохицох чадвар сайтай гэж үнэлсэн байна. 

Судалгаанаас харахад дасан зохицох чадвар багатай оюутнуудын дийлэнх нь буюу 42.8% С 

үнэлгээтэй, дасан зохицох чадвар дундаж ба сайтай байх нь амжилттай суралцах боломж илүү 

өндөр байх статистик ач холбогдол (p=0.017) бүхий батлагдлаа. 

Хувь хүний дасан зохицох чадварын хэлбэрүүдийг сурлагын дүнгийн голчтой харьцуулж 

үзвэл голч дүн С түүнээс доош үнэлгээтэй байх тутам мэдрэл сэтгэцийн тогтвортой байдал нь 

дунджаас доогуур түвшинд (p=0.002), ёс суртахууны хэм хэмжээ (p=0.022) болон харилцааны 

онцлог байдал нь дунджаас доогуур түвшинд байгаа оюутнуудын С үнэлгээний эзлэх хувь 

харьцангуй өндөр байна. Дээрхи бүлгүүдийн түвшин дундаж, түүнээс дээгүүр байхад А, В- 

үнэлгээтэй оюутны эзлэх хувь өсөх магадлал статистик ач холбогдол (p=0.006) бүхий батлагдлаа. 

Судалгаанд оролцогч оюутнуудын сэтгэл түгшилтийн илэрлийг Speilbereg Hanin-ний 

асуумжаар судлахад нийт оюутнуудын 62.2% нь нөхцөл байдлаас буюу стрессорын шалтгаант 

дунд зэргийн сэтгэл түгшилттэй байсан бол 53.0% нь суурь буюу бие хүний онцлогоос 

шалтгаалсан өндөр зэргийн сэтгэл түгшилттэй байсан. 

Бид сэтгэл түгшилтийн илрэлийг оюутнуудын дүнгийн голчтой харьцуулж үзэхэд сэтгэл 

түгшилт илрэх нь оюутнуудын сурлагын амжилтад төдийлөн нөлөөлөхгүй (p=0.721) байж болох 

юм. Суурь буюу бие хүний онцлогоос шалтгаалсан сэтгэл түгшилт өндөр байх нь эмэгтэй оюутнууд 

(54.8%) нь эрэгтэй оюутнууд (44.7%)-аас ялимгүй илүү байхад, стрессороос 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

30 

 

 

шалтгаалсан сэтгэл түгшилт өндөр байх нь хүйсийн хувьд эрэгтэй оюутнуудад (40.1%) эмэгтэй 

оюутнууд (31.8%)-аас ялимгүй өндөр илэрсэн нь статистик ач холбогдол (p=0.003) бүхий ялгаатай 

байв. Хоёр дугаар дамжааны оюутнууд нь стрессорын шалтгаант (40.3%), суурь буюу бие хүний 

онцлогоос шалтгаалсан (67.7%) сэтгэл түгшилт өндөр байгаа нь бусад дамжааны оюутнуудаас илт 

ялгаатай (p<0.001) өндөр байв. 

Бид сэтгэл түгшүүрийн зэргийг сурч буй дамжаатай нь харьцуулж судлахад стрессороос 

шалтгаалсан сэтгэл түгшилт 1-5 дугаар дамжааны нийт оюутнуудын 50-аас дээш хувьд дунд 

зэргийн сэтгэл түгшилттэй үнэлэгдсэн бол хамгийн бага нь 2 дугаар дамжааны нийт оюутнуудын 

56.3% нь, хамгийн өндөр нь 5 дугаар дамжааны оюутанд 65,8% нь дунд зэргийн түгшилт (p=0.024) 

илэрсэн байв. Суурь сэтгэл түгшилтыг судлахад 2 дугаар дамжааны нийт оюутнуудын 67.2% нь, 1 

дүгээр дамжааны оюутанд 57.7% нь өндөр сэтгэл түгшилт (p<0.001) илэрсэн нь бусад 

дамжаанаасаа статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байна. 

Стрессороос шалтгаалсан сэтгэл түгшилтийг оюутны сэтгэл зүйн дасан зохицох чадвартай 

нь харьцуулан үзэхэд дасан зохицол багатай нь 78% (n=1330), дасан зохицох чадвар дунд зэрэг 

буюу хувьсамтгай нь 20% (n=339), дасан зохицох чадвар өндөр буюу хэвийн 2% (n=26) байлаа 

Амжилтад хүрэх сэдэл дундаж түвшинд байгаа оюутнуудын 68.8% нь суурь сэтгэл түгшилт 

өндөртэй бол 71.4% нь стрессороос шалтгаалсан дунд зэргийн сэтгэл түгшилттэй байлаа. 

Амжилтанд хүрэх сэдлийн түвшин багатай (60.6%), дунджаас доогуур (64.7%) түвшинд илэрсэн 

буюу өөрөөр хэлбэл нийт оюутнуудын 60 гаруй хувь нь стрессороос шалтгаалсан дунд зэргийн 

сэтгэл түгшилттэй байна. 

Амжилтад хүрэх сэдлийн түвшин бага (50.2%) болон дунджаас доогуур (57.4%) түвшинд байгааг 

нийт оюутнаар авч үзвэл 50 гаруй хувь нь суурь сэтгэл түгшилт өндөртэй байна гэсэн ялгаатай  

үзүүлэлт нь статисик ач холбогдол (p=0.020) бүхий байна. 

Тууштай байдал буурсан буюу султай оюутнуудын 63.3%, тууштай байдал сайтай 

оюутнуудын 48.0% нь суурь сэтгэл түгшилт өндөр (p<0.001) байна. 

Дүгнэлт 

1. Дасан зохицох чадвар сайтай байх нь амжилтад хүрэх сэдлийг нэмэгдүүлж амжилттай 

суралцахад түлхэц өгөх хандлагатай байна. 

2. Оюутны суралцаж буй дамжаа бага байхад төрөлхийн буюу суурь сэтгэл түгшилт өндөр 

байна. Сэтгэл түгшилттэй оюутан сэтгэл зүйн дасан зохицох чадвар багатай байдаг. 

Тууштай байх чадвар султай оюутнууд илүү суурь сэтгэл түгшилт өндөртэй буюу 

түгшимтгий бие хүний онцлогтой байх нь ажиглагдав. 
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Abstract 

The aim of this study is to determine the development technology of synbiotic yogurt withcholesterol 

lowering ability. The strains of lactic acid bacteria with cholesterol lowering ability was used as the stater 

cultures of AM2-6 and BM2-5. Inulin and Fructooligosaccharides was used for prebiotic combination. 

The optimal synbiotic effect on the two strains was in the condition of 1.0%inulin and 1.5% FOS 

respectively. The cholesterol lowering rate of AM2-6 was 32.36%and BM2- 5was 27.23%. The 

cholesterol lowering rate of AM2-6 was 38.31% and BM2-5 was 29.74%in the condition of 1.5% FOS. 

The optimal production process of synbiotic yogurt with cholesterol loweringability was inoculation rate 

of 2:1, 5 g/100g of inoculum and fermentation under 43℃, under the twoconditions. And the fermentation 

period was about 6 h. The most desirable conditions according to the Box-Behnken design was 1.77:1 of 

inoculation rate, 5 g/100g of inoculum, under 41.92℃fermentationtemperature in the condition 1.0% 

inulin, at the prediction of 98.0%. And 1.89:1 of inoculation rate, 5g/100g of inoculum, under 42.87℃ 

fermentation temperature in the condition 1.5% FOS, repectively, at the prediction of 82.3%. The results 

of the orthogonal experiment by Box-Behnken design were consistent with the optimal condition results 

of single factor experiment in the actual operation whichthe inoculation rate of 2:1, 5 g/100g of inoculum 

and fermentation under 43℃. 

Introduction: Exogenous intake of cholesterol is mainly obtained from the diet and current foods are rich 

inlipids. Thus, a higher intake from food leads to a net decrease in endogenous production and the increase 

of cholesterol in the blood. Higher cholesterol in blood is associated with risks of heart disease. Numerous 

studies about lactic acid bacteria as probiotics with cholesterol lowering ability were occurred in the 

recent years. A decreasing trend is showed in the numbers of probiotics in human gut with age. To 

maintain a high level of probiotics, two major strategies have been proposed. Tocontinuously intake foods 

containing probiotics or supply foods containing prebiotics. In the previous studies, almost all of the inulin 

and FOS ingested enters the colon and is completely fermented 
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bycolonic microbiota. All these fermentations produced energy, short chain fatty acids and lactic acid. 

The increase in lactic acid concentrations, decrease the luminal pH to inhibit putrefactive microorganism. 

Combination of probiotics and prebiotics is called synbiotics. It has synergistic effects that not only 

promoting growth of the bacteria in the colon, but also improving the survival, implantation andgrowth 

of newly added probiotic strains. In the present study, inulin and FOS will be combined withthe 

probiotic Lactic acid bacteria strains for the use in development technology of synbiotic products with 

cholesterol lowering ability. 

Purpose: The aim of this study is to determine the development technology of synbiotic yogurt 

withcholesterol lowering ability. 

Target: Development technology of synbiotic yogurt with cholesterol lowering ability will be produced 

under the fermentation process of stirred yogurt production with some modification. Inulinand FOS will 

be used for prebiotic combination. The combination of probiotic starter cultures andprebiotics will be 

optimized by the determination of their cholesterol lowering ability. Optimal inoculum and rate of starter 

cultures, optimal fermentation period and temperature will be selected as the parameter to be confirmed 

in the development technology of synbiotic yogurt with cholesterol lowering ability through the 

determination of pH, titradable acidity and viable count. 

Material and Methods: 

1. Milk preparation - Skim milk powder was pretreated and standardized according to GB 19644- 

2010and GB 19301-2010. The quality inspection of hydrated milk was determined according to 

GB19644-2010. 

2. Viable count in prebiotic conditions - Freeze dried cells of the Lb. plantarum strains AM2-6 andBM2-

5 with cholesterol lowering ability were used as the production starter cultures for the development 

technology of synbiotic yogurt (provided by Key Laboratory of Dairy Biotechnology andEngineering, 

Ministry of Education, China). It was incubated under different concentration  of prebiotic inulin 

and FOS according to the method by S. S. R. Ali et al, 2016. The viable count of typical strains in 

the presence of different prebiotic concentrations was determined. The inoculation of prebiotic was under 

the national standard of GBT 23528-2009. 

3. Cholesterol lowering ability on synbiotic effect - The cholesterol lowering ability of each freeze 

driedstrain cells in prebiotic condition was determined according to their cholesterol lowering ability. 

The cholesterol lowering ability was determined using o-phthalaldehyde method. The experiment of 

evaluation of cholesterol lowering ability was replicated twice and in comparison with the 
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standardstrain Lb. plantarum NBRC 15891 T. The optimal addition of prebiotic inulin and FOS was 

obtained according to their cholesterol lowering ability. 

4. Determination of optimal conditions of starter cultures - The production process of synbiotic yogurt 

with cholesterol lowering ability was based on the traditional production process of stirred yogurt 

withsome modification according to GB 19302-2010. Skim milk power was used for milk preparation. 

The different inoculation rate of starter cultures, different inoculum and different temperature was 

carriedout. The pH value, titratable acidity and viable count of each yogurt was determined. 

5. Box-Behnken design - The optimal production process of the synbiotic yogurt with cholesterol 

lowering ability was obtained through response surface experiment design. Box Behnken Design was 

performed using the Design-Expert 8.0.6 software. 

6. Physical and chemical analysis, sensory evaluation, storage - The production process under the 

optimal fermentation conditions of synbiotic yogurt with cholesterol lowering ability was obtained. The 

physical and chemical analysis of protein, fat and ash was determined according to GB 5009. 6-2016, 

GB 5009. 5-2016, and GB 5009. 4-2016, respectively. The total solid content was determinedaccording 

to GB 5413. 39-2010. Amino acid were determined using L-8900 amino acid analyzer according to GB 

5009. 124-2016. Concentrations of vitamins A and E were determined by RP-HPLCaccording to GB 

5009. 82-2016. Concentrations of vitamins B1 were determined by RP-HPLCaccording to GB 5009. 84-

2016. Concentrations of vitamins B2 were determined by HPLC according toGB 5009. 85-2016. 

Concentrations of vitamins C were determined by HPLC according to GB5009. 86-2016. Sensory 

evaluation was performed by seven trained researchers according to RHB 103-2004. The synbiotic yogurt 

with cholesterol lowering ability was refrigerated and stored under 4℃for 21days (GB 19302- 2010). 

The pH, titratable acidity and viable count was determined in every 7 days. 

Results and Discussions: 

1. Viable count in prebiotic conditions: Freeze dried cells of the Lb. plantarum strains AM2-6 and BM2-

5 were prepared. The prebiotic inulin and FOS was prepared in different concentration of 0.5%, 1%, 1.5% 

(w/v) under 37℃for 24 h. The viable count was determined at the end of the incubation period. 

2. Cholesterol lowering ability on synbiotic effect: The Lb. plantarum strains AM2-6 and BM2-5 showed 

a certain cholesterol lowering ability in the prebiotic conditions. Under the condition of prebiotics, the 

two probiotics did not lose their cholesterol lowering ability. Although in the conditions of 0.5%, 1.0% 

and 1.5% of inulin condition, the cholesterol lowering rate was lower than the single strains in blank 

condition. Thus, it could be considered that the two strains had a certain degree of cholesterol lowering 

ability, but both of their cholesterol loweringability was decreased when 
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collaborate with inulin. The cholesterol lowering ability of the two strains under the condition of 1.0% 

inulin is close to the blank one. The cholesterol lowering rate of AM2-6was 32.36% and BM2-5 was 

27.23%. Therefore, the optimal synbiotic effect on the two strains was 1.0% inulin. Two strains showed 

an increased cholesterol lowering rate in the condition of 1.5%FOS. It suggested that, under the condition 

of 1.5% FOS, the two LAB strains were more effective onlowering cholesterol. The cholesterol lowering 

rate of AM2-6 was 38.31% and BM2-5 was 29.74% in the condition of 1.5% FOS. The optimal synbiotic 

effect on the two strains was 1.5% FOS. 

3. Determination of optimal conditions of starter cultures: The synbiotic yogurt with cholesterol lowering 

ability was produced using the production starter cultures of AM2-6 and BM2-5. The production process 

of synbiotic yogurt with cholesterol loweringability was based on the traditional production process of 

stirred yogurt according to GB 19302-2010with some modification. To confirm the optimal production 

process, the optimal rate, inoculumandtemperature were determined as above. The flow chart of 

development technology of synbiotic yogurt with cholesterol lowering ability was shown as Fig 1. 

According to the fermentation ability of synbiotic yogurt with 1:1, 1:2, 2:1 rate of starter cultures in the 

conditions of 1.0% inulin and 1.5% FOS, AM2-6: BM2-5 at the rate of 2:1 showed a stronger fermentation 

ability. In the conditions of both 1.0% inulin and 1.5% FOS, the fermentation period was about 6 h (pH 

4.6). Combine the result of viable count and sensory score, strain rate AM2-6: BM2-5 of 2:1 was 

considered as the optimal rate of the mixed starter cultures. The starter cultures were inoculatedat 1 

g/100g, 3 g/100g and 5 g/100g of inoculum in the condition of 1.0% inulin and 1.5%FOS. According to 

the fermentation ability of synbiotic yogurt at different inoculum of starter cultures, 5%of inoculum was 

considered as the optimal inoculum in the conditions of both 1.0% inulin and 1.5%FOS. The fermentation 

period was about 6 h (pH 4.6). The fermentation temperature was 37℃, 39℃, 41℃, 43℃ and 45℃. 

According to the fermentation ability of synbiotic yogurt under different fermentation temperature, 43℃ 

was considered as the optimal temperature in the conditions of both1.0% inulin and 1.5% FOS. The 

fermentation period was about 6 h (pH 4.6). 

4. Box-Behnken design: In Box-Behnken design of the optimal production process of synbiotic yogurt 

with cholesterol lowering ability, 3 numeric factors and 3 responses were set. The 3 numeric factors 

were inoculationrate of strain AM2-6 and BM2-5, the inoculum and fermentation temperature. And 3 

responses were pH, titradable acidity and the viable count of each produced yogurt. Two sets of designs 

were made under the conditions of 1.0% inulin and 1.5% FOS, respectively. 

The effect of inoculation rate, inoculum and fermentation temperature on the pH, titradable acidityand 

viable count which designed by Box-Behnken design of the optimal production process of synbiotic 
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yogurt with cholesterol lowering ability in the conditions of 1.0% inulin and 1.5%FOS. The most desirable 

conditions combined the numeric factors on the responses according to the Box-Behnken design was 

1.77:1 of inoculation rate, 5 g/100g of inoculum, under 41.92℃fermentationtemperature in the condition 

1.0% inulin, at the prediction of 98.0%. And 1.89:1 of inoculation rate, 5g/100g of inoculum, under 

42.87℃ fermentation temperature in the condition 1.5% FOS, repectively, at the prediction of 82.3%. The 

results of the orthogonal experiment by Box-Behnken design were consistent with the optimal condition 

results of single factor experiment in the actual operation whichthe inoculation rate of 2:1, 5 g/100g of 

inoculum and fermentation under 43℃. 

The optimal production process of synbiotic yogurt with cholesterol lowering ability was inoculation rate 

of 2:1, 5 g/100g of inoculum and fermentation under 43℃. And the fermentationperiod was about 6 

h. Physical and chemical index was determined. And storage was under 4℃for 21days. The pH and 

titratable acidity was determined in every 7 days. During the storage of synbiotic yogurt with cholesterol 

lowering ability, the number of viable count, acidity was decreased slightly as the same with cholesterol 

lowering yogurt. 

Conclusions: The Lb. plantarum strains AM2-6 and BM2-5 showed a certain cholesterol lowering ability 

in the prebiotic conditions. Although in the conditions of 0.5%, 1.0% and 1.5% of inulin condition, the 

twostrains had a certain degree of cholesterol lowering ability, but both of their cholesterol lowering 

abilitywas decreased when collaborate with inulin. The cholesterol lowering ability of the two strains 

under the condition of 1.0% inulin is close to that in the blank condition. The cholesterol lowering rate of 

AM2-6 was 32.36% and BM2-5 was 27.23%. The optimal synbiotic effect on the two strains was in the 

condition of 1.0% inulin. Two strains showed an increased cholesterol lowering rate in the condition of 

1.5% FOS. The cholesterol lowering rate of AM2-6 was 38.31% and BM2-5 was 29.74%in the condition 

of 1.5% FOS. The optimal synbiotic effect on the two strains was in the condition of 1.5%FOS. 

The synbiotic yogurt with cholesterol lowering ability was produced using the production starter cultures 

of AM2-6 and BM2-5. The most desirable conditions combined the numeric factors on the responses 

according to the Box-Behnken design was 1.77:1 of inoculation rate, 5 g/100g of inoculum, under 41.92℃ 

fermentation temperature in the condition 1.0% inulin, at the prediction of 98.0%. And 1.89:1 of 

inoculation rate, 5 g/100g of inoculum, under 42.87℃ fermentation temperature in the condition 1.5% 

FOS, repectively, at the prediction of 82.3%. The results of the orthogonal experiment by Box-Behnken 

design were consistent with the optimal condition results of single factor experiment in the actual operation 

which the inoculation rate of 2:1, 5 g/100g of inoculum and fermentation under 43℃. 
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МОНГОЛЧУУДЫН ХООЛЛОЛТЫН ХЭВ МАЯГИЙН ОНЦЛОГИЙГ СУДАЛСАН НЬ 

Б.Анар1, Т.Анужин1, Г.Дөлгөөн1, Г.Лхагвамаа1, О.Минжбадгар1 Л.Пүрэвсод1 Н.Байгал1, 

Д.Нармандуул1, Г.Гүен1, А.Гэрэлт-Оч1, Б.Мөнхбат1, Б.Оюунтөгс2 

1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургууль, Анагаах ухааны сургууль, ”Эндокрин” 

Оюутны Клуб, 2АШУҮИС, АУС, Дотоод шүүрэл судлалын тэнхим 

 
Үндэслэл: Хооллолтын хэв маяг, дадал зуршил нь нийгэм, эдийн засаг, соёл, шашин шүтлэг 

зэрэг олон хүчин зүйлсээс хамаардаг. Хоол хүнсийг зохистой харьцаагаар хэрэглэснээр хоол 

хүнснээс үүдэлтэй өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, амьдралын 

чанарыг сайжруулахад чухал нөлөөтэй. Хангалттай, хүрэлцээтэй хэмжээгээр хооллож 

чадаагүйгээс турж, ядарч, халдварт өвчинд өртөмтгий болдог бол илчлэг өндөр хүнс, хоолыг 

хэтрүүлэн хэрэглэх нь таргалалт, чихрийн шижин, даралт ихдэх, зүрх судасны өвчин гэх мэт 

халдварт бус өвчний эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Дэлхийн Хооллолтын Мэдээллийн сангийн тайланд 

дурдснаар Монгол улс нь Альтернатив эрүүл хооллолтын индексээр 1990, 2017 онуудад дэлхийн 

бусад бүх улс орнуудаас доогуур үнэлгээ авсан байна. Манай орны хувьд зохистой хооллолтын 

хэм хэмжээ “Гэр зөвлөмж”-ийг дагаж мөрдөхийг зөвлөмж болгосон байна. Монголчуудын 

хооллолтын хэв маягийн онцлогийг хүнсний макро нэгдлийн харьцаатай холбон судлаагүй байгаа 

нь бидний судалгааны үндэслэл болсон. 

Зорилго: Монголчуудын хооллолтын хэв маягийн онцлогийг хүнсний макро нэгдлийн харьцаа 

ба хоногийн хоолны илчлэгийн хэмжээтэй холбон судлах 

Материал ба арга зүй: Энэхүү судалгаа нь АШУҮИС-ийн Эмнэлзүйн Кохорт судалгаа (“Mon- 

timeline”)-ны хүрээнд хийгдсэн. Монгол улсын 13-65 насны нийт хүн амын төлөөллийг хамруулах 

зорилгоор газар зүйн бүсчлэлийн дагуу Баруун, Хангай, Зүүн, Төвийн бүсийн 8 аймаг, Улаанбаатар 

хотын 6 дүүргийн хүн амаас нийт 1600 хүнийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон. Судалгааны 

хасах шалгуурын дагуу болон хоололтын байдлыг үнэлэх хуудсыг бүрэн бөглөөгүй хүмүүсийг 

судалгаанаас хасч нийт 360 хүний мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийв. Судалгааны асуумж, биеийн 

хэмжилт хийсэн. Хоногт хэрэглэдэг хоол хүсний төрөл бүрийн нэрс, тэдгээрийн хэмжээг бүртгэсэн 

24 цагийн хоололтын тэмдэглэлиййг ашиглан макро нэгдлийн харьцаа ба хоногийн хоолны 

илчлэгийн хэмжээг тооцсон. SPSS 27 программыг ашиглан статистик боловсруулалтыг хийсэн. Р 

утга <0.05 үед статистик үнэн магадлалтай гэж үзсэн. 

Үр дүн: Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн дундаж нас 43.9±12.9 ба 22.7% (n=65) эрэгтэй байв. 

Хүнсний 6 бүлгийн харьцааг авч үзвэл үр тариа (бүлэг 1), мах, уураглаг хүнс (бүлэг 2), өөх тос 
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(бүлэг 3)-ны бүлгийг түлхүү, харин хүнсний ногоо (бүлэг 4), сүүн бүтээгдэхүүн (бүлэг 5), жимс, 

жимсгэнэ (бүлэг 6)-г харьцангуй бага хэрэглэж байна. Өөрөөр хэлбэл хүнсний ногоо, сүүн 

бүтээгдэхүүн, жимсний хэрэглээ 6-20% хүртэл дутагдалтай байна. Харин үр тариа, өөх, ялангуяа 

мах бүтээгдэхүүнийг илүүдэл хэмжээгээр хэрэглэж байна. Насны бүлгүүд үүсгэн хоололтын 

байдлыг судлахад статистик үнэн магадал бүхий ялгаа ажиглагдаагүй. Харин хүйсийн хувьд авч 

үзэхэд эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүдийн сүүн бүтээгдэхүүн (эрэгтэйчүүдийн 

хоногийн хоолны илчлэгийн 0.2% байхад эмэгтэйчүүдэд 1.1%), жимсний хэрэглээ 

(эрэгтэйчүүдийн хоногийн хоолны илчлэгийн 2.1% байхад эмэгтэйчүүдэд 4.3%) харьцангуй өндөр 

ба энэ нь статистик үнэн магадлалтай байв (p<0.05). 

Дүгнэлт: Манай улсын хувьд олон жилийн туршид уламжилж ирсэн зохистой хоололтын зөвлөмж 

хараахан бий болоогүй, мөн “Гэр зөвлөмж”-ийг дагаж мөрдөх нь хангалтгүй байна. Монголчуудын 

хоол хүнсэндээ түлхүү хэрэглэж буй хүнсний бүлэг нь махан бүтээгдэхүүн, өөх тосны бүлэг орж 

байна. Энэ нь уур амьсгалын хүчин зүйлс, уламжлалт нүүдэлчин амьдралын хэв маягаас 

шалтгаалан тариалалтад зориулагдсан тариалангийн талбай нь бусад орнуудыг бодвол бага хувийг 

эзэлдэг, олон жил нүүдэлчин хэв маягаар амьдарч ирсэнтэй холбоотой байж болох юм. Хэдийгээр 

мал аж ахуй хөгжсөн хэдий ч Монголчуудын сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээ “Гэр зөвлөмж”-ийн 

хэмжээнд хүрэхгүй байгаа. Нь анхаарал татаж байна. Мөн жимс, ногооны хэрэглээ хангалтгүй 

байна. Энэ нь чихрийн шижин, зүрх судасны эмгэгийн эрсдлийг нэмэгдүүлж буй нэг хүчин 

зүйлсийн нэг болохыг судалгаанууд харуулсаар байна. Монголчуудын хоололтын хэв маягийг 

өөрчлөх шаардлагатай буюу зохистой хооллолтын хэм хэмжээ “Гэр зөвлөмж”-ийг дагаж мөрдөх 

байдал хангалтгүй байна. 
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SARS-COV-2-ЫН ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЫ ДАРААХ 

ХАРИУ УРВАЛЫН АСУУМЖ СУДАЛГАА 

М.Халиун1, Б.Мөнхцэцэг1 Э.Билгүүн1, Б.Батчимэг1, Ө.Хулан1, 

М.Батхишиг1, Т.Балжинням1, Н.Мөнхтүвшин1, С.Мөнхбаяр1 

1Анагаах Ухааны Хүрээлэн, Эрдэм Шинжилгээний Төв Лаборатори 

 
Үндэслэл: КОВИД-19 халдвар нь 2019 оны 12-р сард Хятадын Ухань хотод анх бүртгэгдсэнээс 

хойш дэлхий даяар хурдацтай тархан, 2020.03-р сард Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага 

(ДЭМБ)-аас цар тахал хэмээн зарласан бөгөөд дэлхийн улс орнуудад хүн амын дархлаажуулах 

шаардлага нэн чухал асуудал болж ирсэн. Дэлхий даяар вакцины 1, 2, 3-р шатны судалгаа хийгдэж 

байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар ДЭМБ яаралтай горимоор хэрэглэх 6-н нэр төрлийн вакциныг 

бүртгээд байна. Монгол улсын хувьд 2021 1-р сарын 10-нд Файзер (Pfizer– BioNTech), Астразенека 

(АstraZeneca), Модерна (Moderna) гэсэн гурван вакциныг Монгол Улсын эмийн бүртгэлд албан 

ёсоор бүртгэснээ зарлаж 2021 оны 2-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн ДЭМБ-ын эрэмбэлэлтийн дагуу 

өндөр эрсдэлтэй эрүүл мэндийн ажилтнууд, хавсарсан эмгэгтэй болон ахмад настнуудад 

Астразенека, Файзер вакциныг хийж эхэлсэн. Цаашлаад 4-р сараас БНХАУ-ын Синофарм 

компанийн Вероцел (Verocell) вакцин болон ОХУ-ын Спутник-В (Sputnic-V) вакцинаар нийт хүн 

амыг дархлаажуулж байна. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн статистик тоо баримтаас 

үзэхэд улсын хэмжээнд 6-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар КОВИД-19- ийн эсрэг вакцины 1-р 

тунгийн хамралт 91.5%, 2-р тунгийн хамралт 79.2% тус тус байна. Нийт хүн амыг вакцинд 

хамруулж эхэлсэнтэй холбоотойгоор вакцины дараах хариу урвалын асуудал хүн бүрд харилцан 

адилгүй байгаа бөгөөд хариу урвалыг үнэлэн судлах нь бидний судалгааны ажлын үндэслэл 

боллоо. 

Зорилго: SARS-CoV-2-ын халдвараас сэргийлэх вакцины дараах хариу урвалыг үнэлэх 

Материал, арга зүй: Нийт 37 асуумж бүхий цахим судалгааг нэг агшингийн загвараар Google 

form платформыг ашиглан 2021 оны 04-р сараас 2021 оны 06-р сарын хооронд нийт 574 хүн 

хамрагдсан хэдий ч судалгааны явцад асуумж гүйцэт бөглөөгүй 107 хүн хасагдаж 467 хүнийг 

хамрууллаа. Судалгаанд вакцины 1-р тун болон 2-р тунд хамрагдсан иргэд байв. Судалгааны үр 

дүнг Microsoft Excel 2010 болон Stata 15 программ ашиглан дескриптив статистик, Хи-квадрат 

тест, one-way Anova тестүүдийг ашиглан p утга ≥0.05 тохиолдолд статистик ач холбогдол бүхий 

ялгаатай хэмээн дүгнэсэн. 

Судалгааны үр дүн: Судалгааны ерөнхий мэдээллээс харахад нийт судалгаанд оролцогчдын 

83.94% нь эмэгтэй, 16.6% нь эрэгтэй, насны хувьд 45% (258) нь 18-30 нас, 32% (184) нь 30-40 нас, 
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40-50 нас 15% (86) нь, харин 50-с дээш насны хүмүүс 8% (46)-г эзэлж байлаа. Вакцины 1-р тунд 

хамрагдсан 52% (243), 48% (224) нь 2-р тунд хамрагдсан ба үүнээс 81% нь Вероцел, 13% нь 

Астразенека, 5% нь Спутник, 1% нь Файзер вакциныг тус тус хийлгэсэн байна. 

Вакцины дараах хариу урвал нийт судалгаанд оролцогчдын 63%, (эмэгтэйд- 63.7%, 

эрэгтэйд- 50.6%) -д илэрч байв. Хүйсийн хувьд статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байлаа 

(p=0.03). 

Вакцины дараах хариу урвал насны бүлгүүдийн хувьд 18-30 нас 64%, 30-40 нас 63 %, 40- 

50 нас 59%, 60-с дээш насны хүмүүсийн 43%-д илэрсэн ба бүлгүүдийн хооронд ач холбогдол бүхий 

ялгаа ажиглагдсангүй. 

Вакцины 1-р тун хийлгэсний дараа судалгаанд оролцогчдын 77.5%-д ядрах, 77.1%-д толгой 

өвдөх, 49.9%-д тариулсан хэсэгт өвдөх шинж тэмдгүүд түгээмэл илэрч байв. Вакцины хариу урвал 

үргэлжлэх хугацаа 1-3 хоног 34.8%, 4-6 хоног 15.7%, урт хугацаанд буюу 7 ба түүнээс дээш хоног 

үргэлжилсэн хүмүүсийн эзлэх хувь 49.1% (p=0.001) байв. 

Түүнчлэн 2-р тун хийлгэсэн хүмүүсийн 62%-д толгой өвдөх (p=0.04), 56.4%-д ядрах, 58.3%-

д тариулсан хэсэгт өвдөх зэрэг шинж тэмдгүүд түгээмэл илэрч байсан бөгөөд 1-р тунгийн дараа 

илрэх шинж тэмдэгтэй адил байлаа. Харин ядрах шинж шинж тэмдэг нь 1-р тунгийн дараа (p=0.007) 

илүүтэй илэрсэн бол бусад шинж тэмдгүүдийн хооронд статистик ач холбогдол бүхий ялгаа 

ажиглагдаагүй болно. Вакцины хариу урвал үргэлж6лэх хугацаа 1-3 хоног 53.5%, 4-6 хоног 16.6%, 

урт хугацаанд буюу 7 ба түүнээс дээш хоног үргэлжилсэн хүмүүсийн эзлэх хувь 30.7% байв. 

Вакцины дараах хариу урвал Астразенека вакцин хийлгэсэн хүмүүсийн 64%-д, Вероцел 

вакцин хийлгэсэн хүмүүсийн 61%-д илэрсэн боловч хариу урвалаар илрэх шинж тэмдэг болон 

вакцины төрөл хооронд хамаарал байсангүй. 

Дүгнэлт: Монгол улсад хийгдэж буй SARS-CoV-2-ийн эсрэг вакцинууд нь төрлөөс үл хамаарч 

ядрах, толгой өвдөх, тариулсан хэсэгт өвдөх зэрэг вакцины дараах хариу урвалууд нийт вакцинд 

хамрагсдын 2/3-д илрэх боломжтой байна. Дээрх шинж тэмдгүүд нь хүйсийн хувьд эмэгтэйчүүдэд 

илүүтэй илрэх боломжтой байна. Вакцины дараах хариу урвалын илрэл нас ахих тусам сул байх 

хандлагатай байна. 

Түлхүүр үг: КОВИД-19, шинж тэмдэг, дархлаажуулалт 
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SURVEY OF SYMPTOMS FOLLOWING SARS-COV-2 VACCINATION 

Khaliun M1, Munkhtsetseg B1, Bilguun E1, Batchimeg B1, Khulan U1, 

Batkhishig M1, Baljinnyam T1, Munkhtuvshin N1, Munkhbayar S1 

1Institute of Medical Sciences, Central Scientific Research Laboratory 

 
Introduction: COVID-19 infection has spread rapidly around the world since it was first reported in 

Wuhan, China in December 2019. Thereby, In March 2020, the World Health Organization (WHO) 

announced the novel disease outbreak as a pandemic. In this regard, the need for vaccination of the 

population has become a crucial issue in many countries. Currently, WHO has registered six types of 

vaccines for emergency use. On January 10, 2021, the Mongolian Drug Registry officially announced the 

registration of three vaccines including Pfizer-BioNTech, AstraZeneca and Moderna. Starting February 

23, Astrazeneca and Pfizer-BioNTech vaccines have been injected in high-risk health care providers, 

comorbidities and the elderly people according to the WHO rankings. Since April 2021, Verocel vaccine 

which is manufactured in China and Sputnic-V vaccine in Russia have been injected into the population. 

According to the statistics of the National Center for Communicable Diseases, on 11 June, the vaccinated 

with first dose and second dose were 91.5% and 79.2% respectively. With vaccination in the population, 

many people have concerns about the vaccine’s side effects. Thus, the current study aimed to track the 

short-term side effects of the vaccine. 

Objects: To study of post-vaccination symptom in SARS-CoV-2 

Methods: The information in cross-sectional study was gathered by a Google Form-questionnaire which 

comprises 37 questions during the April to June in 2021. The results included the responses of 467 

individuals. Adverse effects of the vaccine were reported after the first and the second doses. Descriptive 

statistics were performed for the collected data. The responses were displayed as frequency (counts and/or 

percentage). A chi-squared test and one-way ANOVA test were employed for statistical analysis. The data 

were statistically analyzed using STATA 15 and Microsoft Excel 2010. The level of significance was set 

at p ≤ 0.05. 

Results: The responses of 467 participants (83.94% females and 16.6% males) were included in the 

analyses. The age groups of the respondents were 45% (18-30 years), 32% (30-40 years), 15% (40-50 

years) and 8% (over 50 years). Among the respondents, 52% had received their first dose and 48% 

received their second dose. Moreover, 81%, 13% and 1% of the respondents were vaccinated with 

Verocell, Astrazeneca and Sputnik V respectively. 
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Post-vaccination symptoms were more likely to be reported by women (63%) compared to men 

(50.6%) p =0.03. The chance of having symptoms decreased with advancing age. The frequency of 

symptoms was 64% (18-30 years), 63% (30-40 years), 59% (40-50 years) and 43% (over 50 years). 

After the first dose of the vaccines, 77.5% reported fatigue, 77.1% reported headache and 49.9% 

reported local pain at the injection site. Lasting duration of the symptoms were 1-3 days (34.8%), 4-6 days 

(15.7%) and more than a week (49.1%) (p=0.001). 

For the second dose, 62% reported fatigue (p=0.04), 56.4% reported headache and 58.3% reported 

local pain at the injection site and the major reported symptoms were identical to the first doses. Lasting 

duration of the symptoms were 1-3 days (53.5%), 4-6 days (16.67%) and more than a week (30.7%) 

(p=0.001). 

On the other hand, Fatigues were more common after the first dose of vaccines p=0.007. 

Furthermore, the frequency of experiencing symptoms was 64% for astrazeneca and 61% for Verocell and 

there was no significant difference between the vaccine types. 

Conclusion: Despite the vaccine types, SARS-CoV-2 vaccines that are used in Mongolia induced post 

vaccination symptoms including fatigue, headache and local pain at the injection site in two thirds of the 

recipients. These symptoms were more common among the women. In addition, there was a tendency of 

decreased reaction to vaccines in older people. 
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МОНГОЛ УЛСЫН 18-69 НАСНЫ ХҮН АМЫН ДАСГАЛ, ХӨДӨЛГӨӨНӨӨР 

ХИЧЭЭЛЛЭХ ТАЛААР МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГЫГ ТОГТООХ ҮНДЭСНИЙ СУДАЛГАА 

Х.Бямбасүрэн1, Р.Энхбат1, У.Эрхэмбаяр1, М.Цолмон1, П.Ундармаа1, 

С.Гэрэлмаа1, Н.Болормаа1, С.Өнөрсайхан1, Д.Нарантуяа1 

1Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 

 

Үндэслэл: НҮБ-ын 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгод ХБӨ-өөс сэргийлэх, түүнийг 

эмчлэх замаар “ХБӨ-өөс үүдэлтэй цаг бусаар нас барах явдлыг 2025 он гэхэд 25%, хөдөлгөөний 

хомсдолыг 10%-иар бууруулах” зорилт дэвшүүлсэн. Дэлхий нийтээр тархаж буй “КОВИД-19” 

цар тахлын дэгдэлт, олон нийтийн хөл хорионы улмаас хүн амын идэвхтэй хөдөлгөөнөөр 

хичээллэх нөхцөл хомс болж хөдөлгөөний хомсдолд өртөх магадлал өсөн нэмэгдэж байна. 

Дэлхийн хүн амын нас баралтын дөрөв дэх шалтгаан нь хөдөлгөөний хомсдол бөгөөд жилд 

дунджаар 3.2 сая хүн уаг бусаар нас барж байна. Хөдөлгөөний хомсдол нь зүрх судасны өвчин, 

хавдар, чихрийн шижин зэрэг халдварт бус өвчин (ХБӨ)-ий эрсдэлт хүчин зүйл болдог. 

Зүрхний шигдээсийн 30%, чихрийн шижингийн 27%, хөх, бүдүүн гэдэсний хавдрын өвчлөлийн 21-

25% тус тус хөдөлгөөний хомсдолоос үүдэлтэй байна. Монгол Улсын хүн амын нас баралтын 

шалтгааны 85.9%-ийг ХБӨ эзэлж, 3 хүн тутмын 1 нь цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчин, 4 хүний 

1 нь хавдрын улмаас нас барж байна. Иймд бид идэвхтэй хөдөлгөөнийн талаарх хүн амын мэдлэг, 

хандлагыг үнэлж, нотолгоонд тулгуурласан бодлого, арга хэмжээний талаар зөвлөмж 

боловсруулах зорилгоор энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэв. 

Зорилго: Идэвхтэй хөдөлгөөний талаарх хүн амын мэдлэг, хандлагыг үндэсний түвшинд судлан 

тогтоох 

Материал арга зүй: Судалгааг аналитик судалгааны өрхөд суурилсан агшингийн загвараар 

гүйцэтгэсэн. Судалгааны мэдээллийг асуулгын аргаар 2019 оны 5-9 сард цуглуулсан. Монгол 

улсын 18-69 насны хүн амыг төлөөлөх чадвартай байхаар түүврийг хэмжээг тооцож, нийт 5080 

хүнийг судалгаанд хамруулав. 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах гол хэрэгсэл болох асуулгыг, судалгааны зорилготой нийцүүлэн  

идэвхтэй хөдөлгөөний талаарх мэдлэгийг олон улсын баталгаажсан стандарт (Global Physical 

Activity Questionnaire – GPAQ, WHO in 2006) асуулгаас ашиглан боловсруулав. 

Мэдээллийн баазыг EPIDATA 3.1 программд үүсгэж, SPSS 21 программыг ашиглан үр дүнгийн 

боловсруулалт хийсэн. Идэвхтэй хөдөлгөөний талаарх мэдлэг, хандлагыг давтамж болон дундаж  

утга, тэдгээрийн итгэх хязгаар (95%CI), стандарт алдааны үзүүлэлтийг тооцсон болно. 
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Судалгаагаар тогтоосон давтамж болон дундаж утгын бүлэг хоорондын (нас, хүйс, хот, хөдөө) 

ялгааг тодорхойлоход итгэх хязгаарын утгуудыг ашигласан. 

Судалгааны аргачлалыг НЭМҮТ-ийн Эрдмийн зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 

8 дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. ЭМЯ-ны дэргэдэх Анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын 

хорооны 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, 88 дугаар тогтоолоор 

судалгааг явуулах ёс зүйн зөвшөөрөл авч гүйцэтгэв. 

Үр дүн: Монгол улсын 18-69 насны хүн амын 91% (95%ИХ 90.2-91.8) “идэвхтэй хөдөлгөөн, 

дасгалыг тогтмол хийснээр аливаа өвчнөөс сэргийлэх боломжтой” гэсэн зөв ойлголттой, харин 

4.1% “боломжгүй” буюу ташаа ойлголттой, 4.9% нь “мэдэхгүй” буюу ямар нэгэн ойлголтгүй байв. 

Үүнээс үзвэл 18-69 насны 10 хүн тутмын 1 нь дээрх асуудлаар зохих ойлголтгүй байна. 

Эмэгтэйчүүдийн 92.6%, эрэгтэйчүүдийн 89.3% нь идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийснээр 

аливаа өвчнөөс сэргийлэх боломжтой гэсэн зохих ойлголтой байна. Мөн хотын хүн амын 92.0%, 

хөдөөгийн хүмүүсийн 90.2% зохих ойлголттой, харин ташаа ойлголттой хүн амын хувь хөдөөд 

хотоос 1.7%-иар илүү байв. 

Хүн амын 69% дасгал ба идэвхтэй хөдөлгөөн хоёр хоорондоо ялгаатай гэсэн зохих мэдлэгтэй, 

18.3% нь ташаа бодолтой, 12.7% нь энэ талаар зохих ойлголтгүй байв. Өөрөөр хэлбэл 10 хүн 

тутмын 3 нь уш асуудлаар зохих ойлголтгүй байна. Тус үзүүлэлтийг хүйсээр харьцуулан үнэлэхэд 

статистик ач холбогдол бүхий ялгаа ажиглагдаагүй боловч, насны бүлгээр ялгаатай, зохих 

мэдлэгтэй хүн амын хувь 55-64 насанд хамгийн өндөр (71%), 65-аас дээш насанд хамгийн бага 

(54.1%) байна. 

Судалгаанд оролцогчдын 38.1% (95%ИХ 36.7-39.4) нь идэвхтэй хөдөлгөөнөөр өдөр бүр, 9.9% 

(95%ИХ 9.1-10.8) нь 7 хоногийн 5-аас дээш өдөр хичээллэх шаардлагатай гэсэн «зөв» ойлголттой, 

харин 10.2% (95%ИХ 9.4-11.0) нь идэвхтэй хөдөлгөөнийг 7 хоногт 1-3 өдөр, 28.3% 

(95%ИХ 27.1-29.5) нь 7 хоногт 3 өдөр хичээллэх шаардлагатай гэсэн “ташаа”, 13.5% огт ойлголтгүй 

байв. Уг асуудлаар “зохих” ойлголттой эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 1.8%-иар илүү, харин “ташаа” 

ойлголттой эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс 2.4%-иар байна. Мөн “зохих” ойлголттой хүн амын 

үзүүлэлт 45-54 насанд хамгийн өндөр (53.2%), 25-34 насанд хамгийн бага (44.6%) байгаа бөгөөд 

нас ахих тусам идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх давтамжийн талаар зохих ойлголттой хүн амын 

хувь нэмэгдэж байв. Хөдөөгийн хүн амын 49.1% (95%ИХ 46.0-52.3), хотын хүн амын 47% (95%ИХ 

44-50) зохих ойлголттой (2.1% илүү) байна. 

Судалгааны хүн амын 38.3% (95%ИХ 36.9-39.6) нь дасгалыг долоо хоногт 3 өдөр хийх ёстой 

гэсэн зөв ойлголтой, харин 17.8% (95%ИХ 16.8-18.9) дасгалыг долоо хоногт 1-2 өдөр, 27.1% 

(95%ИХ 25.9-28.3) 5-аас дээш өдөр хийх ёстой гэсэн ташаа ойлголтой, 16.8% нь дасгал хийх 
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давтамжийн талаар мэдэхгүй байв. Хүйсээр харьцуулахад эрэгтэйчүүдийн 38.7%, эмэгтэйчүүдийн 

37.8% дасгалыг “7 хоногт 3 өдөр” хийх ёстой гэж хариулсан бол, эмэгтэйчүүдийн 45.4%, 

эрэгтэйчүүдийн 44.5% нь “ташаа” ойлголттой байна. Мөн дасгал ийх давтамжийн талаар зохих 

ойлголттой хүн амын үзүүлэлт 25-34 насанд хамгийн өндөр (44.0%), 65-аас дээш насанд хамгийн 

бага (27.5%), нас ахих тусам дасгал хийх давтамжийн талаар зохих ойлголттой хүн ам үзүүлэль 

буурах статистик ач холбогдол бүхий хандлага ажиглагдлаа. 

Хүн амын 35.6% (95%ИХ 34.2-36.9) идэвхтэй хөдөлгөөн хийх сонирхолтой ч чаддаггүй, 23.3% 

(95%ИХ 22.1-24.4) нь идэвхтэй хөдөлгөөнийг ямар нэг байдлаар хийдэг, 17.9% (95%ИХ 16.8- 18.9) 

хааяа л хийвэл зүгээр гэж боддог, 12.5% (95%ИХ 11.6-13.4) нь яг одооноос идэвхтэй хөдөлгөөн 

хийх хүсэлтэй, харин 4.7% (95%ИХ 4.1-5.3) нь идэвхтэй хөдөлгөөн хийх сонирхолгүй байв. 

Эмэгтэйчүүдийн 39.5%, эрэгтэйчүүдийн 31.3% нь идэвхтэй хөдөлгөөн хийх сонирхолтой ч, хийж 

чаддаггүй, эмэгтэйчүүдийн 13.6%, эрэгтэйчүүдийн 11.4% яг одооноос хийж эхлэх гэж байгаа 

статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай дүн гарчээ (p=0.01). 

Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэхгүй байгаа шалтгааныг тодруулахад хүн амын 52.9% (95%ИХ 

51.5-54.2) нь цаг зав гардаггүй, 26.3% (95%ИХ 25.1-27.5) хэрхэн хичээллэх талаар мэдэхгүй, 11.1% 

(95%ИХ 10.2-12.0) нь спорт, фитнесс клубийн үнэ өндөр, 5.3% (95%ИХ 4.7-5.9) идэвхтэй 

хөдөлгөөн хийх дургүй байна. Насны бүлгээр харьцуулахад идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэхэд 

цаг зав гардаггүй хүн амын үзүүлэлт 25-34 насанд хамгийн өндөр 59.6%, 65-аас дээш насанд 

хамгийн бага 32.0%-тай байна. Хөдөөгийн хүн амын 56.3%, хотын хүмүүсийн 49.8% идэвхтэй 

хөдөлгөөнөөр хичээллэхэд цаг зав гардаггүй, хотынхны 14.2%, хөдөөгийнхний 7.6% тус тус 

фитнесс клубийн үнэ өндөр гэж хариулжээ (p=0.01). 

Судалгааны хүн амын 60.1% (95%ИХ 58.8-61.5) идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар зөвлөгөө 

мэдээлэл авч байсан, харин 36.8% авч байгаагүй, 3.1% санахгүй байна гэж хариулжээ. Идэвхтэй 

хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл авсан хүн амын үзүүлэлтэд хүйсийн ялгаа 

ажиглагдаагүй (эрэгтэйчүүдийн 60.2%, эмэгтэйчүүдийн 60.0%) бөгөөд 65-аас дээш насны хүн амд 

хамгийн өндөр (66.4%), 18-24 насны залуучуудад хамгийн бага (57.6%) байна. Нас ахих тусам 

идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл авсан хүн амын үзүүлэлт нэмэгдэж 

байв. Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл авсан хүн амын үзүүлэлт хөдөөд 

ач холбогдол бүхий илүү байна (хөдөөд 63.0%, хотод 57.5%, p=0.01). 

Дүгнэлт: 

1. Монгол улсын 18-69 насны хүн амын дийлэнх дасгал, хөдөлгөөнөөр хичээллэхийн эрүүл 

мэндийн ач тусын талаар зохих ойлголттой, 69% дасгал ба идэвхтэй хөдөлгөөн хоорондын 

ялгааг мэддэг, харин 2 хүн тутмын 1 нь идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх давтамж, 
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хугацааны талаар ташаа ойлголттой байгаа нь хүн амын нас, хүйс, бие махбодын онцлогт 

тохирсон дасгал, хөдөлгөөнөөр хичээллэх аргазүй, заавар зөвлөмжийг боловсруулах 

хэрэгцээг илтгэж байна. 

2. Хоёр хүн тутмын нэг нь идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх цаг зав гардаггүй, 35.6% 

идэвхтэй хөдөлгөөн хийх сонирхолтой ч чаддаггүй, 11.1% нь спорт, фитнесс клубийн үнэ 

өндөр байгаа тул дасгал, хөдөлгөөн хийдэггүй. Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэхэд цаг зав 

гардаггүй гэж хариулсан хүн амын хувь нас ахих тутам буурч, хөдөөд хотоос илүүтэйгээр 

цаг зав гардаггүй, харин фитнесс клубийн үнэ өндөр гэсэн шалтгаан хотод (14.2%) 

хөдөөгөөс (7.6%) 2 дахин илүү байв. 

3. Хүн амын идэвхтэй хөдөлгөөн хийх, дасгалаар хичээллэхийг дэмжих орчин бүрдүүлэх,  

барилга, хот төлөвлөлт болон биеийн тамир, спортын байгууллагад эдийн засгийн дэмжлэг 

үзүүлэх, татварын бодлогоор дэмжих, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 

шаардлагатай байна. 

 
NATIONAL SURVEY OF KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE TOWARD 

PHYSICAL ACTIVITY AMONG 18-69 AGED MONGOLIAN POPULATION 

Kh.Byambasuren1, R.Enkhbat1, U.Erkhembayar1, M.Tsolmon1, P.Undarmaa1, 

S.Gerelmaa1, N.Bolormaa1, S.Unursaikhan1, D.Narantuya1 

1National Center for Public Health 

 

Background: The United Nations Sustainable Development Goal 2030 sets the goal of “reducing NCD- 

related premature deaths by 25% and physical inactivity by 10% by 2025” through the prevention and 

treatment of NCDs. Due to the global outbreak of COVID-19 and lockdown, there is a growing risk of 

physical inactivity. The fourth leading cause of death in the world is physical inactivity, which is 

responsible for approximately of 3.2 million deaths per year. Lack of exercise is a major risk factor of 

non-communicable diseases (NCDs) such as cardiovascular disease, cancer and diabetes. 30% of heart 

attacks, 27% of diabetes and 21-25% of breast and colon cancers are caused by lack of exercise. NCDs 

account for 85.9% of deaths in Mongolia, with 1 in 3 deaths due to circulatory system diseases and 1 in 

4 due to cancer. Therefore, we conducted this study to assess the population's knowledge and attitudes 

about active movement and to develop recommendations for evidence-based policies and measures. 

Objective: To identify the knowledge, attitudes, and practice toward physical activity among general 

population 
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Materials and Methods: The study was conducted using household-based analytical cross-sectional 

study. The survey data were collected through a questionnaire in May-September 2019. The sample size 

was calculated to represent the population of Mongolia aged 18-69 and a total of 5080 people were 

included in the survey. 

The questionnaire, which is the main tool for collecting research data, was developed in accordance with 

the purpose of the survey, using the International Standards Questionnaire (GPAQ, WHO in 2006). 

The database was created in EPIDATA 3.1 software and the results were processed using SPSS 21 

software. Knowledge and attitudes about physical activities were calculated using frequency and mean 

values, their confidence intervals (95% CI), and standard error values. Frequency and mean’s confidence 

interval (95% CI) were used to determine difference between groups (age, gender, urban and rural area). 

The study methodology was discussed and approved by Academic Board of National Center for Public 

Health on 25th of October 2018, and study’s ethical permission was obtained by Medical Ethics Review 

Committee of the Ministry of Health on 29th of November 2019 with approval number 88. 

Results: 91% (95% CI 90.2-91.8) of 18-69 aged Mongolia population have the correct knowledge that 

regular physical activity can prevent any disease, while 4.1% have the false knowledge and 4.9% have the 

answer that they do not know or have no knowledge at all. This means 1 in 10 people aged 18-69 do not 

have a proper understanding of this issue. 92.6% of women and 89.3% of men are well aware that regular 

physical activity can prevent any disease. In addition, 92.0% of the urban population were knowledgeable 

about physical activity while, it was 90.2% in the rural population, which means rural population had 1.7% 

more incorrect knowledge than urban population. 

69% of the population was right about the difference between exercise and physical activity, 18.3% was 

wrong, and 12.7% had no clear idea about it. This means 3 out of 10 people were unaware of difference 

between exercise and physical activity. Although no statistically significant differences were observed 

between men and women, the percentage of the population with different age and relevant knowledge was 

the highest (71%) at the age of 55-64 and the lowest at the age of 65 (54.1%). 

38.1% of respondents (95% CI 36.7-39.4) have the “correct” knowledge that they need to exercise every 

day, 9.9% (95% CI 9.1-10.8) think they need to exercise more than 5 days a week, while 10.2% (95% CI 

9.4-11.0) had the “wrong” knowledge that active exercise should be practiced 1-3 days a week, 28.3% 

(95% CI 27.1-29.5) answered 3 days a week, and 13.5% had no knowledge at all. Statistically, women 

were 1.8% more correct than men and 2.4% more misinformed than women. In terms of age group, the 

literate population had the highest 53.2% at the age of 45-54 and the lowest 44.6% at the age of 25-34. It 

has been observed that the population with increasing knowledge of the frequency of physical activity is 

increasing with age. By location, the 49.1% (95% CI 46.0-52.3) of rural population and the 47% (95% 
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CI 44-50) of urban population had correct knowledge and rural population had 2.1% more “correct” 

knowledge than urban population. 

38.3% (95% CI 36.9-39.6) of the surveyed population are aware that exercise should be done 3 days a 

week, while 17.8% (95% CI 16.8-18.9) exercise 1-2 days a week and 27.1% (95% CI 25.9-28.3) had the 

misconception that it should be done for more than 5 days, and 16.8% had no knowledge of the frequency 

of exercise at all. By gender, 38.7% of men and 37.8% of women had the “correct” knowledge that they 

should exercise 3 days a week, while 45.4% of women and 44.5% of men had the “wrong” knowledge. 

By age group, the literate population had the highest 44.0% for those aged 25-34 and the lowest 27.5% 

for those aged over 65 and there is a statistically significant trend that the population with a better 

understanding of the frequency of exercise decreases with age. 

35.6% of the population (95% CI 34.2-36.9) are not interested in physical activity, 23.3% (95% CI 22.1- 

24.4) are active in some way, and 17.9% (95% CI 16.8-18.9) occasionally I think it's okay to do it, 12.5% 

(95% CI 11.6-13.4) want to do it right now, and 4.7% (95% CI 4.1-5.3) are not interested in physical 

activity. 39.5% of women and 31.3% of men are interested in active exercise but do know to how to do 

it, 13.6% of women and 11.4% of men answered they are starting to do it right now (p = 0.01). 

When identifying the main reasons for not exercising, 52.9% (95% CI 51.5-54.2) do not have time to 

exercise, 26.3% (95% CI 25.1-27.5) do not know how to exercise, and 11.1% (95% CI 10.2-12.0) think 

sports and fitness club prices and fees are high, and 5.3% (95% CI 4.7-5.9) are reluctant to exercise. 

Compared to the age group, the highest percentage of people who do not have time for physical activity 

is 59.6% at the age of 25-34 and the lowest at 32.0% over the age of 65. In terms of location, 56.3% of 

the rural population and 49.8% of the urban population do not have time to exercise, 14.2% of the urban 

population and 7.6% of the rural population think fitness and club fees are high (p = 0.01). 

60.1 % (95% CI 58.8-61.5) of participants received counseling on active exercise, but 36.8% did not 

receive it and 3.1% did not know. There were no gender differences in the population who received 

counseling on physical activity (60.2% of men and 60.0% of women), the highest in the population over 

65 (66.4%) and the lowest in young people aged 18-24 (57.6%). It has been observed counseling on 

physical activity increases with age. Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл 

авсан хүн амын үзүүлэлт хөдөөд ач холбогдол бүхий илүү байна (хөдөөд 63.0%, хотод 57.5%, 

p=0.01). 

Conclusion 

1. The majority of the Mongolian population aged 18-69 has a good understanding of the health 

benefits of exercise, 69% know the difference between exercise and physical activity, and 1 in 2 
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people have a misconception about the frequency and duration of physical activity. There is a need 

to develop methodologies and guidelines for exercises and physical activity that are appropriate 

for the age, sex, and physical characteristics of the population. 

2. One in two people do not have time for physical activity, 35.6% are not interested in physical 

activity, and 11.1% do not exercise due to the high cost of sports and fitness clubs. The proportion 

of people who said they did not have time for physical activity decreased with age and had less 

time in rural areas than in urban areas, and the reason for the high cost of fitness clubs was twice 

as high in urban areas (14.2%) as in rural areas (7.6%). 

3. There is a need to create an environment to support active physical activity and exercise, provide 

economic support to construction, urban planning and physical education and sports organizations, 

support them through tax policy, and improve the quality and accessibility of services. 
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CLARIFY THE PATHOGENESIS AND MECHANISM OF SOME DECOCTION ACTION IN 

TRADITIONAL MONGOLIAN MEDICINE 

FOR INITIAL STAGE OF COVID-19 

Ulaanod Kh1, Sumiyatseren B2, Sumiyakhorol G3, Naranzaya L4, Bold Sh5 

1,4,5“Ach” Medical University 

2,3Mongolian University of Pharmaceutical Sciences 

Abstract 

Background: The COVID-19 outbreak was declared a public health emergency of international concern 

on 31th January 2020. After assessing the outbreak and following transmission of the virus in many 

other countries worldwide, on 11th March 2020 the WHO declared COVID-19 a pandemic. The first case 

of domestic infection was registered in our country on 11 November 2020, and since then, as of 16 June 

2021, there have been 83,128 confirmed cases of COVID-19 with 389 deaths. 

Purpose: Clarify the pathogenesis and mechanism of some decoctions action in Traditional Mongolian 

medicine for initial stage of COVID-19 form the ancient book. 

Research methods: Methodologies of ancient textbook, check list, analysis and synthesis were used. 

Conclusion: Based on the Traditional Mongolian medical theory, after the novel coronavirus infects the 

body, activated the bile hot first and at the same time phlegm and wind’s normal functions to be 

influenced. Finally, the wind spread hot to the bodily constituents such as muscle, bone, blood and so 

on, the phlegm restrain hot to no growth and the hot cause unhealthy blood then mixed with healthy 

blood just like a mixture of water and milk. Although these three pathogenesis happend at the same time 

but if the phlegm higher that restrain hot to no growth is relatively much more, the wind higher that 

spread hot to the bodily constituents is relatively much more and the hot higher that unhealthy blood 

mixed with healthy blood is relatively much more than others. There are two type that hot higher nature 

with bile and blood, cold higher nature with phlegm and wind in initial stage of COVID-19. About 

Mechanism of some decoctions action in Traditional Mongolian medicine for treat initial stage of 

COVID-19, Mana-4 tan is not reborn the hot nature and subside the phlegm and wind, so it to be 

selected for treat cold higher nature with phlegm and wind in initial stage of COVID-19. Norov-7 tan is 

decomposing hot and cold, astringe and repress the hot, Lider-7 tan is decompose hot and cold, repress 

the hot and induce sweat, so both of them to be selected for treat hot higher nature with bile and blood in 

initial stage of COVID-19 and Norov-7 tan also selected for treat cold and hot are equal nature. 

Keywords: Initial stage of COVID-19, pathogenesis, mechanism of some decoctions action. 
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ШИНЭ ТӨРЛИЙН КОРОНАВИРУСЫН ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЭХЭН БУЮУ ЭС 

БОЛОВСОРСОН ҮЕИЙН ӨВЧИН БОЛОХ ЁС, ЗАРИМ УЛАМЖЛАЛТ ТАН ЭМИЙН 

ҮЙЛДЛИЙН МЕХАНИЗМЫГ ТОДРУУЛАХ НЬ 

Х.Улаан-Од1, Б.Сумъяацэрэн2, Г.Сумъяахорол3, Л.Наранзаяа4, Ш.Болд5 

1,4,5“Ач” Анагаах ухааны их сургууль, 

2,3Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль 

Үндэслэл: Шинэ төрлийн коронавируст халдварыг ДЭМБ 2020 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр 

“Олон улсын шинж чанартай нийгмийн эрүүл мэндийн онц байдал”, 2020 оны 3 дугаар сарын 11- 

ний өдөр “Цар тахал” болсныг зарласан. Манай улсад 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 

дотоодод халдвар авсан анхны тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд энэ үеэс хойш 2021 оны 06 сарын 16-

ний өдрийн байдлаар дотооддоо батлагдсан тохиолдлын тоо нийт 83128 -т хүрч, нас баралт 389-д 

хүрээд байна. 

Монгол улсад шинэ төрлийн коронавируст халдвар дотооддоо тархсан хүнд нөхцөл байдал 

үүссэнтэй холбоотойгоор хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг ханган 

ажиллах зорилгоор Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 03 сарын 16-ны өдрийн А/185 дугаар 

тушаалын дагуу “Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээний түр заавар”-ыг баталсан. 

Бид шинэ төрлийн коронавирусын халдварт хижиг халуун өвчний эхэн буюу эс боловсорсон үеийн 

өвчин болох ёс болон зарим уламжлалт эмийн үйлдлийн механизмыг эх сурвалжид үндэслэн 

тодруулхаар уг судалгааг хийлээ. 

Зорилго: Шинэ төрлийн коронавирусын халдварт халуун өвчний эхэн буюу эс боловсорсон 

халууны үеийн өвчин болох ёс болон зарим уламжлалт тан эмийн үйлдлийн механизмыг эх 

сурвалжаар тодруулах. 

Судалгааны материал, арга зүй: Бид судалгандаа “Анагаах ухааны 4 үндэс” болон түүний 

тайлбар зохиолуудыг хэрэглэгдхүүн материалаар сонгон авч, эх бичиг, сурвалж бичгийн 

судалгааны арга, магадлан жагсаах арга, анализ, синтезийн аргуудыг ашиглав. 

Судалгааны үр дүн: Бид судалгаандаа шинэ төрлийн коронавирусын халдварт өвчний эхэн үеийг 

УАУ-ны хижиг халуун өвчний эс боловсорсон халууны хүрээнд авч үзлээ. 

1. Шинэ төрлийн коронавирусын халдварт өвчний эхэн буюу эс боловсорсон халууны үеийн 

өвчин болох ёс: 

“Увдисын үндэс”-ний эс боловсорсон халууныг анагаах арван тавдугаар бүлэгт “Эс боловсорсон 

халууны шалтгаан нь бадган хий ... дөрвөн нөхцөл шар дор тусч тэр хөдөлснөөр дашрамд бадган, 

хий хоёр ч амаргүй болж хямармуй. Тиймийн тул эс боловсорсон халуун гарах болой, тэр бас 

ялангуяа хижиг дор үл гарах нь үгүй ... Мөн чанар нь халуун дор бадган, хий нөхөр сэлт болж, 
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хий бээр халууныг тамирт түгээмэл тарааж, бадган нь халууны толгойг дарж үл төрүүлэх, … Энэ 

цаг дор халуун тамир лугаа ялгалгүй нийлэх, өвчний цус, тамирын цус нь сүү ус нийлсэн адил”  

хэмээсэн ба хижгийн халуун унгарил өвчнийг засах хорин гуравдугаар бүлэгт “Шалтгаан нөхцөл 

түүгээр шарын галын илчийг хөдөлгөж, эхэн дор хөлсөнд, дараа нь бадган, шар, хий дор бууж, 6 

үүдээр дараалан орох буюу үнэр туссанаар гамшигт хижиг халдварлахын тул хижиг хэмээн 

нэрийдэв” хэмээн номложээ. 

Шинэ төрлийн коронавирусын халдварт өвчний эхэн буюу эс боловсорсон халууны үеийн 

өвчин болох ёсыг задлан шинжлэхэд: шинэ төрлийн коронавирус биед халдварласаны дараа 

дангаараа үл орших, харин шарын хурц бэлгэ чанарын эрхээр түүнтэй хавсарч улмаар шарыг 

хөдөлгөн халууныг үүсгэнэ. Энэхүү үйл явцтай зэргэцэн бадган, хий ч даган хямралд орж 

халуунтайгаа нийлээд хийгээр халууныг булчин мах, яс үес тэргүүтэн тамирт тараах, бадганаар 

халуунын толгойг дарж үл төрүүлэх, халууны гэмээр өвчний цус үүсч тамирын цустайгаа сүү ус 

мэт холилдон эс боловсорсон халууныг үүсгэнэ. Үүнд эдгээр 3 үйл явц зэрэг явагдах хэдий ч 

бадганы хувь давамгайлбал халууны толгойг дарах эмгэг үйл явц түлхүү явагдах, шарын хувь  

давамгайлбал өвчний цус болон тамирын цус холилдох үйл явц түлхүү явагдах, хийн хувь 

давамгайлбал халууныг тамирт тараах үйл явц түлхүү явагдна. Бадган хийн хувь давамгайлсан нь 

хүйтэн чанартай, цус шарын хувь давамгайлсан нь халуун чанартай. Өвчний махбодоор эс 

боловсорх болон нөхцөлөөр эс боловсрох 2 жам нь хижгийн халууны эс боловсорсон үеийг үүсгэх 

голлох жам нь биш хэдий ч өвчний явцад бадган хий нь халуунтайгаа нэмэж нөхөрлөх, бадган хийг 

халуунаас ялган салгах буюу боловруулхад эсэргээр нөлөөлж болно. 

2. Шинэ төрлийн коронавирусын халдварт өвчний эс боловсорсон халууны үеийн зарим 

эмийн үйлдлийн механизмыг задлан шинжлэх нь: 

“Увдисын үндэс”-ний эс боловсорсон халууныг анагаах арван тавдугаар бүлэгт “Засахын ерөндөгт 

эм, засал, идээ, явдал дөрөв. Эм нь Мана-4-ийн танг зөөлөн бүлээнээр шүтүүлбээс халуун үл 

арвидан бадган хийг амирлиулмуй. Цус шарын хувь их бөгөөс лидэр, гурван үрийн ширгээсэн танг 

зөөлнөөр шүтүүлбээс халууны тунгалаг цөвийг ялгамуй” хэмээсэныг задлан шинжилбэл: 

Мана-4-ийн тан дахь хий халууныг дарах лидэр хийгээд гандгарь нь халууныг тарааж буй 

хийг дарж улмаар халуун тамирт тархах үйл явцыг зогсоох үйлдлийг үзүүлнэ. Хижгийн халууныг 

боловсруулах үйлчилгээтэй мана нь халуун лугаа нийлсэн бадганыг ялгах үйдлийг үзүүлнэ. Бадган 

хийг дарж, царцсан цусыг шингэрүүлэх үйлдэлтэй гажа нь халууны толгойг дарж буй бадган болон 

халууныг үлээж буй хийг дарах үйлдлийг үзүүлнэ. Үүний үр дүнд халууны нөхөр болсон бадган 

хий амирлан халуун дангаараа үлдэж боловсорно. 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

52 

 

 

Лидэр, гурван үрийн ширгээсэн тан дахь өвчний цус болон тамирын цусыг ялгаж, цусны 

халууныг дарах үйлдэлтэй 3 үр нь халууны нөлөөллөөр үүссэн өвчний цус тамирын цустайгаа сүү 

ус мэт холилдсоныг ялгаж халууныг дарах үйлдлийг үзүүлнэ. Хий халууныг дарах үйлчилгээтэй 

лидэр нь халууныг тарааж буй хийг дарж улмаар халуун тамирт тархах үйл явцыг зогсооно. Үүний 

үр дүнд хий дарагдаж халуун хураагдан өвчний цус болон тамирын цус ялгарч халуун боловсорно. 

Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцангийн “Увдист рашааны дусал”-д “Эхэнд бадганы хувь 

их бөгөөс Мана-4-ийн тан, шарын хувь их бөгөөс Норов-7-гийн тан аль зохистойг хэдэнтээ өгвөөс 

боловсормой” хэмээв. Лувсанчойнпилын “Зүрхэн эрдэнийн эрхэм хураангуй”-д “Эс боловсорсон 

халуунд Мана-4-ийн танг бүлээн зөөлнөөр өгвөл халууныг арвидуулахгүйгээр бадган хийг нь 

амирлиулна Хурмал халуунд Норов-7-гийн танг өгвөл сайн, цус шарын хувь нь 

их бол лидэр, гурван үрийн ширгээсэн танг хүйтэн бүлээнээр өгвөөс халууны тунгалаг цөвийг 

ялгаж чадна. ... хижиг томууг засах арга нь лидэр, 3 үр, дэгд, мана, хонлэн нугуудын тан (Лидэр-7 

тан)-г өгч хөлрүүлмүй. Энэ нь халууныг болвсруулхын зэрэгцээ нядлах юм” хэмээснийг задлан 

шинжилбэл: 

Норов-7-гийн тан нь Мана-4-ийн тан болон 3 үрийн тангийн нийлмэл жор. Халууныг 

арвидуулахгүйгээр бадан хийг амирлиулах Мана-4-ийн тан дээр өвчний цус болон тамирын цусыг 

ялгаж цусны халууныг дарах 3 үрийн танг нэмснээр хурмал буюу цус шарын халуун болон бадган 

хийн хүйтний хувь аль аль нь давамгайлаагүй, эсвэл халуны хувь давамгайлсан эс боловсорсон 

халууныг боловсруулах үйлдлийг үзүүлнэ. Үүнээс гадана хийг дарснаар сарнисаныг хураах, 3 үр, 

мана, лидэр, гандгарь орсноор халууныг нядлах чадал бүрдэж, халууныг боловсруулах, хураах, 

нядлах үйлийг нэгэн зэрэг үйлдэх чадал төгсөв. 

Лидэр-7-ийн тан дэхь хий халууныг дарж хөлрүүлэх үйлдэлтэй лидэр нь халууныг тарааж 

буй хийг дарж улмаар халуун тамирт тархах үйл явцыг зогсоох ба хөлрүүлж халууныг 

гадагшлуулах үйлдлийг үзүүлнэ. 3 үр нь халууны нөлөөллөөр үүссэн өвчний цус тамирын 

цустайгаа сүү ус мэт холилдсоныг ялгаж халууныг дарах үйлдлийг үзүүлнэ. Хижгийн халууныг 

боловсруулах үйлчилгээтэй мана нь халуун лугаа нийлэлдсэн бадганыг ялгах үйдлийг үзүүлнэ. 

Үүнээс гадана шарын халууныг дарах дэгд, хямарсан халууныг дарах хонлэн, цусан халууныг 

дархад 3 үр зэрэг эмүүд орсон тул цус шарын хувь давамгайлсан хижгийн халууныг боловсруулах, 

нядлах, хөлрүүлэх чадал бүрдэв. 

Дүгнэлт 

1. Шинэ төрлийн коронавирус биед халдварласаны дараа шарыг хөдөлгөн халууныг 

үүсгэнэ. Үүнтэй зэргэцэн бадган, хий ч даган хямралд орж халуунтайгаа нийлээд 
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хийгээр халууныг тамирт тараах, бадганаар халуунын толгойг дарж халууныг үл 

төрүүлэх, халууны гэмээр өвчний цус үүсч тамирын цустай сүү ус мэт холилдох 3 эмгэг 

үйл явц зэрэг явагдаж эс боловсорсон халуун үүснэ. Үүнд бадган давамгайлбал халууны 

толгойг дарж түүнийг үл төрүүлэх эмгэг үйл явц түлхүү явагдах, хий давамгайлбал 

халууныг тамирт тараах үйл явц түлхүү явагдах, цус шар давамгайлбал өвчний цус 

болон тамирын цус сүү ус холилдох мэт болох үйл явц түлхүү явагдна. Бадган хий 

давамгайлсан нь хүйтэн чанартай, цус шар давамгайлсан нь халуун чанартай болно. 

2. Мана-4-ийн тан нь халууныг арвидуулахгүйгээр бадган хийг дарах тул хүйтний хувь 

давамгайлсан эс боловсорсон халуунд, Норов-7-гийн тан нь Мана-4-ийн тан болон 3 

үрийн тангийн нийлмэл жор, халууныг болдовсруулах, хураах, нядлах үйлийг нэгэн 

зэрэг үйлдэх тул хурмал болон халууны хувь давамгайлсан эс боловсорсон халуунд, 

Лидэр-7-ийн тан нь халууныг боловсруулах лидэр, мана, халууныг дарах 3 үр, дэгд, 

хонлэн, хөлрүүлэх лидэр зэрэг эмүүдээс бүрдэж, халууныг боловсруулах, нядлах, 

хөлрүүлж халууныг шар үсний сүвээр гадагшлуулах үйлдлийг үзүүлэх тул халууны хувь 

давамгайлсан эс боловсорсон халуундд тохирно. 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Бүлэг 2. АНАГААХ УХААН 
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ТАРХИНЫ ЦУС ТАСАЛДАХ ХАРВАЛТЫН ДЭД ХЭВЭЭР 

НАС, ХҮЙСНИЙ ОНЦЛОГ 

Б.Пунсалдулам1, Б.Оюунгэрэл1, М.Үүрийнтуяа1, М.Мандахнар1, 

Т.Саранцэцэг1, Д.Болормаа1, Э.Төгөлдөр1, Б.Чимэглхам1 

Мэдрэл судлалын сектор, Анагаах Ухааны Хүрээлэн, АШУҮИС 

И-мэйл: punsaldulam.ims@mnums.edu.mn 
 

 

Үндэслэл: Сүүлийн жилүүдэд тархины цус тасалдах харвалт (ТЦТХ)-ын эзлэх хувь бусад 

харвалтын хэлбэрүүдтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр давтамжтай тохиолдож байна. Дэлхий  

дахинд ТЦТХ-аар жил бүр 2 сая гаруй залуу насны хүмүүс өвчилж, өмнөх үетэй харьцуулахад 

залуу насныхан дунд тохиолдох ТЦТХ-ын өвчлөл улам бүр нэмэгдэх хандлагатай байна. Энэ нь 

бага, дунд орлоготой хөгжиж буй улс оронд зонхилон тохиолдож байна. Монгол улсын хүн амын 

эрүүл мэндийн үзүүлэлт, өвчлөлийн статистик мэдээллээс үзэхэд бүх харвалтын хэлбэрийн 

тохиолдлын дотор залуу насныхан 20-26 хувийг хамарч буй нь өрнөдийн орнуудынхаас даруй 2 

дахин өндөр үзүүлэлттэй бүртгэгджээ. Мөн түүнчлэн ТЦТХ-ын олон хүчин зүйл тогтоогдсоноос 

үл засагдах эрсдэлт хүчин зүйлд нас ахих, эрэгтэй хүйс зэрэг нь өндөр эрсдэлт хүчин зүйлд 

тооцогдож байна. ТЦТХ-ын шалтгаан, эмгэгжамын дэд хэлбэр залуу ба ахмад насныхны дунд 

харьцангуй ялгаатай ба залуу насанд тохиолдох ТЦТХ-ын шалтгааны дэдхэвийг тогтоох нотолгоо 

хангалтгүй, шалтгаан тодорхойгүй дэдхэвд ангилагдах магадлал их учир үр дүнтэй эмчилгээ 

төлөвлөхөд бэрхшээл тулгардаг. Иймд тархины харвалт аль ч насны бүлэгт хөдөлмөрийн чадвар 

алдагдах гол хүчин зүйл болсоор байгаа ч идэр залуу (<45) хөдөлмөрийн насанд тохиолдох 

тархины харвалт нь амьдралын хугацаа богиносгох, нийгэм эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлж 

байна. Нөгөөтэйгүүр тархины харвалтын өвчлөл хүйсээр ялгаатай байгаа нь олон улсын 

судалгаанд тэмдэглэгдсэн байгаа тул манай оронд тохиолдож буй тархины цус тасалдах харвалт 

аль хүйсэнд, ямар насны хүмүүст аль дэдхэв нь илүүтэй тохиолдож байгааг судлан тогтоосноор 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зөв төлөвлөх, зорилтот бүлэгт чиглэсэн бодлого явуулахад үндэслэл 

болох болно. 

Судалгааны зорилго: Тархины цус тасалдах харвалтын шалтгааны дэдхэв бүрээр насны бүлэг, 

хүйсийн ялгааг судлан тогтоохыг зорьлоо. 

Материал арга зүй: Нэг агшингийн судалгааны загвараар 2019-2020 оны хооронд ТЦТХ онош 

батлагдсан, УБ хотын 6 дүүргийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн 1562 оролцогчдоос судалгаанд 

хамруулах шалгуурыг хангасан 1501 тохиолдлыг судалгаанд хамруулав. ТЦТХ-ын шалтгааны 
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дэдхэвийг TOAST ангиллын дагуу ангилсан. Судалгаанд оролцогчдын мэдээлэлд хүйс, насны 

бүлгүүд хоорондох ТЦТХ-ын дэдхэвийн ялгааг Хи квадрат тест, хүйс ба насны бүлэгт дэдхэвийн 

хамаарлыг нэг хүчин зүйлийн ложистик регрессийн шинжилгээгээр шинжилж 95%-ийн итгэх 

интервалд тооцоолов. Бүх статистик анализыг P утга <0.05 байх тохиолдлыг статистик үнэн 

магадтай гэж үзэв. Статистик анализыг SPSS 22.0 программ дээр гүйцэтгэв. 

Үр дүн: Судалгаанд оролцогчдын 36.6% (553) эмэгтэй, 63.4% (959) эрэгтэй байсан бөгөөд дундаж 

нас 61(IQR 53;70) байв. ТЦТХ-ын шалтгааны дэдхэв тус бүрээр хүйсээр харьцуулахад том судасны 

атеросклероз (p>0.89), зүрхний эмболи (p>0.65), жижиг судасны бөглөрөл (p>0.43), бусад 

шалтгаант (p>0.95), шалтгаан тодорхойгүй дэдхэв (p>0.99) тус тус статистик ач холбогдол бүхий 

ялгаагүй байв. ТЦТХ-ын дэдхэв тус бүрээр хүйсийн хамаарлыг судлахад жижиг судасны бөглөрөл 

(OR 1.13, 95% CI 0.82-1.54), шалтгаан тодорхойгүй (OR 1.01, 95% CI 0.72-1.38) дэдхэв 

эрэгтэйчүүдэд илүү тохиолдож, бусад дэдхэвээр хамаарал илрээгүй (том судасны атеросклероз 

(OR 0.96, 95% CI 0.78-1.23), зүрхний эмболи (OR 0.94, 95% CI 0.72-1.22), бусад шалтгаант (OR 

0.99, 95% CI 0.77-1.27)). 

ТЦТХ-ын дэдхэв бүрээр залуу (<45) ба ахмад (45<) насны бүлгийг харьцуулахад том судасны 

атеросклероз (p<0.02), шалтгаан тодорхойгүй (p<0.02) дэдхэв статистик ач холбогдол бүхий 

ялгаатай тодорхойлогдов. 

ТЦТХ-ын дэдхэв бүрээр залуу ба ахмад насны бүлгийн хамаарлыг тооцоход том судасны 

атеросклероз (OR 1.86, 95% CI 1.25-2.76), зүрхний эмболи (OR 1.53, 95% CI 0.97-2.41), жижиг 

судасны бөглөрөл (OR 1.28, 95% CI 0.76-2.14) дэдхэвийн бүлэг ахмад насны бүлэгтэй хамааралтай 

байв. Харин бусад шалтгаант (OR 0.78, 95% CI 0.54-1.13), шалтгаан тодорхойгүй (OR 0.3, 95% CI 

0.20-0.45) дэдхэвийн хувьд насны бүлэгтэй хамаарал илрээгүй. 

Дүгнэлт: Бидний судалгаагаар ТЦТХ-ын жижиг судасны бөглөрөл, шалтгаан тодорхойгүй дэдхэв 

эрэгтэйчүүдэд илүүтэй, бусаддэдхэвийн хувьд хүйсийн ялгаагүй байгаа нь эмэгтэйчүүдийн дунд 

ч тамхи таталт, зүрх судасны өвчин элбэг байгааг харуулж байна. ТЦТХ- ын дэдхэвээр насны 

бүлгийг харьцуулахад зүрхний эмболи, жижиг судасны бөглөрлийн шалтгаан залуу хүмүүст ахмад 

хүмүүсээс ялгаагүй байгаа нь ид хөдөлмөрийн насны хүмүүст чихрийн шижин, артерийн 

хипертензийн өвчлөл их, зүрх судасны өвчний эрсдэл ихтэй байгаатай холбоотой байж болох 

талтай. Цаашид ТЦТХ-ын шалтгааны дэдхэвээр насны бүлэг ба хүйсийн хувьд нөлөөлж буй 

эрсдэлт хүчин зүйлийг нарийвчлан судалж, урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж боловсруулах 

шаардлагатай байна. 

Түлхүүр үг: тархины цус тасалдах харвалт, шалтгааны дэдхэв, залуу ба ахмад нас, хүйс 
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AGE AND GENDER FEATURES OF ISCHEMIC STROKE BY ITS SUBTYPES 

Punsaldulam.B1, Oyungerel.B1, Uuriintuya.M1, Mandakhnar.1, Tuguldur.E1, 

Sarantsetseg.T1, Bolormaa.D1, Chimeglkham.B1 

Department of Neurology, Institute of Medical Sciences, Mongolia 

Email: punsaldulam.ims@mnums.edu.mn 

BACKGROUND: In recent years, the proportion of ischemic stroke (IS) has been relatively increased 

compared to other types of stroke in developed countries. Stroke affects more than 2 million young people 

worldwide each year, and the incidence of stroke among young people is on the rise. This is particularly 

the case in low- and middle-income developing countries. According to the population health and 

morbidity statistics of Mongolia, 20-26 percent of all stroke cases occur among young adults, which is 

twice as high as in Western countries. Many factors for stroke have been identified. Among those, age and 

male gender are considered to be non-modifiable high-risk factors. The causes and subtypes of stroke are 

relatively different between young and old adults. There is a lack of evidence to determine the causative 

stroke subtype of young adults, and it is likely to be classified as an unexplained subtype, making it difficult 

to plan effective treatment. Thus, stroke remains still a major risk factor for disability in any age group, 

but stroke in people (<45) of working age shortens life expectancy and has a negative socio-economic 

impact. On the other hand, as international studies have shown that the incidence of stroke varies by 

gender, therefore studying which genders and which age groups are more likely to have ischemic stroke 

according to its subtypes, will provide a basis for proper prevention planning and targeted policy in 

Mongolia. 

OBJECTIVES: We aim to study differences between age groups and genders for each subtype of 

ischemic stroke. 

METHODS: According to the cross-sectional study design, 1501 cases out of 1562 participants who were 

diagnosed as ischemic stroke between 2019-2020 and hospitalized in 6 district hospitals of Ulaanbaatar 

met the criteria for inclusion in the study. The causative subtypes of stroke are classified according to the 

TOAST classification. The differences in stroke subgroups between gender and age groups were analyzed 

by a chi-square test, and the subgroup relationship between the gender and age groups was analyzed by a 

binary logistic regression analysis When the P value is above 0.05 for 95% confidence interval, considered 

statistically significant. Statistical analysis was performed using SPSS 

22.0 software. 

RESULTS: Among the study participants 36.6% (553) were female and 63.4% (959) were male, with 

an average age of 61 (IQR 53; 70). The following statistical significance was obtained when comparing 

each subtype of the stroke by gender: Large-artery atherosclerosis (p > 0.89), cardioembolism (p > 
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0.65), small-vessel occlusion (p > 0.43), other uncommon causes (p > 0.95) and undetermined etiology (p 

> 0.99). The following causative stroke subtypes were more common in men which are small vessel 

occlusion (OR 1.13, 95% CI 0.82–1.54) and undetermined (OR 1.01, 95% CI 0.72–1.38). And following 

causative stroke subtypes had no correlation between gender: Large-artery atherosclerosis (OR 0.96, 95% 

CI 0.78-1.23), cardioembolism (OR 0.94, 95% CI 0.72-1.22) and other uncommon causes (OR 

0.99, 95% CI 0.77-1.27). 

For each subtype of stroke, young (<45) and old (>45) age groups were compared. We have identified 

statistically significant differences among Large-artery atherosclerosis (p < 0.02) and undetermined 

etiology (p<0.02) groups. 

The older age group had correlation with following stroke subtypes: Large-artery atherosclerosis (OR 

1.86, 95% CI 1.25-2.76), cardioembolism (OR 1.53, 95% CI 0.97-2.41) and small-vessel occlusion (OR 

1.28, 95% CI 0.76-2.14). 

However, for the other uncommon causes (OR 0.78, 95% CI 0.54–1.13) and undetermined etiology (OR 

0.3, 95% CI 0.20–0.45) subtypes, no age group correlation was observed. 

CONCLUSION: Our study shows that the small-vessel occlusion and undetermined etiology subtypes of 

IS are more common in men, and that there is no gender difference in the other subtypes, indicating that 

cardiovascular risk factors are common among women as well. 

Compared to the subtypes of stroke, the causes of cardioembolism and small-vessel occlusion are no 

different in young adults than in older people, which may be due to the fact that people of working age 

have a higher risk of diabetes, high blood pressure and cardiovascular diseases. 

Further, there is a need to study the risk factors of ischemic stroke subtypes in terms of age and gender 

in detail, to develop prevention and recommendations. 

KEYWORDS: ischemic stroke, causative subtype, young and old adults, gender 

 
 

УАУ-Ы МЭДЛЭГТ ТУЛГУУРЛАН ГАРГАН АВСАН САППАРИН ШИНЭ ЭМИЙН 

ФАРМАКОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

Мөнхтуул Ц1,2, Дэжидмаа Б2, Алимаа Т2, Наран Г2 

1АШУҮИС, Монгол Анагаах Ухааны Олон Улсын Сургууль 

Уламжлалт Анагаах Ухаан Тенхологийн Хүрээлэн 

Үндэслэл: Дэлхий нийтэд зүрх судасны өвчлөл нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байна. 

Цусны бүлэгнэлт зүрх судасны өвчний голлох эрсдэлт хүчин зүйл болж байна. УАУ-д өргөн 

хэрэглэгддэг Дэлт Харгана (Cargana jubata Pall Poiret), Цагаан гаа (Zingiber officinalie Willd.), 

Яшилдуу чацаргана (Hippophae rhamnoides L), Зомошин буюу Суман мод (Ceaselpinia sappan L) 
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эмийн түүхий эдүүдээс тромбоцитын бөөгнөрлийг дарангуйлж, цус шингэлж цусны урсгалыг 

сайжруулах үйлдэлтэй зүрхний шигдээс өвчин болон түүний дахихаас урьдчилан сэргийлэх, 

тархины цусан хангамжийн өөрчлөлт, цус харвалтын өмнөх үед урьдчилан сэргийлэх, титэм 

судсанд тромбо үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэх Саппарин нэртэй шахмал эм 

гарган авсан 

Судалгааны ажлын зорилго: Уламжлалт анагаах ухаанд өргөн хэрэглэгддэг эмийн түүхий 

эдүүдээс гарган авсан Саппарин шинэ эмийн архаг хорон чанарыг судлах 

Судалгааны материал, арга зүй: Судалгааны ажлыг УАУТХ-ийн эрдэм шинжилгээний төвийг 

түшиглэн гүйцэтгэсэн. Саппарин эмийн туршилтын амьтны цусны бүлэгнэлтэнд үзүүлэх нөлөөг 

судлахдаа Хяналтын бүлэгт нэрмэл ус, туршилтын бүлгүүдэд Саппарин эмийг 37, 56, 113 мг/кг 

тунгаар өдөр бүр 60 хоногийн турш амаар өгсөн. Туршилтын амьтдыг кетамин гидрохлоридоор 

(80 мг/кг) унтуулж сорьц цуглуулан авч цусны ерөнхий болон биохимийн шинжилгээ хийсэн. Мөн 

амьтдыг егүүтгэн цул эрхтнээс эд авч гистолтгийн шинжилгээ хийж судалгааны үр дүнг үнэлсэн. 

Үр дүн: Туршилтын үр дүнгээс харахад хяналтын амьтдын биеийн жинтэй Саппарин 37, 56, 113 

мг/кг тунгаар өгсөн бүлгийн амьтдыг харьцуулахад (p=0.001). Цусыг хархны зүрхэнд хатгалт хийх 

замаар EDTA бүхий вакум хуруу шилэнд 2,0 мл хүртэл цуглуулж 8 удаа зөөлөн хөмөрч, тасалгааны 

температурт 15 минут тавьж хөргөсний дараа PE-6800 Vet бүрэн автомат анализатороор хэмжилт 

хийсэн. Саппарин эмийг хэрэглэсэн гурван бүлгийн амьтдын цусан дахь эритроцит, лейкоцит, 

гемоглобины тоо хэмжээнд статистик үнэн магадлалтайгаар өөрчлөлт илрээгүй, харин 

тромбоцитын тоо хяналтын бүлгийн үзүүлэлтээс 37 мг/кг тунд 14%-иар ихэсгэж, 

56 мг/кг тунд 0.8%, 113 мг/кг тунд 10.5%-иар бууруулсан нь (p=0.019) байна. Биохимийн 

шинжилгээний дүнд Саппарин эмийн бүлгийг хяналтын бүлэгтэй харьцуулан үзэхэд АсАТ 38%- 

иар, ШФ 12.3%-иар өссөн байна(p=0.05). Гистологийн шинжилгээний дүнд Саппарин эмийн 

гурван бүлэгт элэгний эдийн гепатоцит эсүүдийн цитоплазмд мөхлөгт сөнөрөл ажиглагдав. Мөн 

Саппарин эмийг 113 мг/кг тунгаар уулгахад уушгины эдийн альвеолын хана бусад 3 бүлгүүдтэй 

харьцуулахад бага зэрэг зузаарсан, альвеол дотор агуулагдахуунгүй байна. 

Дүгнэлт: Саппарин эмийг удаан хугацаагаар хэрэглэхэд архаг хордлогын шинж тэмдэг үзүүлж 

байна. 
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ЦӨСНИЙ ЗАМЫН ЯАРАЛТАЙ МЭС ЗАСЛЫН ӨВЧЛӨЛИЙН АНТИБИОТИКТ МЭДРЭГ 

ЧАНАРЫГ СУДАЛСАН ҮР ДҮН 

Б. Баяндүүрэн*, Л. Мишигдорж, Д. Гончигсүрэн 

Грандмед эмнэлэг, Ерөнхий мэс заслын тасаг 

Судалгааны ажлын үндэслэл: Цөсний замын өвчний 90-95% нь цөс чулуужих өвчин байдаг. 

Цөсний замын хагалгааны 15-20% яаралтай мэс заслаар хийгддэг. Цөс чулуужих өвчин АНУ-д 

75%, Японд 21%, Италид 36%, Испанид 44%-ийг тус тус эзэлж байна. Азийн орнуудад цөсний 

чулуу өвчний тархалт 3-10% хооронд хэлбэлздэг. Тухайлбал Хятадад 10.7%, Энэтхэгийн хойд 

хэсэгт 7.1%, Тайваньд 5.0% байна. Манай улсад 2003 онд 2305 цөсний замын хагалгаа хийгдэж 

байсан бол 2006 онд 3726 болж жил бүр тохиолдол нэмэгдсээр байна. Грандмед эмнэлэгт 2018 онд 

500 цөсний хагалгаа хийгдсэн байна. 

Судалгааны ажлын зорилго: Грандмед эмнэлэгт цөсний замд хийгдсэн яаралтай мэс засалд 

үнэлгээ хийх, нийтлэг үүсгэгчийг тогтоож, антибиотикт мэдрэг байдлыг үнэлэх 

Материал арга зүй: Грандмед эмнэлэгт 2017 оны 03-р сарын 01-нээс 2019 оны 08 сарын 01-ны 

хооронд цөсний замд хийгдсэн яаралтай мэс заслын 63 тохиолдлыг түүвэрлэн авч, Amis программ, 

өвчний түүх болон нян судлалын лаборатоыг түшиглэн мэдээллийг цуглуулж, ретроспектив аргаар 

уг судалгааг хийж гүйцэтгэв. Судалгааны үр дүнг SPSS 24 программыг ашиглан боловсруулав. 

Судалгааны ажлын үр дүн: Хүйсийн харьцаа 1.2:1 буюу эмэгтэй 36 (57.1%), эрэгтэй 27(42.9%) 

байв. Судалгаанд 21-87 насны 63 тохиолдол хамрагдсан бөгөөд дундаж нас 54.8±10.2 байлаа. Нийт 

тохиолдлын 66.5%-д нь эмгэг төрөгч ургалттай байсан ба 76.1% -д нь грам эерэг нян, 21.4% грам 

сөрөг, 2.5% нь мөөгөнцөр тус тус ургажээ. Нийт үүсгэгчийн 19 (45.2%) Escherichia coli, 7(16.6%) 

staphylococcus aureus, 5 (7.8%) klebsiella pneumonia, 2(4.8%) Enterococcus, 2 (4.8%/) 

Enterobacter spp, 2(4.8%) Sphingomonas paucimobilis, 2(4.8%) Staphylococcus epidermidis, 1 (2.3%) 

Citrobacter freundii, 1(2.3%) Granulicatella adiacens, 1(2.3%) Candida тус тус ургасан. E. coli ургасан 

тохиолдолд цагаан эс > 14 болсон 10(52.6%), CPR >50 12(63.15%) тохиолдол байлаа. Нэг 

антибиотикт мэдрэг тохиолдол 1 (1.6%), 2 антибиотикт мэдрэг 4 (9.5%), 3 антибиотикт мэдрэг 

мөн 4 (9.5%), 4 антибиотикт мэдрэг 11 (17.5%), 4-с олон антибиотикт мэдрэг 22 (52.3%) тохиолдол 

тус тус байлаа. Хамгийн их мэдрэг антибиотик Ceftazidime-д E. coli 12(63.15%), бусад 1(4.7%) нийт 

61.9% мэдрэг, 8 тохиолдол буюу 38.1% тэсвэртэй байлаа. Ciprofloxacin-д E. coli 

10(52.6%), staphylococcus aureus 5 (71.4%), Klebsiella pneumonia 4(80%), бусад 7% буюу нийт 

26(78.7%) мэдрэг,8(21.3%) тэсвэртэй байв. Levofloxacin E. coli 9(47,3%), staphylococcus aureus 

2(28.5%), klebsiella pneumonia 3(60%), бусад 7 тохиолдол буюу нийт 21(80.7%) мэдрэг,5(19.4%) 
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тэсвэртэй байв. Cefazolin E. coli 5(26.3%), staphylococcus aureus 4(57.1%), klebsiella pneumonia 

3(60%), бусад 4 тохиолдол буюу нийт 16 мэдрэг,13 тэсвэртэй байв. Cefotaxime-д мэдрэг нийт 13, 

тэсвэртэй 16 тохиолдол байв. Gentamycin-д мэдрэг 17, тэсвэртэй 9 байсан нь харьцангуй хэрэглэж 

болохоор харагдлаа. Ceftriaxone –д мэдрэг 16, тэсвэртэй 14 тохиолдол байсан нь цефалоспоринд 

тэсвэржилт өндөр байгаа нь харагдаж байна. 

Дүгнэлт: Цөсний замын үрэвсэлт өвчний эхний сонголтын антибиотик ceftazidime, ciprofloxacin, 

levofloxacin, gentamycin авах нь үр дүнтэй байгаа ба cefazolin, cefotaxime, ceftriaxone зэрэгт илүү 

тэсвэртэй нь харагдаж байна. 

Түлхүүр үг: цөс чулуужих өвчин, бактериологи, антибиотик мэдрэг чанар, эширихи коли, цөсний 

хүүдийн хурц үрэвсэл 
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АГААРЫН НАРИЙН ШИРХЭГТ PM2.5 ТООСОНЦРЫН НӨЛӨӨГ ХАВДРЫН ЭСИЙН 

ЗАГВАРТ СУДАЛСАН ДҮН 
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Г.Оюунгэрэл1, Б.Мөнхцэцэг1, М.Халиун1, Ө.Хулан1, М.Батхишиг1, Ө.Уранбилэг1 
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 1Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах Ухааны Хүрээлэн, АШУҮИС 

2Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 

3Монгол улсын их сургууль 

Цахим хаяг: bilguun.ims@mnums.edu.mn 

Судалгааны ажлын үндэслэл: 

Cүүлийн жилүүдэд хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх агаарын бохирдлын нөлөөллийн судалгаа 

ихээхэн өргөжиж байгаа бөгөөд тэр дундаа өвчлөл, нас баралтын бүтэцтэй уялдуулан судалсаар 

байгаа билээ. Манай орны хувьд агаарын найрлага дахь PM2.5-ын хэмжээг MNS4585:2007 

стандартын хүлцэх хэмжээтэй харьцуулахад сүүлийн жилүүдэд хүйтний улирлын дундаж 

агууламж нь 2-14 дахин ихсэж нийгэм, эдийн засаг, эрүүл мэндийн салбарын тулгамдсан 

асуудлуудын нэг болоод байна. Агаарт тогтож үлдсэн хатуу, шингэн эсвэл холимог төлөвтэй 

органик болон химийн гаралтай бодисуудыг PM (particulate matter) гэж нэрлэдэг. Агаарын нарийн 

ширхэгт PM2.5 тоосонцор нь уушгины гэмтэл, элэгний хатуурал, үрэвсэл, хавдар, зүрх судасны 

өвчин түүнээс гадна хорт хавдрын эрсдэлт хүчин зүйл болж хавдрын эсийн өсөлт, үсэрхийлэлд 

нөлөө үзүүлдэг талаар хэд хэдэн судалгаануудад дурджээ. Иймээс агаарын бохирдлын нарийн 

ширхэгт PM2.5 тоосонцор хавдрын эсийн хуваагдал, нүүн шилжилт (үсэрхийлэл) хэрхэн нөлөөлж 

буйг судлах шаардлагатай байна. 

Зорилго: Агаарын бохирдлын зэрэглэл тогтоох PM2.5 нарийн ширхэглэгт тоосонцрын хавдрын 

эсийн хуваагдал, нүүн шилжилт, үсэрхийлэлд үзүүлэх  нөлөөг тодорхойлох 

Судалгааны материал, арга аргачлал: 

Бид туршилт судалгаандаа хүний уушгины (А549), элэгний (HepG2) болон ходоодны хорт 

хавдрын төст (AGS) шугаман эсийг ашиглав. Хавдрын шугаман эсийг 37˚С хэмд өсгөвөрлөж, 

агаарын бохирдлын зэрэглэл тогтоох нарийн ширхэгт PM2.5 тоосонцрын ялгаатай тунгуудаар (0 

мкг/мл, 5 мкг/мл, 10 мкг/мл, 25 мкг/мл, 50 мкг/мл, 100 мкг/мл) үйлчилж эс хордуулах нөлөөг MTT 

шинжилгээний аргаар үнэлэв. Мөн хавдрын эсийн нүүн шилжилтийг шинжилгээгээр тодорхойлов. 
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Судалгааны үр дүн: 

Бөхийн өргөө орчмын 3 сард цуглуулсан сорьцын A549 эсэд эсийн амьдрах чадвар 

тодорхойлсон дүнг харахад 25, 50 µg/mg тунгууд нь эсийн амьдрах чадварыг нэмэгдүүлж байсан 

бол 12 сард цуглуулсан сорьц нь тун хамааралтай эсийн ургалтыг дарангуйлж байв (p<0.03). Харин 

баянхошуу болон зайсангын 3 сарын сорьцны үр дүнг харахад A549 эсэд хордуулах нөлөө 

үзүүлээгүй  хэдий ч 12 сарын сорьцны 100 µg/mg тун нь эсийн ургалтыг бууруулж, эс хордуулах 

нөлөө үзүүлж байв (p<0.02). Бөхийн өргөө болон зайсан орчмын 3 сарын сорьцны 10 мкг/мл, 25 

мкг/мл, 50 мкг/мл тунгууд болон баянхошуу орчмын 3 болон 12 сарын 25 мкг/мл, 50 мкг/мл тус 

тус тунгууд нь HepG2 эсийн ургалтыг ихэсгэж байсан. Харин баянхошуу орчмын 3 сарын 25 

мкг/мл, 50 мкг/мл тунгууд болон 12 сарын 25 мкг/мл, 100 мкг/мл тунгууд нь AGS эсийн ургалтыг 

дэмжиж байв. Гэсэн хэдий ч зайсан орчмын 3 сарын сорьц эсэд ямар нэгэн хордуулах нөлөөгүй 

байхад 12 сарын сорьц тун хамааралтай AGS эсийн ургалтыг нэмэгдүүлсэн (p<0.05). Эсийн нүүн 

шилжилт тодорхойлох шинжилгээгээр 3 бүсийн 25 мкг/мл тун HepG2 болон АGS, A549 эсүүдийн 

нүүн шилжилтийг нэмэгдүүлсэн.  

Судалгааны ажлын дүгнэлт: 

Баянхошуу, Бөхийн өргөө, Зайсан орчмын бүсээс 2019 оны 12 сард цуглуулсан агаарын 

дээжинд хүнд металлын хэмжээ өндөр тодорхойлогдсон. Түүнчлэн бөхийн өргөө болон Зайсан 

орчмын 3 сарын сорьцны 25 мкг/мл тун нь А549, HepG2 эсийн ургалтыг нэмэгдүүлж байсан бол 3 

бүсийн 25 мкг/мл тун нь A549, HepG2 болон АGS эсийн нүүн шилжилтийг нэмэгдүүлсэн.  

 

THE EFFECTS OF PARTICULATE MATTER (P2.5) POLLUTANTS ON CANCER CELLS 

MODEL  

E.Bilguun1, T.Baljinnyam1, B.Batchimeg 1, D.Zolzaya1, N.Lkhaasuren1, 

G.Oyungerel1, B.Munkhtsetseg1, M.Khaliun1, U.Khulan1, M.Batkhishig1, U.Uranbileg1 

Ch.Sonomdagva3, Ts.Bilegtsaikhan1,2, S.Munkhbayar1, N.Munkhtuvshin1, P.Erkhembulgan1 

 

 1Institute of Medical Sciences, Mongolian National University of Medical Sciences 

2National Center of  Communicable Diseases 

3National University of Mongolia 

email: bilguun.ims@mnums.edu.mn 

Introduction: 

In recent years, research on the impact of air pollution on human health has expanded, including 

in relation to the structure of morbidity and mortality. In our country, the  concentration of PM2.5 in the 
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air has increased by 2-14 times in recent years compared to the MNS4585:2007 standard, which has 

become one of the major problems in socio-economic and health issues in Mongolia. Among the various 

hazards of PM (particulate matter) pollutants, microorganisms in PM2.5 and PM10 are thought to be 

responsible for various allergies and for the spread of respiratory diseases. Recent studies have shown that 

PM2.5 particles can cause chronic heart failure, heart arrhythmias, and strokes, as well as lung damage, 

cirrhosis, inflammation, cancer, cardiovascular disease, and metabolic disorders. Furthermore, some 

studies have concluded that PM2.5 particles in the environment are a risk factor for gastrointestinal, liver, 

colon, and lung cancer as well as it affects the growth and metastasis of various cancer cells caused by 

other factors. In our country, the health effects of air pollution and the relationship between the 

pathogenesis of cancer research are scarce. Therefore, the study of the effects of PM2.5 particles on cancer 

cell proliferation, migration (metastasis) can provide a significant role for cancer treatment, diagnosis, and 

prevention. 

Aim: Determining the effects of PM2.5 particles on cancer cell proliferation, migration (metastasis)  

Material and Methods: 

A human liver cancer cell line (HepG2), human gastric cancer cell line (AGS) and lung cancer cell 

line (A549) were obtained from the central scientific research laboratory in the Institute of medical 

sciences. HepG2, AGS and A549 cells were seeded at a concentration of 1*105  cells/mL in a culture flask 

and cultured in RPMI-1640 medium supplemented with 10% FBS, 1% antibiotic mix (penicillin, 

streptomycin) in a humidified atmosphere of 5% CO2 at 37 °C.  The cytotoxic effect of PM 2.5 in AGS, 

HepG2 and A549 cells were evaluated by MTT assay. AGS, HepG2 and A549 cells were incubated in 96 

well plates for 24h then treated with different concentrations (0, 5, 10, 25, 50 and 100 μg ) of 

Bayankhoshuu, Buhiin urguu, and Zaisan samples for 24h, respectively.  

Results:  

In our study, the concentrations of 25 and 50 μg/ml of samples collected from the Bukhiin urguu 

In March increased A549 cell growth, while samples collected in December decreased cell growth in a 

dose-dependent manner (p<0.03). On the other hand, no cytotoxic effect was observed in the sample 

collected from Zaisan and Bayankhoshuu in March, but the concentrations of 100 µg/mg of sample 

collected in December was cytotoxic effected on the cell growth (p<0.02). The concentrations of 10, 25, 

and 50 μg/ml of samples collected from the Bukhiin urguu and Zaisan in March increased HepG2 cell 

growth, while doses of 25, 50 μg/ml of samples collected from Bayankhoshuu in March and December 

increased HepG2 cell growth. Therefore, concentrations of 25 and 50 μg/ml of samples collected from 

Bayankhoshuu in March increased AGS cell growth, while concentrations of 25, 100 and μg/ml of samples 

collected in December increased AGS cell growth. However, no cytotoxic effect was observed in the 
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sample collected from Zaisan in March, whereas the PM2.5 sample enhanced AGS cell growth in dose 

dependent manner in December.(p <0.05)  

Conclusion: 

High levels of heavy metals were detected in samples collected in December from Bayankhoshuu, 

Bukhiin urguu and Zaisan of Ulaanbaatar. Concentration of 25 μg/ml of samples collected from the 

Bukhiin urguu and Zaisan in March increased HepG2 cell growth. Concentrations of 25 μg/ml of PM2.5 

collected from three regions around Ulaanbaatar increased HepG2, AGS and A549 cell migration.  

 

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДЭЭД ЗАМЫН ЦУС АЛДАЛТЫН ҮЕД AIMS65, GLASGO- 

BLATCHFORD, ROCKALL ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГ ХАРЬЦУУЛАН ТОДОРХОЙЛСОН 

ДҮН 

Б.Ганбаатар1, М.Наранпүрэв2 

1 Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний их сургууль 

2 Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний их сургууль 

ҮНДЭСЛЭЛ: Хоол боловсруулах дээд замын цус алдалт нь дотрын эмгэгүүдийн үед элбэг 

тохиолддог өвчтөний амь насанд аюул учруулж болох хам шинж бөгөөд гастроэнтерологийн болон 

мэс заслын тулгамдсан асуудлуудын нэг юм. 

Манай улсын хүн амын өвчлөлийн хоёрдугаар шалтгаан болсон хоол боловсруулах 

тогтолцооны өвчин сүүлийн 10 жилийн дунджаар нийт өвчлөлийн 15.5 хувийг эзэлж байна. Хоол 

боловсруулах тогтолцооны өвчнүүдийн өвчлөлийг харахад 2020 онд улаан хоолой дээд гэдэсний 

өвчин 16.0 хувь, элэгний өвчин 11.8 хувийг тус тус эзэлж байна. Өвчлөлийн бүтцийг хүйсээр  

харвал улаан хоолой, ходоод, дээд гэдэсний өвчин эмэгтэйд, элэгний өвчин эрэгтэйд илүү хувийг 

эзэлж байна. Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчний шалтгаант нас баралт 2009 онд нийт нас 

баралтын 8.5 хувийг эзэлж байсан бол 2020 онд 1173 тохиолдол буюу 6.6 хувийг эзэлж байна. 

Сүүлийн 10 жилйн дунджаар 1317 тохиолдол ба 2019 онд сүүлийн 10 жилийн дунджаас 144 

тохиолдлоор, өмнөх оноос 14 үзүүлэлтээр тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. 

2019 онд БНХАУ хийгдсэн судалгаагаар ХБДЗ-ын цус алдалтын нас баралтын түвшин 

ойролцоогоор 10%, харин БНСУ ХБЗД-ын цус алдалтын шалтгаантай нас баралтын түвшин 5- 10% 

хэмээн тооцоолж буй нь ХБЗД-ын цус алдалтын улмаас үүссэн өвчин нь хүнд явцтайг харуулж 

байна. 

Манай улсын эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр 2020 оны байдлаар хоол боловсруулах 

тогтолцооны шалтгаант нас баралтын 55 хувийг элэгний цирроз ба фиброзын шалтгаант нас баралт 

эзэлж байна. Насны ангиллаар харуулбал, 45-60 насныхан 60 хувь буюу дийлэнх хувийг эзэлж, 
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эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс харьцангуй их байна. 

Рокалли (RS) болон Глазго-Блатчфордын эрсдэлийн үнэлгээ (GBS) нь эмнэлзүйн 

тусламжид хамгийн өргөн ашиглагддаг үнэлгээний аргууд юм. Эдгээр үнэлгээний аргууд нь нас 

баралт, давтан цус алдалт, цус сэлбэх хэрэгцээ, гемостаз зэргийг урьдчилан таамаглахад тустай 

хэмээн мэдээлсэн. Гэсэн хэдий ч эдгээр үнэлгээний системд хязгаарлалтууд байдаг. GBS-ийн 

үнэлгээг тооцоолох нь нарийн төвөгтэй байдгаас шалтгаалан эмнэлзүйн тусламжид тооцоолоход 

бэрхшээлтэй бол RS аргын хувьд улаан хоолойн ходоодны дурангийн үр дүнгээс хамаардаг. 
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2011 оноос эмнэлзүйн практикт ашиглагдаж буй AIMS65 үнэлгээ нь харьцангуй энгийн, 

ашиглахад хялбар болох нь анхаарал татаж байна. AIMS65 үнэлгээ нь альбумины түвшин, олон 

улсын нормжуулсан харьцаа (INR), оюун санааны өөрчлөлт, цусны систолын даралт, нас 65-аас 

дээш эсэхээс хамаардаг. Эмнэлзүйд илрэх хүндрэлийг нэмэгдүүлэх нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй 

хувьсагч бүрийг нэг оноо хэмээн тооцдог. Бусад үнэлгээний систестэй харьцуулахад AIMS65 нь 

яаралтай тусламжийн үед хийхэд энгийн байдгаараа давуу талтай. Гэсэн хэдий ч эмнэлзүйн үр дүнг 

урьдчилан тооцоолоход аль үнэлгээ нь оновчтой болохыг тодорхой мэдээллээр хангаж чадахгүй 

байна (цус сэлбэх шаардлага, эрчимт эмчилгээний тусламжийн хэрэгцээ, давтан цус алдалт, нас 

баралт гэх мэт). 

Варикозын болон варикозын бус шалтгаант цус алдалттай эмчлүүлэгчдэд AIMS65, GBS, RS- 

үнэлгээний аргуудыг аль алиныг нь ашиглах боломжтой бөгөөд аль аль нь эмнэлзүйн үр дүнг 

урьдчилан таамагладаг. Энэхүү судалгаагаар бид ХБДЗ-ын цус алдалтын үед AIMS65-ийн 

урьдчилсан тооцоолсон үр дүнг GBS, RS үнэлгээтэй харьцуулан эмчлүүлэгчийн тавиланг 

урьдчилан тодорхойлон дүгнэлт хийхийг зорьсон. 

ЗОРИЛГО: Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлэгт тохиолдож буй ХБДЗ-ын цус алдалттай 

тохиолдлуудад эмчлүүлэгчийн тавилангийн үнэлгээг AIMS65 болон GBS, RS аргаар хийж 

харьцуулан судлах 

ЗОРИЛТ: 1. Эрчимт эмчилгээний тасагт хандан эмчлүүлсэн ХБДЗ-ын цочмог цус алдсан 

тохиолдлуудад AIMS65, GBS, RS үнэлгээний аргаар эмнэлзүйн үр дүнг тогтоон, харьцуулан 

судлах 

СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ АРГА ЗҮЙ: Бид ШУГТЭ-ийн эрчимт эмчилгээний тасагт 2019 

болон 2020 онд хоол боловсруулах дээд замын цочмог цус алдалт оноштойгоор хэвтэн эмчлүүлж 

байсан, 121 эмчлүүлэгчийг ретроспектив аналитик судалгааны загвараар судалсан. AIMS65 болон 

GBS, RS-ийн үнэлгээг нас баралт, давтан цус алдах эрсдэлийг тодорхойлоход ашигласан. Бид 

үнэлгээ тус бүрийг receiver operator curve (ROC)-ийг ашиглан харьцуулсан. Судалгааны ажлын үр 

дүнгийн хэсгийн статистик боловсруулалтыг SPSS statistics 25.0, хүснэгт зураглалыг Microsoft 

excel 2010, текст бичлэгийг Microsoft word 2010, ном зүй ишлэлийг Endnote программуудыг 

ашиглан гүйцэтгэлээ. 

ҮР ДҮН: Хоол боловсруулах дээд замын цус алдалттай 121 эмчлүүлэгчдийн 78 нь варикозын 

цус алдалт, 43 варикозын бус цус алдалттай эмчлүүлэгчид байв. Хоол боловсруулах дээд замын 

цус алдалтын шалтгаан нь 78 эмчлүүлэгчид улаан хоолой, ходоодны варикоз, 26 эмчлүүлэгчид 

ходоодны шарх, Маллори-Вейсса урагдал 17, хоол боловсруулах дээд замын хавдартай 2 

эмчлүүлэгч байсан. 
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Нийт   42   эмчлүүлэгч   (34.7%)   нас   барж,   55   эмчлүүлэгчид   (45.4%)   давтан   цус   алдалт 

тодорхойлогдсон. AIMS65 үнэлгээ- AUC- 0.93 (95% Cl, 0.85-1.0) ба GBS үнэлгээ- AUC- 0.78 (95% 

Cl, 0.65-0.9), RS үнэлгээ- AUC- 0.8 (95% Cl, 0.69-0.91) нь эмнэлэгт нас барах эрсдэлтэй эерэг 

холбоотой байна. Түүнээс гадна хоол боловсруулах дээд замын цус алдалт нь нийт судалгаанд 

оролцогчдын AIMS65 үнэлгээ- AUC- 0.72 (95% Cl, 0.6-0.83) ба GBS үнэлгээ- AUC- 0.74 (95% Cl, 

0.63-0.85), RS үнэлгээ- AUC- 0.64 (95% Cl, 0.52-0.77) нь эмнэлгийн нас баралтыг урьдчилан 

таамаглахад эдгээр 3 үнэлгээний хувьд төдийлөн ялгаа байхгүй байна. 

ДҮГНЭЛТ: Хоол боловсруулах дээд замын цус адалттай эмчлүүлэгчдийн нас баралт, давтан цус 

алдах эсэхийг урьдчилан таамаглах зорилгоор AIMS65 үнэлээг GBS, RS-ийн үнэлгээний системтэй 

харьцуулсан. Учир нь AIMS65 нь үнэлгээ нь бусад үнэлгээнүүдтэй харьцуулахад илүү хялбар, 

амархан тооцоологддог. 

Бид өдөр тутмын эмнэлзүйн практикт AIMS65, Glasgo-Blatchford, Rockall үнэлгээг ашиглахыг 

зөвлөж байна. 

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Глазго-Блатчфордын үнэлгээ, Рокаллын үнэлгээ, нас баралт, давтан цус алдалт, 

хоол боловсруулах зам 
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ХҮН АМЫН ДУНД ХИЙСЭН ШҮДНИЙ НУМЫН ХЭВ 

ШИНЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА 

А.Анударь1, Г.Ганжаргал2 

1,2Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 

Нүүр ам судлалын сургууль, Нүүр амны гажиг заслын тэнхим 

Үндэслэл: Шүдний нумын хэлбэр нь шүд эрүү нүүрний гажгийн эмчилгээнд авч үзэх нэгэн 

чухал элемент юм. Олон зууны туршид шүдний нумын хэлбэрийг шүдний байрлал, гоо сайхан, үйл 

зүй болон урт хугацааны тогтвортой байдалд нөлөөлдөг эсэхийг судалсаар ирсэн. Шүдний нумыг 

олон төрлөөр ангилдаг ч үндсэн ангилалд зууван (ovoid), орой тийш нарийссан конус (tapered), 

дөрвөлжин (square) орно. Мэргэжлийн судлаачид олон төрлөөр ангилдаг ба үүнд V хэлбэрийн, 

трапец, эпилсойд, парабол гэх мэт орно. Paranhos.L (2011) нарын Италид хийсэн судалгаанд 

хамрагдсан хүмүүсийн эрүүний шүдний нумын хэлбэр 41% нь, зууван (ovoid), 39% нь дөрвөлжин 

(square), 20% орой тийш нарийссан конус (tapered) байсан хэмээн тодорхойлжээ. Япон хүмүүст 

дөрвөлжин ба дугуй хэлбэр зонхилдог бол Америк хүмүүст дугуй болон V хэлбэр зонхилжээ. 

Манай оронд одоогоор шүдний нумын хэлбэрийн талаар судалгааны ажил хийгдээгүй байгаа нь 

бидний судалгааны ажлын үндэслэл болсон. 

Зорилго: Улаанбаатар хотын хүн амын дунд шүдний нумын хэлбэрийг тодорхойлох. 

Материал, арга зүй: “Монтаймлайн” төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 8 дүүргээс 13-60 насны 

300 оролцогчдыг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон. Судалгааны ёс зүйн зөвшөөрлийг 

АШУҮИС-ийн судалгааны ёс зүйн хяналтын хороогоор хэлэлцүүлж, зөвшөөрөл авч, судалгаанд 

хамрагдсан хүн бүрээс таниулсан зөвшөөрлийг бичгээр авсан. Судалгааг хүн амд суурилсан, 

агшингийн судалгааны аргаар, судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийг санамсаргүй түүвэрлэн 2020 оны 

5 сараас 2020 оны 12 сар хүртэл хийж гүйцэтгэсэн. Үзлэгийн өрөөнд үзлэгийн сандал дээр 

оролцогчийг суулган, байгалийн гэрэлтүүлгийн дор калибрац хийсэн гажиг заслын эмч амны 

хөндийн үзлэг хийсэн. 

Үр дүн: Судалгаанд Баянгол, Баянзүрх, Сонгино-хайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул 

дүүргүүдээс тус тус 40 хүн(20 эрэгтэй, 20 эмэгтэй), Багануур дүүргээс 28 хүн (8 эрэгтэй 20 

эмэгтэй),      Налайх      дүүргээс      32(5       эрэгтэй,       27       эмэгтэй)       хүнийг       сонгов. Нийт 

хамрагдсадын хоншоорын нумын хэлбэрийн 4.6% (n=14) нь дөрвөлжин, 50% (n=150) нь парабол, 

32.3% (n=97) нь дугуй, 10.3% (n=31) нь V хэлбэр, 2.8% (n=8) нь трапец хэлбэрийн, эрүүний нумын 

хэлбэрийн 5.6% (n=17) нь дөрвөлжин, 37.6% (n=113) нь парабол, 42.6% (n=128) нь дугуй, 11.6% 

(n=35) нь V хэлбэр, 2.6% (n=7) нь трапец байгаа нь тодорхойлогдлоо. Судалгаанд хамрагдсан 

эрэгтэйчүүдийн хоншоорын нумын хэлбэрийн 3% (n=4) нь дөрвөлжин, 59.4% (n=79) нь парабол, 

27.8% (n=37) нь дугуй, 8.3% (n=11) нь V хэлбэр, 1.5% (n=2) нь трапец хэлбэрийн, эрүүний нумын 

хэлбэрийн 4.5% (n=6) нь дөрвөлжин, 59.4% (n=65) нь парабол, 27.8% (n=50) нь дугуй, 7.6% (n=10) 

нь V хэлбэр, 1.5% (n=2) нь трапец байгаа нь тодорхойлогдлоо. Судалгаанд хамрагдсан 

эмэгтэйчүүдийн хоншоорын нумын хэлбэрийн 6% (n=10) нь дөрвөлжин, 42.5% (n=71) 
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нь парабол, 35.9% (n=60) нь дугуй, 12% (n=20) нь V хэлбэр,3.6% (n=6) нь трапец хэлбэрийн, 

эрүүний нумын хэлбэрийн 6.6% (n=11) нь дөрвөлжин, 28.7% (n=48) нь парабол,46.7% (n=78) нь 

дугуй,      15%      (n=25)      нь      V      хэлбэр,       3%       (n=5)       нь       трапец       байв. Дүгнэлт: 

1. Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн хоншоорын шүдний нумын 50% парабол, 32.3% дугуй,  

эрүүний нумын 37.6% парабол, 42.6% дугуй хэлбэрийн байв. Үүнээс үзэхэд нийт хамрагдсадын 

хоншоорын нуманд парабол, эрүүний нумын хэлбэрт дугуй хэлбэр давамгайлж байна. 

2. Эрэгтэйчүүдийн хоншоорын шүдний нумын 59.4% нь парабол, 27.8% нь дугуй, эрүүний 

шүдний нумын 48.8% нь парабол, 37.6% нь дугуй байв. Үүнээс үзэхэд эрэгтэйчүүдийн шүдний 

нумын нумын хэлбэрт парабол хэлбэр давамгайлж байна. Эмэгтэй хүмүүсийн хоншоорын 

шүдний нумын хэлбэрийн 42.5% нь парабол, 35.9% нь дугуй, эрүүний шүдний нумын 

хэлбэрийн 28.7% нь парабол, 46.7% нь дугуй байв. Үүнээс үзэхэд эмэгтэйчүүдийн хоншоорын 

шүдний нумын хэлбэрт парабол хэлбэр давамгайлж байгаа ч, эрүүний шүдний нумын хэлбэрт 

дугуй хэлбэр давамгайлж байгааг тодорхойллоо. 

Талархал: Энэхүү судалгааг хийхэд бүх талын туслалцаа үзүүлсэн “Монтаймлайн” төслийн хамт 

олондоо талархал илэрхийлье. 

Түлхүүр үгс: шүдний нумын хэмжээ, анатоми, субъектив арга, шүдний нумын морфологи 

 

THE SHAPE OF DENTAL ARCH IN ULAANBAATAR CITY POPULATIONS 

Anudar A1, Ganjargal G2 

1,2Department of Orthodontic Dentistry, 

School of Dentistry, MNUMS 

Abstract: For centuries, researchers are prospecting whether dental arch shape affects tooth position, 

dental aesthetics, functions and long term sustainable results of orthodontic treatment. There are many 

specific classifications in dental arch shapes. In clinical orthodontic dentistry, square, parabolic, round, 

V shape, trapezoids are used. Purpose: The aim of our study was to evaluate dental arch shape in 

Ulaanbaatar city population. Material and methods: The collected data and materials were processed 

using retrospective study model. 300 participants were selected based on the criteria of study, orthodontist 

assessed subjectively maxillary, mandible arch shapes. Results: All study participant’s maxillary arch 

shape was 4.6% square, 50% parabolic, 32.3% round, 10.3% V shape, 2.8% trapezoid. 

Mandible arch shape was 5.6% square, 37.6% parabolic, 42,6% round, 11.6% V shape, 2.6% нь trapezoid. 

Conclusion: Majority of people had parabolic shaped maxillary, round shaped mandible. 

Key word: Occlusion, dental arch form, anatomy 
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СҮРЬЕЭГИЙН ЭСРЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ЗАРИМ ЭМИЙН IN VITRO ОРЧИНД ХИЙХ 

ЧАНАРЫН СУДАЛГААНЫ ТОЙМ ӨГҮҮЛЭЛ 

Д.Номинцэцэг1, Д.Бадрал2 

Хүнсний Аюулгүй Байдал Үндэсний Лавлагаа Лаборатори 

Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль 

 
 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ: Сүрьеэ (Tuberculosis) нь Mycobacterium tuberculosis 

нянгаар үүсгэгддэг, янз бүрийн эрхтэн, ялангуяа уушгинд үрэвслийн голомт үүсгэдэг, амьсгалын 

замаар тархдаг нийгмийн халдварт өвчин юм. 1882 оны 3-р сарын 24-нд Германы эрдэмтэн Роберт 

Кох сүрьеэ өвчний үүсгэгчийг анх нээжээ. 2019 оны байдлаар дэлхийн 202 улсын 10 сая хүн 

сүрьеэгээр өвчилж 1,6 сая хүн нас барсан ба 1 сая хүүхэд сүрьеэгээр өвчилж 230000 хүүхэд нас 

барсан байна. Сүрьеэ нь халдварт өвчний шалтгаант өвчлөлийн дөрөвдүгээрт, нас баралтын 

шалтгааны нэгдүгээрт бичигдэж байна. ДЭМБ-н Номхон далайн баруун эргийн бүсийн 37орноос 

сүрьеэгийн өвчлөл өндөртэй долоон улсын дөрөвдүгээрт Монгол Улс бичигддэг. Монгол Улсад 

2018 онд халдварт өвчний шалтгаант нас баралтын 111 тохиолдол бүртгэгдсэнээс сүрьеэгийн 88 

тохиолдол бүртгэгдэж, нийт нас баралтын 79,3%-г эзэлсэн байна. 

Манай орны хувьд 2018 оны судалгаагаар сүрьеэгийн 3498   шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн нь нийт 

халдварт өвчний дотор 8.3 хувийг эзэлж байна. Улаанбаатар хотод сүрьеэгийн 2069 тохиолдол 

бүртгэгдсэн нь нийт тохиолдлын 59.1   хувийг эзэлж байна. 2018   онд   10000   хүн амд ногдох 

өвчлөл Говьсүмбэр 21.3, Дорнод 15.7, Дорноговь 14.7, Сэлэнгэ 13.7, Дархан-Уул 13.6, Хэнтий 

13.6, Улаанбаатар хот 14.1 буюу улсын дундаж үзүүлэлтээс өндөр байна. 

2019 онд 4089 сүрьеэгийн шинэ тохиолдол илэрсэн ба үүнээс 265 хүн нас барсан байна. Нийт 

тохиолдлын 57% нь нийслэл Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн байна. Хүүхдийн сүрьеэгийн 429 

тохиолдол бүртгэгдсэний 113 тохиолдол нь 0-4 насны хүүхэд байна. Эрүүл мэндийн хөгжлийн 

төвөөс 2018 онд гаргасан судалгаагаар 100000 хүн ам дахь сүрьеэгийн өвчлөл нь 2020 онд 158,9 

болж өмнөх онуудаас ихсэх төлөвтэй байна. Сүрьеэ өвчнийг эмчлэхийн тулд чанартай, баталгаатай 

эмийг тогтвортой, тогтсон хугацаанд эмчийн хяналтан дор ууж байж эдгэрдэг. Харин чанаргүй эм, 

бэлдмэл уг өвчнийг эмэнд тэсвэртэй болгож, улам бүр даамжруулан үхэлд хүргэх аюултай. Эмийн 

чанарыг шалгах стандартын арга нь эмийн чанарыг зөвхөн тоо хэмжээ, физик химийн шинж 

чанараар нь тодорхойлоод зогсохгүй, тухайн эмийн өөрийнх нь жинхэнэ зориулалт, мөн чанарыг 

харуулж буй эсэхийг баталгаажуулах шаардлагатай. 

Өөрөөр хэлбэл эмийн идэвхээс хамааран бие махбодид үзүүлэх үйлчилгээ нь шууд хамааралтай 

байдаг тул сүрьеэгийн эмийн бодисуудыг чанарын үзүүлэлтүүдээр шинжилгээнд хамруулж, 
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эмийн идэвхийг тодорхойлж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр шинжилгээний аргачлалыг 

боловсронгуй болгох нь нэн чухал асуудлуудын нэг юм. 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО: Сүрьеэгийн эсрэг зарим бүлгийн эмчилгээнд хэрэглэгддэг 

эмийг чанарын үзүүлэлтээр шинжилгээнд хамруулж, олон улсын шаардлагад нийцэж буйг 

тодорхойлоход оршино. 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛТ: Сүрьеэгийн эсрэг эмийн чанарын шинжилгээг фармакопейн 

шаардлага арга аргачлалын дагуу in vitro орчинд тодорхойлох. 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН БА АРГА ЗҮЙ: Монгол Улсад түгээмэл 

хэрэглэгдэж буй 4 төрлийн эмийн дээжинд фармакопейн арга аргачлалын дагуу шинжилгээг хийв. 

 

Худалдааны 

нэршил 

Үйлчлэгч 

бодис, тун 

хэмжээ 

Эмийн 

хэлбэр 

 

Цувралы 

н дугаар 

Үйлдвэрлэг 

ч 

Фармакопей 

н аргачлал 

Isoniazid 

300mg 

Изониазид 

300мг 

Шахма 

л 

NIB7201B Oxalis labs., 

India 

АНУ-н 

фармакопей 

Rifampicin 

150mg 

Рифампицин 

150мг 

Капсул CU-8160 BKRS 

Pharma pvt. 

Ltd India 

Их Британи 

Улсын 

фармакопей 

Pyrazinamid 

e 400 mg 

Пиразинамид 

400мг 

Шахма 

л 

NPB724A Oxalis labs., 

India 

АНУ-н 

фармакопей 

Ethambutol 

400mg 

Этамбутол 

400мг 

Шахма 

л 

EEZ8184A Macleods., 

India 

БНХАУ-н 

фармакопей 

 
 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН: 

1. Гадна байдал: Мэдрэхүйн эрхтэнээр харж сертифкатны шаардлагын дагуу харьцуулан 

шалгахад шаардлагатай нийцэж байсан. 

2. Таних урвал: Үндсэн үйлчлэгч бодис илэрсэн. 

3. Дундаж жин: Isoniazid 300mg - 547.5мг, Rifampicin 150mg - 277.6мг, Pyrazinamide 400 mg - 

640.8мг, Ethambutol 400mg - 399.6мг жинтэй байна. 

4. Задралт тодорхойлох: Isoniazid 300mg – 2.5мин, Pyrazinamide 400 mg – 4.6мин, Ethambutol 

400mg – 8.5мин задрав. 

5. Үрэлт: Isoniazid 300mg - 0.4%, Pyrazinamide 400 mg – 10.4% үрэлт даах чадвартай байна. 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

73 

 

 

6. Бат бөх: Isoniazid 300mg - 0.4%, Pyrazinamide 400 mg – 49.7N бат бөх тэсвэрлэх чадвартай 

байна. 

7. Уусалт: Isoniazid 300mg – 95.7%, Rifampicin 150mg – 78.7%, Pyrazinamide 400 mg – 95.7% 

шаардлагаас багагүй байна. 

8. Тооны тодорхойлолт: Isoniazid 300mg 97.9%, Rifampicin 150mg 93.3%, Pyrazinamide 400 mg 

98.5%, Ethambutol 400mg 99.9% агууламжтай байна. 

ДҮГНЭЛТ: Сүрьеэгийн эмийн чанарын шинжилгээг фармакопейн арга аргачлалын дагуу дундаж 

жин, задралт, бат бөх, үрэлт, уусалт, тооны тодорхойлолтын үзүүлэлтээр шинжилэхэд “Isoniazid 

300mg” шахмал эм нь USP36 “Rifampicin 150mg” шахмал эм нь BP2013, Ethambutol 400mg шахмал 

эм нь CP2010-н шаардлагад нийцэж байв. 

Pyrazinamide 400 mg шахмал эм нь USP36-н үрэлтийн үзүүлэлтээр шаардлага хангаагүй бөгөөд 

бусад үзүүлэлтээр шаардлага хангаж байсан. 

 
QUALITY ANALYSIS OF SOME DRUGS AGAINST TUBERCULOSIS AN 

IN VITRO STUDY 

 

 

 

 
Abstract 

Nomintsetseg. D 1, Badral. D 2 

National Reference Laboratory 

Mongolian University of Pharmaceutical Sciences 

INTRODUCTION: According to the statistical data as of 2019, 10 million people in 202 countries 

have been registered as tuberculosis cases, 1.6 million people has died around the world. In 2019, 4,089 

new tuberculosis cases were determined, of which 265 died in Mongolia. 

PURPOSE: The purpose of this study is analyze quality of some drugs used in the treatment of certain 

groups of tuberculosis in accordance with international standards. 

MATERIALS AND METHODS: Isoniazid 300 mg, Rifampicin 150 mg, Pyrazinamide 400 mg and 

Ethambutol 400 mg, which are commonly used in Mongolia, were analyzed according to United States 

Pharmacopoeia, Chinese pharmacopoeia and British pharmacopoeia methods. 

CONCLUSION: Analysis of tuberculosis drugs quality by pharmacopoeia methods including its 

appearance, identification, average weight, friability, hardness, disintegration, dissolution and assay, the 

isoniazid 300 mg tablets are complied with the United States pharmacopoeia, Rifampicin 150 mg tablets 

met British pharmacopoeia, and Ethambutol 400 mg tablets are complied with Chinese pharmacopoeia. 

Pyrazinamide 400 mg tablets did not comply the friability requirements of the United States 
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Pharmacopoeia and also satisfied with the other requirements. 
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ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ МИННЕСОТЫН 

КОДООР ҮНЭЛСЭН НЬ 

Пилмаа Ё., Содгэрэл Б., Нацагдорж Ө., Галсумъяа Л., Пүрэвсүрэн Д., Бадамсэд Ц. 

Анагаах Ухааны Хүрээлэн 

Хүн амын дунд зүрхний ишеми өвчний тархалтыг үнэлхэд зүрхний цахилгаан бичлэг (ЗЦБ) нь 

тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг. Тархвар зүйн судалгаанд зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

өөрчлөлтөөр зүрхний шигдээс, зүрхний ишемийн өвчнийг тодорхойлоно. Зүрхний цахилгаан 

бичлэгийн хэвийн бус байдал нь уламжлалт эрсдэлт хүчин зүйлээс үл хамааран зүрх судасны 

өвчин, зүрхний гэнэтийн үхлийн өндөр эрсдэлийг урьдчилан таамаглах маркер болдог байна. 

Зүрхний цахилгаан бичлэг дахь өөрчлөлтийг "Том (тодорхой)" ба "Бага (байх боломжтой)" гэж 

ангилан дүгнэдэг байна. “Прогноз-ИБС” регистр судалгаагаар зүрхний шигдээсийн дараах ЗЦБ- 

ийн өөрчлөлт соривжилт нь нас баралт болон бусад зүрх судасны тохиолдлыг 2,2 дахин (p<0,0007), 

зүрхний хэм алдагдал — 1,76 дахин (p<0,04) нэмэгдүүлдэг байна. Зүрхний ишемийн өвчний үед 

ЗЦБ-ээр ST, T шүдний өвөрмөц бус өөрчлөлттэй хүмүүсийн дунд нас баралт өөрчлөлттгүй 

хүмүүстэй харьцуулахад 2 дахин илүү тохиолдож байлаа. 

Зорилго: Хүн амын дунд ЗЦБ -ийн зүрхний ишемийн өвчний “тодорхой” болон “байх боломжтой” 

өөрчлөлтийг насны бүлэг, хүйс, байршилаар судлаж үнэлэх. 

Материал, арга зүй: Нэг агшингийн, санамсаргүй түүврийн аргаар 25-65 насны (дундаж нас 

49.4±14.8) судалгаанд хамруулсан 998 оролцочдын зүрхний цахилгаан бичлэгийг үнэлж дүгнэв. 

Судалгааны бүх оролцогчдод тайван үед нь стандарт аргачлалын дагуу 12 – холболт бүхий зүрхний 

цахилгаан бичлэгийг “CardioXP” аппарат ашиглан хийв. Зүрхний цахилгаан бичлэгийг ОУ-ын 

Миннесотын кодын (2010 он) ангилалын шалгуурт үндэслэж кодлогч картаар төслийн гүйцэтгэгч 

нар 3 дахин хянан шалгаж үнэлгээ. Зүрхний цахилгаан бичлэгийн үзүүлэлтүүдийг Миннесотын 

кодын зүрхний ишемийн “том” болон “бага” шалгуурыг ашиглан нас бүлэг, хүйс, байршилаар 

үнэлсэн. ЭМЯ-ны дэргэдэх АУ-ны Ёс зүйн хяналтын хорооны хурлаар судалгааны арга аргачлал 

болон холбогдох материалыг хянан хэлэлцүүлж, судалгаа явуулах зөвшөөрөл авсан (Протокол 

2016-08-26/02). 

Үр дүн 

Судалгаанд оролцогчдыг хотод 49.9%, хөдөө орон нутагт 50.1%, хүйсийн харьцаа 1:1,2 (эрэгтэй 

47.1%, эмэгтэй 52.9%) хамрууллаа. Батлагдсан зүрхний шигдээс 2.4% (24), зүрхний ишеми өвчин 

өвдөлтгүй хэлбэр 3.7% (37) зүрхний шигдээс байх боломжтой нь 4.0% (40) тохиолдсон. 

Батлагдсан зүрхний ишеми өвчин 6.1% (61) үүнээс эрэгтэй 5.5% (26), эмэгтэй 6.6% (35) байсан. 
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Зүрхний ишеми өвчин байж боломжтой бүлэгт 19.2% (192) үүнээс эрэгтэй 23.2% (109), эмэгтэй 

15.7% (83) байна. Батлагдсан зүрхний ишеми өвчин нь 45-54 насны бүлэгт 3.5% (4), 55-64 насанд 

8.9% (10) тохиолдсон. Зүрхний ишеми өвчин байж болзошгүй нь 45-54 насанд 20.2% (20), 55-аас 

дээш насанд 27.5% (25)-тай байгаас харахад нас ахих тусам эрэгтэйчүүдийн дунд ЗИӨ-өөр өвдөх 

эрсдэл нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байлаа. Эмэгтэйчүүдэд 45-аас дээш насанд батлагдсан 

зүрхний ишеми өвчин 7.4% (39), зүрхний ишеми өвчин байж болзошгүй 17.8% (94)-тай байсан. 

Мөн эмэгтэйчүүдийн хувьд нас ахих тусам зүрхний ишеми өвчнөөр өвдөх эрсдэл өсөх магадлалтай 

байна. Нас ахих тусам хүйсээс үл хамааран ЗЦБ-ийн өөрчлөлт яалангуяа 55 наснаас дээш огцом 

нэмэгдэж байна. Эрэгтэйчүүдийн дунд ЗЦБ-ийн бүх төрлийн өөрчлөлтүүд нь эмэгтэйчүүдтэй 

харьцуулахад олонтой тохиолдсон. Харин ST, T шүдний өвөрмөц бус өөрчлөлт нь илүүтэй 

эмэгтэйчүүдэд илэрч байна. Хотын хүн амын дунд батлагдсан зүрхний ишеми өвчин нь хөдөөтэй 

харьцуулахад магадлал бүхий өндөр байлаа (p<0.000). Зүрхний ишеми байж боломжтой бүлэг нь 

хөдөөд илүүтэй ажиглагдалаа. 

Дүгнэлт: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн өөрчлөлт нь оршин суугаа газраас үл хамааран нас ахих 

тусам ихсэж байна. Зарим тохиолдолд тэдгээр өөрчлөлт нь эрэгтэйчүүдэд давтамж өндөр илэрч 

байна. 

Түлхүүр үг: Зүрхний цахилгаан бичлэг, тархалтын судалгаа, ЗИӨ-ний "Том (тодорхой)" ЗЦБ-ийн 

өөрчлөлт, ЗИӨ-ний "Бага (байх боломжтой)" ЗЦБ-ийн өөрчлөлт, Миннесоттын код 

 
EVALUATION OF ELECTROCARDIOGRAPHIC PARAMETERS BY THE MINNESOTA 

CODE 

Pilmaa Yo., Sodgerel B., Natsagdorj O., Galsumiya L., Purevsuren D., Badamsed Ts. 

Institute of Medical Sciences, Department of Cardiovascular surgery 

 
Introduction 

Electrocardiography (ECG) is the leading method of assessing the prevalence of ischemic heart disease in 

the general population. Epidemiological studies can be used to diagnose myocardial infarction and 

coronary heart disease by changes in the electrocardiogram of the heart. Electrocardiographic 

abnormalities are a marker of predicting a higher risk of cardiovascular disease and sudden cardiac 

death, regardless of traditional risk factors. Changes in the electrocardiogram of the heart are classified 

as "Large (evident)" and "Small (flagrant)". 

Goal 
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This study aimed to evaluate “evident” and “flagrant” changes in ischemic heart disease in the population 

by age group, sex, and location. 

Material and methods 

Electrocardiograms of 998 participants aged 25-65 years (mean age 49.4 ± 14.8) were evaluated using a 

one-time, random sampling method. Cardiac electrocardiograms were assessed by age, sex, and location 

using the Minnesota Code's "major" and "minor" cardiac ischemia criteria. The Medical Ethical 

Committee at the Ministry of Health reviewed the survey methodology and issued on approval (02/2016 

in August 26, 2018). 

Results 

The survey participants covered 49.9% in urban areas, 50.1% in rural areas, and the sex ratio was 1: 1.2 

(47.1% for men and 52.9% for women). In the current study, the prevalence of 2.4% (24) in of 

myocardial infarctions, and in 3.0% (37) of the painless forms of ischemic heart disease, 4.0% (40) of 

suspected myocardial infarction. Proven ischemic heart disease was 6.1% (61), of which 5.5% (26) were 

male and 6.6% (35) were female. Suspected ischemic heart disease occurred in 3.5% (4) of the 45-54 

age group and 8.9% (10) of the 55-64 age group. The risk of suspected ischemic heart disease was 

20.2% (20) in those aged 45-54 years and 27.5% (25) in those over 55 years of age. 

Conclusion 

Changes in the electrocardiogram of the heart increase with age, regardless of place of residence. In 

some cases, these changes are more common in men. 

Keywords 

Electrocardiogram, the Minnesota Code's "major" and "minor" cardiac ischemia criteria, Minnesota 

Code 
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БАТГА ӨВЧНИЙ ТОХИОЛДОЛ, ХЯНАЛТЫН БҮЛЭГТ C.ACNE, 

MRSA ИЛРҮҮЛСЭН ДҮН 

С.Мандахбаяр1, Х.Хангарьд3, М.Амаржаргал2, Г.Баянжаргал2, Б.Амаржаргал2, 

Б.Отгонжаргал3, Ч.Баттогтох3, Я.Энхтөр1 

1АШУҮИС, АУС Арьс судлалын тэнхим 

2АӨСҮТ 

3АШУҮИС БАС Бичил-амь судлал, халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхим 

 

Судалгааны үндэслэл: Батга өвчин нь өсвөр насныхан ба насанд хүрэгчдэд ихэвчлэн тохиолддог 

үс тосны булчирхайн нэгжийн үрэвсэл, амсрын бөглөрөлөөс үүсдэг тархалт өндөр арьсны өвчин 

юм. Батга өвчин нь дэлхийн өвчлөлийн бүртгэлд (Global Burden of Disease) 9.4%-н тархалттай 

тухай дурдсан ба зонхилон тохиолдох өвчлөлийн дундаас 8-р байранд ордог. Хятадын судлаачид 

БНХАУ-н 6 хотод (ӨМӨЗО-ны Хайлар хот багтсан) 17,345 өсвөр насныхан болон насанд 

хүрэгсдийн дунд хийсэн судалгаагаар насыг 5 жилийн насны ангилалаар бүлэг болгон судалсан 

байна. Үүнээс харахад 15-19 насныхан 38.0%, 20-24 насныхан 36.0%, 25-29 насныхан 15.8%-н 

өвчлөлтэй байгааг тодорхойлжээ. 

Батга өвчин үүсэхэд дараах хүчин зүйл нөлөөлдөг: үсний уутны амсрын бөглөрөл, тосны 

булчирхайн шүүрэл ихсэх, найрлага өөрчлөгдөх хэвийн бичил биетэн Cutibacterium acnes (C. 

acnes) идэвхжих, эмгэг төрөгч бичил биетэн илрэх, үрэвсэл зэрэг нөлөөлдөг байна. C. acnes нь 

агааргүйтэн боловч хүчилтөрөгчтэй орчинд тэсвэртэй, грам эерэг хүний арьсны хэвийн бичил 

биетэн юм. Хүний бодисын солилцоо болон бусад онцлогоос шалтгаалан тосны хүчил ихээр 

нийлэгжих тохиолдолд үсний уутанцар битүүрч хүчилтөрөгчгүй орчин үүсэн үржих таатай нөхцөл 

нь болдог. Staphylococcus aureus (S. aureus) нь грам эерэг хүний арьс болон хамрын үүдэвчинд илүү 

тохиолддог хэвийн бичил биетэн юм. Өндөр хоруу чанар бүхий S. аureus-ийн омог, түүний дотор 

метициллинд тэсвэртэй S. aureus (MRSA) нь арьсны халдвар болон эмнэлгээс шалтгаалсан 

халдварын тэргүүлэх шалтгаан болсоор байна. 

Батга өвчнийг үнэлэх нэгдсэн үнэлгээгээр (Global Acne Grading System) нүүр цээжний тодорхой 6 

байрлал дахь тууралтыг энгийн нүдээр харж оноогоор үнэлэнэ. Батга өвчний эхний шатны 

эмчилгээнд хэсэг газрын ретинойд болон бактерийн эсрэг бэлдмэлийг хослуулан хэрэглэдэг байна. 

2016 оны Америкийн Арьс судлалын нийгэмлэг өсвөр насныхан болон насанд хүрэгчдийн батга 

өвчнийг эмчлэх шинэ удирдамжанд хэсэг газрын эмчилгээ, антибиотик, изотретинойн, 

жирэмслэлтээс хамгаалах эм багтсан байна. Бусад улс орны арьс судлалын нийгэмлэгүүд батга 

өвчний эмчилгээг шалтгаан, эмгэг жам, хүндийн зэрэгт харгалзуулан олон төрлийн эмчилгээг 
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хийж байна. Йимээс Монгол улсын өсвөр насныхан ба насанд хүрэгсдийн батга өвчний эмнэлзүйн 

хэлбэрийг судалж үүсгэгчийн онцлог, антибиотикт тэсвэржилт болон хоруу чанарын зарим хүчин 

зүйлийг харьцуулан судлах нь бидний судалгааны үндэслэл боллоо. 

Судалгааны зорилго: Батга өвчний эмнэлзүй, хүндийн зэрэг, бичил биетний онцлог, хоруу 

чанарыг судлахад оршино. 

Судалгааны зорилт: 

1. Судалгаанд хамрагдсан батга өвчинтэй болон өвчингүй хүмүүсээс шинжлэгдэхүүн цуглуулж 

C. acnes, S. aureus өсгөвөрлөх 

2. Судалгааны бүлгийн хүн амын дунд MRSA колонизацийг илрүүлэх, өсгөвөрлөгдсөн омгуудад 

хоруу чанарын хүчин зүйл болон антибиотикт тэсвэртэй чанарыг тодорхойлох 

3. Судалгааны тохиолдлын бүлэгт батга өвчний хүндийн зэргийг үнэлэн бичил биетний хоруу 

чанарын хүчин зүйл болон эмэнд тэсвэртэй бактерийн колонизацитай хамааралтай эсэхийг 

тогтоох 

Практик ач холбогдол: Арьсны мэргэжлийн эмч нарт батга өвчний шалтгааны хүчин зүйлийг 

тодорхойлох суурь мэдээлэл болж эмчилгээний тактик боловсруулах антибиотикийг зөв зохистой 

хэрэглэхэд оршино. 

Судалгааны шинэлэг тал: Батга өвчтэй хүмүүсийн дунд MRSA колонизацийг илрүүлэх болон 

эрүүл хүмүүст арьсны хэвийн бичил биетэн түүний онцлогийг харьцуулан судлах. C.acnes –ийг 

өсгөвөрлөж хоруу чанарын онцлог болон антибиотик мэдрэг чанарыг тодорхойлох 

Судалгааны арга аргачлал: Судалгаанд оролцогчийг 2021 оны 3-р сарын 01-аас 2021 оны 5-р 

сарын 01-ний өдөр хүртэл Улаанбаатар хотын Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төвийн 

Эмчилгээний Гоо Засал, Нөхөн Сэргээх Тасаг, АШУҮИС-ийн Арьс судлалын тэнхим, АШУҮИС-

ийн Бичил-амь судлал, Халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхмийн лабораторийг түшиглэн батга 

өвчний улмаас хандсан үйлчлүүлэгчдээс шинжлэгдэхүүн цуглуулна. Судалгаанд батга өвчтэй 25 

хүн, харьцангуй эрүүл 25 хүн хамруулна. Судалгаанд ашиглах шинжлэгдэхүүнийг эмнэлзүйд 

Батга өвчин оношлогдсон хүнээс зөвшөөрлийн хуудас, асуумж бөглүүлэн шинжлэгдэхүүн авлаа. 

Батга өвчин оношлохдоо эмнэлзүйн шинж тэмдэг болон шинжилгээгээр тус тус арьсны 

мэргэжлийн эмч оношилж, хүндийн зэргийг тогтоон онош батлагдсан. 

Батга өвчнийг арьсны мэргэжлийн эмч оношилж, хүндийн зэргийг тогтоон онош батлагдсан 

тохиолдолд дараах байдлаар шинжлэгдэхүүн цуглуулна. Тохиолдол болон хяналтын бүлгийн хүн 

амын хамрын угалзнаас батга шахагч төмөр ашиглан шинжлэгдэхүүн авна. Тохиолдлын бүлгийн 

нүүрний аль нэг хэсгийн гүвдрүү, идээт цэврүүг шахаж хагас шингэн зөөврийн тэжээлт орчны 
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хөвөн бамбараар шинжлэгдэхүүн авсан. Хяналтын бүлгийн хүн амын духны үс, арьсны заагаас 

хагас шингэн зөөврийн тэжээлт орчны хөвөн бамбараар шинжлэгдэхүүн авсан. 

Ийнхүү цуглуулсан шинжлэгдэхүүнийг тээвэрлэхдээ агаартан болон агааргүйтэн бактер тээвэрлэх 

зөөврийн тэжээлт орчинг хэрэглэн “Монгол Япон Эмнэлгийн” Бичил амь судлалын лаборатори, 

АШУҮИС-ийн Бичил-амь судлал, Халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхмийн лабораторид өөрийн 

биеээр 24 цагийн дотор хүлээлгэн өгсөн. 

Судалгааны үр дүн: Бид 2021 онд АӨСҮТ-ийн ЭГЗНСТ-т үйлчлүүлсэн батга өвчин оноштой 12- 

28 насны насны нийт 50 үйлчлүүлэгчийн шинжилгээний хариу ба үзүүлэлтийг судалсан. 

Судалгаанд хамрагдагдсан үйлчлүүлэгчийн агаартан болон агааргүйтэн бактери өсгөвөрлөх 

шинжилгээний хариуг үнэлэхэд 12-18 насны бүлэгт нийт 18 хүнээс 5 өсгөвөрт MRSA 19-30 насны 

бүлэгт 9 хүнээс 2 өсгөвөрт MRSA, 2 өсгөвөрт C. аcnes өсгөвөрлөгдөв. Судалгаанд хамрагдагдсан 

үйлчлүүлэгчийн өвчин эхэлсэн хугацааг MRSA колонизаци бүхий тохиолдолтой харьцуулахад 

хэдэн сараас нэг жилийн хооронд 3 тохиолдол, 2 жилийн өмнө өвчин эхэлсэн MRSA колонизаци 

бүхий тохиолдол 1, 3 жилийн өмнө өвчин эхэлсэн MRSA колонизаци бүхий тохиолдол 1, 4 ба 

түүнээс дээш жил өвчин үргэлжилж байгаа MRSA колонизаци бүхий тохиолдол 2 тохиолдол 

илэрсэн. Батга өвчний хүндийн зэргийг MRSA колонизаци бүхий тохиолдолтой харьцуулан 

судлахад хүндийн зэрэг дунд үед 2 тохиолдол, хүндийн зэрэг хүндэвтэр үед 4 тохиолдол, хүндийн 

зэрэг хүнд үед 1 тохиолдол илэрсэн. Идээт цэврүүнцэрээс авсан нийт 20 шинжлэгдэхүүнээс 5 

тохиолдолд MRSA, гүврүүнээс нийт 5 шинжлэгдэхүүнээс 2 тохиолдолд MRSA илэрсэн. 

Судалгаанд хамрагдагдсан үйлчлүүлэгчийн шинжлэгдэхүүнд S.aureus 21.8%, C.acnes 8% 

өсгөвөрлөгдөж, батгатай бүлгийн шинжлэгдэхүүнд C.acnes өсгөвөрлөгдөөгүй. Өсгөвөрлөгдсөн 

тохиолдол бүрийг маннит давстай хатуу тэжээлт орчинд сэлгүүлэн өсгөвөрлөхөд маннит задлаж 

шар өнгө үүссэн 14 тохиолдол буюу 21.8% нь S.aureus хавсран тодорхойлогдсон. Өсгөвөрлөгдсөн 

S.aureus-ийг цефокситиний скрининг шинжилгээний аргаар шнжлэхэд диск тавин шалгахад 

батгатай үйлчлүүлэгчийн шинжлэгдэхүүний 5 тохиолдол буюу 15.6% нь метициллинд тэсвэржсэн 

стафилококк аурис (MRSA) байсан. 

Судалгааны дүгнэлт: 

1. Судалгаанд хамрагдагдсан үйлчлүүлэгчийн 21.8%-д S.aureus, хяналтын бүлгийн хүн амаас 

C.acnes 8% өсгөвөрлөгдөв. 

2. Судалгаанд хамрагдагдсан үйлчлүүлэгчийн өвчин эхэлсэн хугацаа уртсах тусам MRSA 

колонизацийн тохиолдол нэмэгдэж байна. 
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3. Батга өвчний хүндэвтэр зэрэг бүхий үйлчлүүлэгчдэд MRSA колонизацийн тохиолдол илүү 

бүртгэгдэж байна. 

 
DETECTION OF THE C.ACNE, MRSA AMONG THE PATIENTS WITH ACNE VULGARIS 

AND HEALTHY CONTROLS 

S.Mandakhbayar1, Kh.Khangarid3, M.Amarjargal2, G.Bayanjargal2, 

B.Amarjargal2, B.Otgonjargal3, Ch.Battogtokh3, Ya.Enkhtur1 

1MNUMS,SOM Department of Dermatology 

2NCD 

3MNUMS,SOB Department of Microbiology and Infection Prevention Control 

Background: Acne is a common skin condition caused by inflammation and blockage of the 

pilosebaceous unit, which is common in adolescents and adults. Acne has a 9.4% prevalence in the Global 

Burden of Disease and is the eighth most common disease. Chinese researchers surveyed 17,345 

adolescents and adults in six cities in China (including Hailar in Inner Mongolia) by age group of 5 years. 

It shows that 38.0% of 15-19 years, 36.0% of 20-24 years and 15.8% of 25-29 years have the disease. 

Acne vulgaris can be caused by the following factors: blockage of the hair follicles, increased secretion 

of sebaceous glands, changes in the composition of normal microorganisms Cutibacterium acnes (C. 

acnes), the presence of pathogens and inflammation. C. acnes is a normal gram-positive human skin 

microorganism that is anaerobic but resistant to oxygen. Due to the high metabolism of fatty acids due to 

human metabolism and other features, the hair follicles become clogged, creating a favorable environment 

for the formation of an oxygen-free environment. Staphylococcus aureus (S. aureus) is a normal 

microorganism that is more common in gram-positive human skin and nasal nares. Highly toxic strains 

of S. aureus, including methicillin-resistant S. aureus (MRSA), continue to be a leading cause of skin 

infections and nosocomial infections. 

The Global Acne Grading System (GAGE) evaluates rashes in six specific locations on the face and chest 

with the eye to skin. In the early stages of acne vulgaris, a combination of local retinoid and antibacterial 

drugs is used. The 2016 American Dermatology Association's new guidelines for the treatment of acne 

in adolescents and adults include topical treatments, antibiotics, isotretinoids, and contraceptives. 

Dermatological societies in other countries offer a wide range of treatments for acne, depending on the 

cause, pathogenesis, and severity. Therefore, our study is based on a comparative case of the clinical 

forms of acne vulgaris in adolescents and adults in Mongolia, including pathogen specificity, antibiotic 

resistance, and some virulence factors. 
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Purpose: To case group the clinical features, severity, pathogen specificity, and virulence factor of 

acne vulgaris. 

Objective 

1. Collect specimens from people with and without acne vulgaris. 

2. Detection of MRSA colonization in the case group population, determination of virulence factors and 

antibiotic resistance in cultured strains 

3. Assess the severity of acne in the case group to determine whether it is related to microbial virulence 

factors and drug-resistant bacterial colonization. 

The proper use of antibiotics is the basis for dermatologists to determine the causative factors of acne 

vulgaris and to develop treatment tactics. To detect MRSA colonization in people with acne vulgaris and 

to compare its features with normal skin microorganisms in healthy people. Determination of virulence 

and antibiotic susceptibility by culturing C. acnes. 

Methods: From March 1, 2021 to May 1, 2021, the participants were invited to the Cosmetic and 

Rehabilitation Department of the National Dermatology Center in Ulaanbaatar, the Department of 

Dermatology of the Mongolian National University of Medical Sciences, and the Department of 

Microbiology Infection Prevention Control of the Mongolian National University of Medical Sciences. 

Based on the laboratory of the Department of Microbiology Infection Prevention Control, samples will 

be collected from clients who have applied for acne vulgaris. The study included 25 people with acne 

vulgaris and 25 relatively healthy people. The test specimens used in the study were obtained from a 

person diagnosed with acne vulgaris by filling out a consent form and a questionnaire. 

The diagnosis of acne vulgaris was made by a dermatologist based on clinical signs and tests, and the 

severity was confirmed. 

Acne can be diagnosed by a dermatologist, who can determine the severity and, if confirmed, collect the 

following tests. In the case and in the control group, the samples were taken from the nasal nares using 

an acne extractor. A semi-liquid transport medium cotton swab was used to compress the papula and 

pustula in one part of the face of the case group. Semi-liquid portable medium cotton swabs were taken 

from the forehead hair and skin of the control group. 

The collected samples were handed over to the Microbiology Laboratory of the “Mongolian Japan 

Hospital” and the Laboratory of the Department of Microbiology Infection Prevention Control of the 

Mongolian National University of Medical Sciences within 24 hours. 

Results: In 2021, we examined the test results and outcomes of a total of 50 clients aged 12-28 years 

diagnosed with acne vulgaris at the NDC's CRD. To evaluate the results of the aerobic and anaerobic 

bacterial culture of the clients in the case group, 5 out of 18 people in the 12-18 age group were 
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cultured MRSA, 2 out of 9 people in the 19-30 age group were cultured MRSA, and 2 cultures were 

cultured C. acnes. Compared with the incidence of MRSA colonization, the incidence of MRSA 

colonization was 3 months to 1 year, the incidence of MRSA colonization was 2 years, and the incidence 

of MRSA colonization was 3 years, and the incidence was 1, 4, or more years. Two cases of colonization 

were detected. A study of the severity of acne compared with MRSA colonization revealed 2 cases of 

moderate severity, 4 cases of mild severity, and 1 case of severe severity. MRSA was detected in 5 cases 

out of a total of 20 assays obtained from papula, and MRSA was detected in 2 cases out of a total of 5 

assays obtained from the pustula. 

S. aureus was cultured in 21.8% and C. acnes in 8% of the clients in the case group, and C. acnes was 

not cultured in the acne group. S. aureus was identified in 14 cases or 21.8% of cases in which mannitol 

salt decomposed and turned yellow when each culture was cultured in solid medium with mannitol salts. 

When cultured S. aureus was screened for cefoxitin, 5 cases or 15.6% of the acne vulgaris patients test 

results were Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). 

Findings: 

1. S. aureus was cultured in 21.8% of the patients in the case group, and C. acnes in 8% of the control 

group. 

2. The longer the onset of the patient’s disease, the higher the incidence of MRSA colonization. 

3. MRSA colonization is more common in patients with mild degree acne vulgaris. 
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ХӨХНИЙ ХОРТ ХАВДАРТАЙ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХИМИ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ДАРААХ 

ЗҮРХНИЙ ДИАСТОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЛДАГДЛЫГ ЗҮРХНИЙ ХЭТ АВИАН 

ШИНЖИЛГЭЭГЭЭР ҮНЭЛСЭН НЬ 

С.Пагмадулам1, Б.Нямгэрэл2, Н.Баясгалан3, В.Бямбасүрэн1 

1АШУҮИС, АУС, Зүрх судалалын тэнхим 

Үндэслэл: Хөхний хорт хавдрын эсрэг хими эмчилгээний сонголт нэмэгдсэнээр хорт хавдартай 

үйлчлүүлэгчдийн амьдрах чадвар нэмэгдэх болсон. Гэсэн хэдий ч шинэ үеийн хавдрын эсрэг эмүүд 

зүрх судасны тогтолцоонд гаж нөлөө үзүүлдэг болох нь тогтоогдсон ба түүнийг эрт оношлон, арга 

хэмжээ авах асуудлууд чухлаар тавигдаж байна. Зүрхний диастолын үйл ажиллагааны алдагдал нь 

зүрх судасны олон эмгэгийн эрт үеийн шинжид тооцогддог ба зүрхний хэт авиан шинжилгээгээр 

оношлох боломжтой байдаг нь энэхүү судалгааг хийх үндэслэл боллоо. Судалгааны ажлын 

зорилго: Зүрхний диастолын үйл ажиллагаанд үзүүлэх хими эмчилгээний нөлөөг зүрхний хэт 

авиан шинжилгээгээр үнэлэх. 

Судалгааны хэрэглэгдэхүүн ба арга зүй: Cудалгааг Хавдар Судлалын Үндэсний төвийг 

түшиглэн агшингийн болон тууш судалгааны загвараар, хөхний хорт хавдар онош эдийн 

шинжилгээгээр батлагдсан, хими эмчилгээ хийлгэж байгаа 36 эмэгтэй үйлчлүүлэгчдийг хамруулан 

2019.11-2020.01 сарын хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаанд оролцогчдоос асуумж, үзлэг 

(биеийн өндөр, жин, артерийн даралт, пульс), зүрхний цахилгаан бичлэг, болон зүрхний хэт авиан 

шинжилгээг гурван курс хими эмчилгээний (гурван сар) өмнөх болон дараах байдлаар хоёр 

удаагийн давтамжтай үнэлж үзүүлэлтүүдийг хооронд нь харьцуулсан. Зүрхний хэт авиан 

шинжилгээг Philips HD7 XE эхо аппаратыг ашиглан гүйцэтгэсэн. Зүүн ховдлын диастолын үйл 

ажиллагааны алдагдлын ангилалыг Америкийн зүрхний хэт авианы эмч нарын нийгэмлэгийн 

зөвлөмжийн дагуу хэвийн, сулралын үйл ажиллагаа алдагдсан (impaired relaxation, I зэрэг), 

хуурамч-хэвийн (pseudonormal, II зэрэг) ба хязгаарлагдмал (restricted, III зэрэг) гэж ангилж авч 

үзсэн. 

Судалгааны үр дүн: Cудалгаанд 28-61 насны нийт 36 үйлчлүүлэгч хамрагдсан. Үүнээс эмэгтэй 

100% (n=36), дундаж нас 47±9.3 нас байсан ба дундаж жин 71.4±15.06 кг байв. Зүрхний хэт авиан 

шинжилгээгээр зүрхний диастолын үйл ажиллагааны эхний хэмжилтийн үзүүлэлтүүдийг 3 курс 

хими эмчилгээний дараах байдалтай харьцуулахад 2D эхокардиографаар E/A харьцаа (p=0.01) ба 

S/D (p=0.03) статистик ач холбогдолтойгоор буурч, эдийн доплероор E/ sep (p=0.01), A/ sep 

(p=0.005) буурсан ба E/e/ sep (p=0.04) ач холбогдолтойгоор нэмэгдэж давтан үзлэгээр шинээр 11 

хүнд (30%) диастолын үйл ажиллагааны алдагдал нэмэгдэж илэрсэн. ДҮА алдагдалтай бүлэгт нас 

49±8.8 (жилээр), БЖИ 29±4.1(кг/м2) болон антрациклин эмчилгээний хэрэглээ ДҮА илрээгүй 
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бүлгээс өндөр байсан. Диастолын үйл ажиллагааны алдагдал оношлогдсон 15 оролцогчид эхний 

хэт авиан үнэлгээгээр зүрхний зүүн ховдлын систолын үйл ажиллагааны алдагдал 20% (n=3) 

хавсран илэрч байсан бол хими эмчилгээний дараах үнэлгээгээр 60% (n=9) болж нэмэгдсэн нь 

зүрхний дүүрэлтийн алдагдалтай үйлчлүүлэгчдэд цаашид зүрхний цацалтын үйл ажиллагааны 

алдагдал үүсч даамжирч буйг харуулж байна. 

Олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээгээр биеийн жингийн индекс (r=0.147 p=0.003), 

нас (r=0.261, p=0.001), ЗХЦФ (r=0.141, p=0.004) ба диастолын үйл ажиллагааны алдагдлын 

хамаарлыг үнэлэхэд эдгээр хүчин зүйлсүүд хими эмчилгээ хамааралт диастолын үйл ажиллагааны 

алдагдлыг урьдчилан тааварлах бие даасан хүчин зүйлс болж байв. Логистик регрессийн 

шинжилгээгээр нас OR- 1.06 (95% Cl: 1.01-1.12, p=0.02), БЖИ OR-1.12 (95% Cl: 1.04- 1.20, p=0.01) 

болон антрациклин OR-4.32 (95% Cl: 1.07-25.6, p=0.04) нь хамааралтай гарсан. 

Дүгнэлт: 3 курс хими эмчилгээний дараа зүрхний хэт авиан шинжилгээгээр 11 (30%) хүнд 

диастолын үйл ажиллагааны алдагдал шинээр оношлогдсон ба нас, БЖИ нэмэгдэх болон 

антрациклины хэрэглээ нь эрсдэлт хүчин зүйл болж байсан ба диастолын үйл ажиллагааны 

алдагдал нь хими эмчилгээний зүрхэнд үзүүлэх эрт үеийн хорт нөлөөг илрүүлэх ач холбогдолтой 

байна. 

Түлхүүр үгс: Диастолын үйл ажиллагааны алдагдал, хөхний хорт хавдар, хими эмчилгээ 

 
 

EVALUATING DIASTOLIC DYSFUNCTION BY TRANSTHORACIC 

ECHOCARDIOGRAPHY AMONG BREAST CANCER PATIENTS UNDERGOING 

CHEMOTHERAPY 

Background: Great advances have been made in cancer chemotherapy in the last decades, leading to the 

gradual increase in the survival of cancer patients. Along with this benefit, the chemotherapy induced 

cardiotoxicity have also proven to be an increasing problem thereby early detection and proper 

management of cardiotoxicity and chemotherapy induced cardiomyopathy are considered essentials. 

Diastolic dysfunction is an early marker for cardiac diseases and can be diagnosed by echocardiography. 

Aim: Assessing diastolic dysfunction by transthoracic echocardiography among breast cancer patients 

undergoing chemotherapy 

Methods: This cross-sectional and longitudinal study comprised 36 consecutive female breast cancer 

patients undergoing chemotherapy between November 2019 and January 2020 in National Cancer Center, 

Mongolia. All patients underwent questionnaire, clinical evaluation, electrocardiography and 

echocardiography for two visits in average of 3 months’ interval, namely before and after 3 courses of 

chemotherapy. Echocardiographic images were obtained by using a cardiac-ultrasonographic equipment 
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Philips HD7 XE. Diastolic function was classified as “normal”, “impaired relaxation”, “pseudonormal”  

and “restricted” according to the classifications of the American Society of Echocardiography. 

Results: The study recruited 36 consecutive patients (with ages 28-61 years) receiving chemotherapy 

for breast cancer treatment. The patients are 100% female (n=36), mean age was 479.3 (years) and mean 

weight was 71.4±15.06 (kg). There was significant worsening diastolic parameters such as E/A (p=0.01) 

and S/D (p=0.03) by echocardiography. We also found significant decline E/ sep (p=0.01) and A/ sep 

(p=0.005) and significant increase E/e/ sep (p=0.04) in tissue Doppler. These findings are indicating 

worsening of the diastolic parameters and after three courses of chemotherapy 30% (n=11) patients were 

newly diagnosed with diastolic dysfunction. Compared to the participants with normal diastolic function, 

participants with diastolic dysfunction were older 498.8 (years), had higher body mass index 

294.1 kg/m2 and higher usage of anthracycline. Systolic dysfunction was co-existed in 20% (n=3) of the 

cases with the diastolic dysfunction (n=15) in the initial echocardiography examination, yet the systolic 

dysfunction was increased up to 60% (n=9) among those patients (n=15) on the second examination. This 

finding indicates the patients with diastolic dysfunction are further embroiled with the systolic 

dysfunction. On multivariate regression analysis body mass index (r=0.147 p=0.003), old age 

(r=0.261 p=0.001), and EF (r=0.141, p=0.004) were shown as independent predictors of chemotherapy 

induced diastolic dysfunction. In logistic regression, age OR- 1.06 (95% Cl: 1.01-1.12, p=0.02), BMI OR-

1.12 (95% Cl: 1.04-1.20, p=0.01) and anthracycline OR-4.32 (95% Cl: 1.07-25.6, p=0.04) are shown to 

have mild effect on diastolic dysfunction. 

Conclusion: Diastolic dysfunction was newly diagnosed in 11 (30%) patients undergoing 3 courses of 

chemotherapy. The incidences were higher among the patients who had higher BMI, age and 

anthracyclines usage. The findings indicate diastolic dysfunction is early marker of chemotherapy induced 

cardiotoxicity. 

Key words: Diastolic dysfunction, Breast cancer, Chemotherapy 
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ЭРЭГТЭЙ ХҮНИЙ НҮҮРНИЙ ИНДЕКСИЙН АНТРОПОМЕТРИЙН СУДАЛГАА 

Ц. Оюударь1, Ж. Цолмон2 

1АШУҮИС, Нүүр ам судлалын сургууль, Нүүр амны гажиг заслын тэнхим 

2Монтаймлайн судалгааны төв 

Үндэслэл: Нүүрний антропометрийн хэмжилт нүүрний хэлбэрийг тодорхойлоход чухал үүрэг 

гүйцэтгэдэг. Нүүрний хэлбэр нь хүйс, арьсны өнгө, үндэс угсаа, цаг уур, нийгэм эдийн засаг, хоол 

тэжээл, удамшлын хүчин зүйл зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг байна. Эрдэмтэн D. Jeremic 

(2013) “Төв Сербийн хүн амын нүүрний индексийн антропометрийн судалгаа”-нд хамрагдсан хүн 

амын нүүрний морфологийн өндрийн дундаж утга 116.8 мм ± 7.28, нүүрний хамгийн өргөн утга 

124.12 мм ± 8.44 байсан бөгөөд нүүрний нийт индексийн дундаж утга 93.68 ± 6.86 байсан байна. 

Судалгаанд хамрагдсад лептопрософик буюу урт нүүр хэлбэрээр зонхилсон байв. Манай орны 

хувьд одоогоор Монгол хүний нүүрний индекс болон нүүрний хэлбэрийн талаар судалгааны ажил 

хийгдээгүй байгаа нь бидний судалгааны ажлын үндэслэл болсон. Зорилго: Нүүрний хэлбэр 

болон индексийг антропометрийн хэмжилт ашиглан тодорхойлж гаргахад оршино. Материал, 

арга зүй: Судалгаанд хамрагдах болон хасагдах шалгаварыг үндэслэн 18-35 насны харьцангуй 

эрүүл 150 эрэгтэй хүнийг сонгон авч байгалийн гэрэлтэй тасалгаанд, сандал дээр цэх суулган 

франкфуртын хавтгайг шалтай паралелль байхаар толгойг байрлуулан тайван байдалд хэмжилтийг 

хийсэн. Бүх хэмжилтийг ижил аргаар дижитал калибр ашиглаж хийв. Үр дүн: Судалгаанд нийт 

хамрагдсадын дундаж нүүрний морфологи өндөр 129.01 мм ± 14.7, нүүрний морфологи өргөн 121.0 

мм ± 10.5. Нийт нүүрний индексийн дундаж утга 93.2 ± 10.11 байв. Судалгаанд хамрагдсадын 

нүүрний хэлбэрийн байдлыг авч үзэхэд гиперлептопрософик (маш урт) 55.3%, еврипрософик 

(өргөн) 14.7%, лептопрософик (урт) 13.3%, мезопрософик (хэвийн) 10.7%, гипереврипрософик 

(маш өргөн) 6% байлаа. Судалгаанд хамрагдсадын нүүрний хэлбэр гиперлептопрософик (маш урт) 

хэлбэрээр давамгайлж байна. Дүгнэлт: Монгол хүмүүсийн гадаад төрхийн онцлогийн талаарх 

хамгийн хэвшмэл ойлголт нь том өргөн хацрын яс, том толгойтой байх зэрэг нь орно. Хэдийгээр 

бусад Ази хүмүүст ийм төрх ажиглагдаж болох ч голцуу зүүн хойд зүгийн Ази хүмүүс мөн Хойд 

зүгийн Серби хүмүүст энэхүү онцлог нь түлхүү ажиглагддаг байна. Үүнээс харахад нүүрний 

хэлбэр нь газар зүйн байрлал, хүйс, удамшил гэх зэрэг олон хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр өөр өөр 

байдаг байна. 
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THE ANTHROPOMETRY STUDY OF MALE FACIAL INDEX 

Ts.Oyudari1, J.Tsolmon2 

1Orthodontics department School of Dentistry, MNUMS 

2Montimeline researcher center 

Introduction: Facial anthropometric measurements play an important role in determining facial shape. 

Facial shape depends on many factors, including gender, race, ethnicity, climate, economics, nutrition, 

and genetic factors. “Anthropometric study of the facial index of the population of Central Serbia” (D. 

Jeremic, 2013) showed that the mean value of the morphological facial height in the study population was 

116.8 mm ± 7.28, maximum facial width 124.12 mm ± 8.44, while the mean value of the total facial index 

was 93.68 ± 6.86. Majority of study population has facial shape with leptoproscopic (long). In our country, 

there is currently no research on the facial index and facial features of Mongolians, which becomes the 

basis of our research. 

Purpose: The research purpose is to determine the shape and index of the face using anthropometric 

measurements. 

Materials and methods: Based on the eligibility criteria, 150 relatively healthy men aged 18-35 years 

were selected and placed in a room with natural lighting. The study participants were seated in a straight 

and upright position, and their heads were placed parallel to the floor along the Frankfurt plane. All 

measurements were made using a digital caliper by a specially trained personnel. 

Results: The average facial morphological height was 129.01 mm + 14.7, and the facial morphological 

width was 121.01 mm + 10.5. The average value of the total facial index was 93.2 + 10.11. 

Hyperleptoprosophic (very long) faces were predominant among the participants. 

Conclusion: The most common stereotypes about the appearance of Mongolians are large cheekbones 

and a large head. Although this may be the case for other Asian countries, it is more common in 

northeastern Asians and northern Serbs. This shows that the shape of the face varies under the influence 

of many factors, such as geographical location, gender and heredity. 
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ПЕРФУЗИЙН СОРОНЗОН РЕЗОНАНСТ ТОМОГРАФИЙН АРГААР ТАРХИНЫ 

УЙЛАНХАЙТ ХАВДРУУДААС ТАРХИНЫ БУГЛААГ ЯЛГАН ОНОШЛОХ АСУУДАЛД 

A.Цэрэнсугир1, Х.Дэлгэрдалай2,3, Э.Мөнхбаяр 4, Б.Оюунтогос1, 

Г.Мөнгөнбагана5, Х.Надмид6 Д.Мөнхбаатар2 

1 Люксмед эмнэлэг, 2АШУҮИС Анагаах ухааны сургууль, Радиологийн тэнхим, 3АШУҮИС-ийн 

Япон-Монгол эмнэлгийн Радиологийн тасаг, 4CLWH эмнэлэг, 5Грандмед эмнэлэг, УХТЭ6 

Товч хураангуй 

Судалгааны үндэслэл: Соронзон резонанст томографи (СРТ) –ийн шинжилгээнд цагариг 

хэлбэрийн тодрол (ЦХТ) бүхий шинжээр илэрдэг тархины эзэлхүүнт үүсгэврүүд түгээмэл байдаг. 

ЦХТ бүхий эзэлхүүнт үүсгэвэрийн ихэнх хувийг хортой глиома, үсэрхийлсэн хавдар болон 

тархины буглаа эзэлдэг. Эдгээр өвчний эмнэлзүй, дүрслэлийн шинжүүд төстэй, эмчилгээ, тавилан 

зэрэг нь ялгаатай учир ялган оношлох асуудал маш чухал юм. Перфузийн СРТ –ийн шинжилгээ 

(Dynamic susceptibility contrast perfusion-DSC PW) нь тархины цусан хангамж, гемодинамикын 

мэдээллийг үнэлэх боломжийг олгодог орчин үеийн дэвшилтэт, багажийн шинжилгээний арга юм. 

Судалгааны ажлын зорилго: Бид өөрийн орны эмнэлзүйн практикт анх удаа перфузийн СРТ- ийн 

аргыг нэвтрүүлж, түүний тусламжтайгаар буглааг үхжилт, уйланхайт хавдруудаас ялган оношлох 

боломжийг судаллаа. 

Mатериал, арга зүй: Судалгааг ретроспектив загвараар хийж гүйцэтгэсэн. Нийт 31 үйлчлүүлэгчид 

(насны дээд хязгаар 72, насны доод хязгаар 6, дундаж нас 49,93) байсан. Үүнд тархины буглаа (n = 

9), хортой глиома (n = 6), үсэрхийлсэн хавдар (n = 16) байв. Үүсгэвэр тус бүрт rCBVmax/ rCBVmean 

гэсэн перфузийн үзүүлэлтүүдийг хэмжин, эрүүл эдэд харьцуулан тоо утгыг авсан. P<0.05 буюу 

статистик ач холбогдолтой гэж үзсэн. Статистикийн шинжилгээг Independent T test, SPSS 10 

хувилбар ашиглан хийсэн. 

Үр дүн: Тархины буглааны rCBVmax харьцаа 1.20±0.52, rCBVmean харьцаа 0.50±0.37 байсан бол 

тархины үхжилт, уйланхайт хаврын rCBVmax харьцаа 6,17±1,15, rCBVmean харьцаа 4,18±1.35 

байсан. Тархины буглааны rCBVmax ба rCBFmean харьцангуй утга тархины уйланхайт, үхжилт 

хавдрын rCBVmax ба rCBFmean харьцангуй утгаас статистик ач холбогдол бүхий ялгаатайгаар 

бага байна (P = 0.0001). 

Дүгнэлт: Перфузийн СРТ-ийн аргаар тархины буглаа ба тархины уйланхайт хэлбэрийн хорт 

хавдраас ялган оношилох боломжтой юм. Буглааны капсул нь хавдрын эмгэг судасжилт байхгүй 

учраас перфузийн шинжилгээнд тархины хорт хавдраас бага утга үзүүлж байна. Ердийн СРТ 
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шинжилгээгээр тархины буглааг хорт хавдраас ялган оношлох боломжгүй үед перфузийн арга нь 

үр дүнтэй болохыг манай судалгааны үр дүн харуулж байна. 

 
BRAIN ABSCESS AND NECROTIC OR CYSTIC BRAIN TUMOR: DISCRIMINATION WITH 

DYNAMIC SUSCEPTIBILITY CONTRAST PERFUSION WEIGHTED MRI 

Tserensugir.A1, Delgerdalai.Kh2,3, Munkhbayar.E4 , Oyuntogos.B1, 

Mungunbagana.G5, Nadmid.Kh6, Munkhbaatar.D2 

1Luxmed hospital, 2Department of Radiology, Mongolian National University оf Medical Science, 

3MJTH, 4СLWH hospital, 5Gradmed hospital, 6NTDC 

 

Abstract 

Purpose: Differentiating between brain abscesses and cystic brain tumors such as high-grade gliomas and 

metastases is often difficult with conventional MRI. The goal of this study was to evaluate the diagnostic 

utility of perfusion MRI to differentiate between these pathologies. 

Materials and Methods: MRI was performed in 31 patients with rim-enhancing brain lesions (9 

abscesses, 6 high-grade gliomas, 16 metastases). Relative cerebral blood volume (rCBV) ratios were 

obtained via the values of the capsular portions of the lesions and the normal white matter. The diagnostic 

performance of rCBV was assessed with receiver operating characteristic (ROC) curve analysis. 

Results: In perfusion-weighted images, the capsular portions of the abscesses demonstrated low colored 

areas compared with the normal white matter and the rCBVmax ratio calculated was 1.20 0.52 ; 

rCBVmean ratio calculated was 0.50 0.37. The rCBVmax values in cystic brain tumors were 6,17 

1,15, rCBVmean values 4,18 1.35 respectively. The difference between abscesses and cystic tumors was 

statistically significant (P = 0.001). 

Conclusions: Perfusion MRI may allow the differentiation of brain abscess from cystic brain tumors, 

making it a strong additional imaging modality in the early diagnosis of these two entities. 

Key Words 

brain abscess, neoplasm, magnetic resonance, perfusion 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

91 

 

 

ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДАР, ТҮҮНИЙ УРЬДАЛ ЭМГЭГИЙН ЭРСДЛИЙГ 

ХЕЛИКОБАКТЕРИЙН ЭСРЭГБИЕ БОЛОН ИЙЛДСИЙН ПЕПСИНОГЕН 

БИОМАРКЕРААР ҮНЭЛЭХ НЬ 

Д.Ганчимэг, А.Дашмаа, Б.Тэгшжаргал, Б.Батчимэг, Т.Балжинням, 

Т.Насанжаргал, Д.Баяр, Б.Батболд, Л.Тулгаа 

Анагаах ухааны хүрээлэн, АШУҮИС 

Үндэслэл: Ходоодны хорт хавдрын тохиолдолд дэлхий дахинд буурч байгаа хэдий ч манай оронд 

тохиолдол, нас баралтын тоо сүүлийн 10 жилд тогтвортой өссөөр байна. Хавдар судлалын олон 

улсын агентлагийн мэдээллээр 2020 оны байдлаар дэлхий дахинд ходоодны хорт хавдрын 

тохиолдлын тоогоор Монгол улс нэгдүгээр (100 000:32.5), Япон улс хоёрдугаар (100 000:31.6), 

Өмнөд Солонгос улс гуравдугаар (100 000:27.9) байранд орж байна. Ходоодны хорт хавдрын 

шалтгаант нас баралтын түвшингээр Монгол улс нэгдүгээрт (100 000:24.6) жагсаж байхад Япон 

(100 000:8.2), Өмнөд Солонгос (100 000:6.1) улсууд 34 болон 56-р байранд тус тус жагсаж байна. 

Эдгээр улсуудад ходоодны хорт хавдрын тохиолдлын тоо өндөр хэдий ч нас баралт бага байгаа 

нь ходоодны хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үндэсний хөтөлбөр, арга хэмжэг амжилттай 

хэрэгжүүлсэнтэй холбоотой юм. Манай улсын хувьд нийт хавдрын өвчлөлийн хоёрдугаарт 

ходоодны хорт хавдар ордог ба үүний 80 орчим хувь хожуу шатандаа оношлогдож байна. Манай 

улсад одоогоор ходоодны эмгэгийг бари уулгаж рентгенд харах, уян дуран, компьютер томографи 

шинжилгээгээр оношлон илрүүлж байгаа бөгөөд эдгээр нь тодорхой нөхцөл шаарддаг, өртөг 

өндөр, инвазив аргууд юм. Дэлхий нийтэд аливаа өвчин эмгэгийн эрт илрүүлэг, оношилгооны 

ерөнхий зарчим нь үйлчлүүлэгчдэд зовуурьгүй, эрсдэл хүндрэлгүй, гаж нөлөө багатай, богино 

хугацаанд мэдээлэл өгөх чадвартай, эдийн засгийн хувьд хямд төсөр байх зэрэг шалгуурыг 

хангасан аргыг ашиглахыг илүүд үзэж байна. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн зарим улс оронд 

ходоодны эмгэг, ялангуяа ходоодны хорт хавдрыг эрт оношлох зорилгоор CEA, CA 724, IL-6, IL-

8, TNF-альфа, пепсиноген, гастрин зэрэг хэд хэдэн биомаркерын судалгаануудыг эрчимтэй хийсэн. 

Японы судлаачдын баг H.Pylori IgG, ийлдсийн пепсиногенээр ходоодны хорт хавдрын эрсдлийг 

тодорхойлох ABC(D) аргачлалыг боловсруулж, эмнэлзүйд нэвтрүүлсэн. Түүнчлэн Өмнөд 

Солонгос, Хятад зэрэг ходоодны хорт хавдрын өвчлөл өндөртэй бусад улс орнууд уг аргачлалыг 

өөрийн улс оронд эрт илрүүлэгт ашиглах боломжтой эсэх тал дээр судалгаануудыг хийсээр байна. 

Хеликобактерийн архаг халдвар нь ходоодны салстын эсийн үйл ажиллагааг алдагдуулж, түүнийг 

устгах эмчилгээ хийлгэхгүй бол удаан хугацааны дараа гадаад болон дотоод хүчин зүйлсийн 

нөлөөгөөр ходоодны салстын хувирал бий болж, архаг хатингаршилт үрэвсэл, гэдэсжих 

метаплази, дисплази үүсч, улмаар хорт хавдарт хүргэдэг. 
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Ходоодны хатингаршилт өөрчлөлт нь ходоодны хорт хавдарт хүргэх үндсэн нөхцөл тул 

хатингаршилт үрэвслийг оношлож илрүүлэх нь хавдраас урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэлтийг 

сайжруулахад чухал ач холбогдолтой юм. Ходоодны хатингаршилт өөрчлөлтийн улмаас ходоодны 

их биеийн үндсэн эсүүдийн тоо багасч, шүүрлийн ялгарал, найрлага, бүтэц өөрчлөгдсөнөөр 

ходоодонд давсны хүчил, пепсиноген болон гастрины хэмжээ, харьцаа алдагддаг. Пепсиноген нь 

пепсин үүсэлтэд оролцдог идэвхгүй профермент бөгөөд ходоодны гол эсээс ялгардаг уураг задлагч 

фермент юм. Уг фермент нь биохими болон иммунологийн хувьд ялгаатай пепсиноген I (PGI), 

пепсиноген I (PGII) гэсэн хоёр хэлбэртэй. PGI ходоодны ёроол хэсгийн булчирхайн салстын 

хэсгээс (хүзүү эсээс), PGII нь ходоодны хэсгийн кардиа, ёроол, нугалуур хэсгийн булчирхайнууд, 

12 гэдэсний салстын хэсгээс ялгардаг шүүрэл юм. 

Зорилго: Ходоодны архаг хатингаршилт үрэвсэл болон хорт хавдрын үед H.Pylori IgG болон 

ийлдсийн пепсиногенийг тодорхойлж, ходоодны хорт хавдрын эрсдлийг ABC(D) аргачлалаар 

үнэлэх 

Материал, арга зүй: Судалгааг 2018-2020 оны хугацаанд, тохиолдол-хяналтын судалгааны аргаар 

хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаанд ХСҮТ-д ходоодны хорт хавдар шинээр оношлогдсон, мэс засал 

болон хавдрын эсрэг эмчилгээ хийлгээгүй 36, ходоодны архаг хатингаршилт үрэвсэл шинээр 

оношлогдсон 40, харьцангуй эрүүл 38, нийт 114 хүнийг бүлэг хооронд нас (±1), хүйс ижилсүүлэн 

хамруулсан. Жирэмсэн, 18-аас доош настай, сүүлийн 3 сард ходоодны хүчил дарангуйлах болон 

хеликобактерийн халдварын эсрэг эмчилгээ хийлгэсэн, өмнө нь ходоод тайрах мэс засалд орж 

байсан, хорт хавдар үсэрхийлсэн тохиолдлуудыг судалгаанаас хассан. Судалгаанд оролцогчоос 

захын венийн судаснаас 8 мл цусыг халдвар хамгааллын дүрмийг баримтлан нэг удаагийн 

вакуумтейнер систем ашиглан авсан. Цусны дээжийг 2 цагийн дотор 1 минутанд 2000 rpm 

эргэлттэй центрифугээр 10 минут эргүүлж, ийлдсийг ялган авав. PGI, PGII, H.Pylori IgG 

биомаркерын шинжилгээг фермент холбох урвал (ELISA-enzyme linked immunosorbent assay)-ын 

аргаар GastroPanel (Pepsinogen I ELISA; Pepsinogen II ELISA; H.Pylori IgG ELISA; BIOHIT Plc, 

Helsinki, Finland) цомгийг ашиглан үйлдвэрлэгчийн заавар аргачлалын дагуу АУХ-ийн ЭШТЛ-д 

хийж гүйцэтгэлээ. Нэг хүний сорьцонд гурав давталттайгаар хоёр удаа шинжилгээ хийж, дундаж 

үзүүлэлтийг авсан. ELISA шинжилгээний үр дүнг БНХАУ-ын Biobase Biodustry үйлдвэрийн 

BIOBASE-EL10A reader багажаар 450 нм долгионы уртад уншуулав. PGI/II харьцааг тооцож 

гаргасан. H.Pylori IgG >30EIU тохиолдолд H.Pylori IgG (+), PGI, PGI/II харьцааны босго утгыг 

тооцон гаргасны үндсэн дээр PGI босго утгаас багассан, PGI/II харьцаа босго утгаас багассан 

тохиолдолд пепсиноген (+) гэж үзэн судалгаанд оролцогчдыг ходоодны хорт хавдрын эрсдлийг 

үнэлэх ABC(D) аргачлалаар ангилав. Үүнд, A бүлэгт H.Pylori IgG (-), 
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пепсиноген (-); B бүлэгт H.Pylori IgG (+), пепсиноген (-); C бүлэгт H.Pylori IgG (+), пепсиноген (+); 

D бүлэгт H.Pylori IgG (-), пепсиноген (+) тохиолдлыг ангилав. Судалгааны үр дүнг тооцохдоо 

хэвийн бус тархалттай тоон үзүүлэлтийн бүлэг хоорондын ялгааг параметрийн бус тестийн аргаар 

шинжилж медиан болон дээд доод квартиллаар илэрхийлсэн. Биомаркерийн босго утгыг ROC 

(Receiver Operating Characteristic) муруй, Youden индэксээр тооцоолов. Бүх статистик анализийг 2 

талт байдлаар хийж р утга <0.05 байх тохиолдлыг статистик ач холбогдолтой гэж үзсэн. Статистик 

анализийг SPSS 26 (version 26.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) программ ашиглан хийж гүйцэтгэлээ. 

Үр дүн: Судалгаанд оролцогчдын медиан нас 62 (27-80), 52.6% эрэгтэй байлаа. Ходоодны хорт 

хавдартай бүлэгт ходоодны хорт хавдрын удмын түүх, өмнө нь ходоодны ямар нэг эмгэгээр өвдөж 

байсан түүх бусад хоёр бүлэгтэй харьцуулахад статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай их байлаа 

(p<0.05, p<0.05). Нийт судалгаанд оролцогчдийн 58.8% (67) H.Pylori IgG эерэг байсан ба бүлэг 

хооронд ялгаагүй байна. Ийлдсийн PGI биомаркерийн медиан утга ходоодны хорт хавдартай 

бүлэгт 46.94 (6.52-212.67), архаг хатингаршилт үрэвсэлтэй бүлэгт 56.52 (4.23-209.28), харьцангуй 

эрүүл бүлэгт 74.32 (14.65-223.94) буюу хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад тохиолдлын хоёр бүлэгт 

статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай буурсан байна (p<0.05, p<0.05). Ийлдсийн PGII 

биомаркерийн медиан ходоодны хорт хавдартай бүлэгт 16.60 (3.73-41.77), архаг хатингаршилт 

үрэвсэлтэй бүлэгт 11.39 (4.20-40.75), харьцангуй эрүүл бүлэгт 13.32 (6.24-39.48) буюу бүлэг 

хооронд статистик ач холбогдол бүхий ялгаагүй байв. Харин PGI/II харьцааны медиан ходоодны 

хорт хавдартай бүлэгт 3.76 (0.58-8.71), архаг хатингаршилт үрэвсэлтэй бүлэгт 

5.03 (0.60-13.73), харьцангуй эрүүл бүлэгт 5.77 (1.71-12.87) буюу хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад 

ходоодны хорт хавдартай бүлэгт статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай бага байв (p<0.01). 

Ийлдсийн PGI ходоодны хорт хавдрыг илрүүлэх босго утга 35.25 нг/мл (AUC 64.3, 95%CI 51.3-

77.2, p<0.05), архаг хатингаршилт үрэвслийг илрүүлэх босго утга 75.07 нг/мл (AUC 65.2, 95%CI 

53.0-77.3, p<0.05) байлаа. Харин PGI/II харьцааны ходоодны хорт хавдрыг илрүүлэх босго утга 

5.27 (AUC 71.6, 95%CI 69.6-82.8, p<0.01), архаг хатингаршилт үрэвслийг илрүүлэх босго утга 6.25 

(AUC 62.7, 95%CI 50.1-75.3, p<0.05) байлаа. Ходоодны архаг хатингаршилт үрэвслийг хяналтын 

бүлэгтэй харьцуулан ABC(D) бүлэгт ангилахад хяналтын бүлгийн 23.7% (9) А бүлэгт, 44.7% (17) 

B бүлэгт буюу пепсиноген сөрөг бүлэгт багтаж байсан бол тохиолдлын бүлгийн 30.0% (12) C 

бүлэгт, 35.0% (14) D бүлэгт буюу пепсиноген эерэг бүлэгт багтаж байна (p<0.05). Логик 

регрессийн шинжилгээгээр D бүлэг буюу хеликобактерийн халдваргүй, ийлдсийн пепсиноген 

буурсан байх нь хатингаршилт үрэвсэлтэй байх эрсдэлтэй байна (OR 5.04, 95% CI 1.13-22.50, 

p<0.05). Харин ходоодны хорт хавдрыг хяналтын бүлэгтэй харьцуулан ABC(D) бүлэгт 
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ангилахад хяналтын бүлгийн 28.9% (11) А бүлэгт, 57.9% (22) B бүлэгт буюу пепсиноген сөрөг 

бүлэгт багтаж байсан бол тохиолдлын бүлгийн 25.0% (9) C бүлэгт, 19.4% (7) D бүлэгт буюу 

пепсиноген эерэг бүлэгт багтаж байна (p<0.05). Логик регрессийн шинжилгээгээр C бүлэг буюу 

хеликобактерийн халдвартай, ийлдсийн пепсиноген буурсан байх нь ходоодны хорт хавдартай 

байх эрсдэлтэй байна (OR 6.19, 95% CI 1.04-36.78, p<0.05). 

Дүгнэлт: H.Pylori IgG болон ийлдсийн пепсиногенд суурилсан ABC(D) аргачлалаар ходоодны 

хорт хавдар болон түүний урьдал эмгэгийн эрсдлийг тодорхойлж, цаашид уян дурангийн 

шинжилгээ хийлгэх хүн амыг сонгох боломжтой байна. 

 
THE RISK ASSESSMENT OF GASTRIC CANCER AND PRECANCEROUS CONDITION 

USING SERUM PEPSINOGEN AND H.PYLORI ANTIBODY TEST 

Ganchimeg D., Dashmaa A., Tegshjargal B., Batchimeg B., Baljinnyam T., 

Nasanjargal T., Bayar D., Batbold B., Tulgaa L. 

Institute of Medical Sciences, MNUMS, Ulaanbatar, Mongolia 

ganchimeg.ims@mnums.edu.mn, 976-88006059 

 

Background: The incidence of gastric cancer has been declining worldwide in recent years; on the 

contrary, it has increased in the last decade in Mongolia. According to data of International Agency for 

Research on Cancer, Mongolia had the highest rate (32.5 new cases per 100,000 population) of gastric 

cancer, followed by Japan (100’000:31.6) and South Korea (100’000:27.9) for both sexes in 2020. Also, 

Mongolia (100’000:24.6) leads to the mortality of gastric cancer, while Japan (100’000:8.2) and South 

Korea (100’000:8.2) ranked 34 and 56, respectively. Japan and South Korea has been successfully 

implemented national screening program for early detection of gastric cancer. In Mongolia, over 80% of 

gastric cancer cases are diagnosed in the late stage. But a screening program has not introduced to decrease 

the gastric cancer rate. We performed a gastroduadenoscopy for screening and histological evaluation to 

diagnose gastric cancer. These methods are an effective diagnostic modality for gastric diseases; however, 

invasive and cause discomfort, making it an undesirable procedure for patients. Thus, there is a demand to 

introduce a non-invasive, easy-to-use early detection method for screening to general the population. 

Gastric cancer is the end of a long and multistep process, including atrophic gastritis, intestinal metaplasia, 

low and high grade dysplasia. Accordingly, we considered that atrophy is the key condition of gastric 

cancer and monitoring atrophic gastritis is a preventive measure against gastric cancer. In some developed 

countries, H.Pylori IgG and pepsinogens (PGs) have been studied as non-invasive serological evaluation 

of gastric cancer and precancerous gastric lesions and have been 
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suggested a variety of cut-off value. Human PGs, which are protein-digestive enzymes secreted as 

proenzymes by chief cells, classified as pepsinogen I (PGI) and pepsinogen II (PGII). Serum PGs may 

function as  a marker of the functional and morphologic status of the gastric mucous. Miki  et al. 

developed ABC(D) screening method which is combination of H.Pylori IgG and PGs (PGI<70ng/ml 

and PGI/II ratio<3.0 as positive PGs) for atrophic marker to stratify high risk patients of gastric cancer. 

Aims: To determine serum PGs and H.Pylori IgG in atrophic gastritis and gastric cancer patients and 

evaluate the risk by ABC(D) classification. 

Materials and Methods: A case-control study was conducted from 2018 to 2020. We selected 40 atrophic 

gastritis and 36 newly diagnosed gastric cancer patients from National Cancer Center of Mongolia, before 

surgery and other therapies. Besides, we enrolled population-based 38 healthy controls who were without 

obvious disease by basic tests, and healthy mucosa by gastroduodenoscopy. Subjects of three groups were 

matched by age (±1) and sex. Exclusion criteria was followed: age <18, pregnancy, recent use of proton 

pump inhibitor or histamine-2 receptor blockers, history of H.Pylori eradication within three months, 

history of gastric surgery or malignancy of cancers. Written informed consents were obtained from all 

subjects. The fasting blood samples were collected into an EDTA tube from all subjects. The blood 

samples were centrifuged at 2000 rpm for 10 minutes, and the supernatant was stored at -70°C freezer 

until testing. PGI, PGII, and H.Pylori IgG levels were measured using GastroPanel enzyme-linked 

immunosorbent assay kit (Pepsinogen I ELISA; Pepsinogen II ELISA; H.Pylori IgG ELISA; BIOHIT Plc, 

Helsinki, Finland). To obtain more accurate analysis results, the serum biomarkers concentration was used 

for the average value of the results of a triplicate analysis repeated twice. The absorbance of the microplate 

wells was measured at 450 nm using a BIOBASE- EL10A microplate reader (Biobase Biodustry, 

Shandong, China). Also, PGI to PGII ratio (PGI/II ratio) was calculated. We classified subjects into four 

groups based on ABC(D) classification (PGI < cut off value and PGI/II ratio < cut off value as positive 

PGs): group A, H.Pylori(-), PGs(-); group B, H.Pylori(+), PGs(-); group C H.Pylori(+), PGs(+); group D, 

H.Pylori(-), PGs(+). All statistical analyses were performed by SPSS (version 26.0, Chicago, IL, USA) 

software. Serum levels of biomarkers were presented as medians and differences assessed using Kruskal-

Wallis Test. The diagnostic accuracy and cut-off values were assessed by ROC curves and the Youden 

index and the risk expressed by odds ratio (OR) and 95% confidence intervals (95%CI) based on logistic 

regression analysis. Differences with p<0.05 considered to be statistically significant. 

Results: Median age of the subjects was 62 (min 27, max 80), 52.6% (n=60) were male. Proportions of 

family history of gastric cancer and previous history of gastric disease were significantly higher in the 

gastric cancer group compared with atrophic gastritis and healthy control groups (p<0.05, p<0.05). 
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H.Pylori was positive in 67 (58.8%) subjects according to H.Pylori IgG assay and there was no difference 

between study groups. The median of serum PGI was 74.32 ng/ml (14.65 to 223.94) for healthy controls, 

56.52 ng/ml (4.23 to 209.28) for atrophic gastritis and 46.94 ng/ml (6.52 to 212.67) for gastric cancer 

patients. The serum PGI level was significantly decreased in gastric cancer and atrophic gastritis groups 

as compared to the healthy control (p<0.05, p<0.05). The median of PGR was 5.77 (1.71 to 12.87), 5.03 

(0.60 to 13.73), and 3.76 (0.58 to 8.71) for healthy controls, atrophic gastritis, and gastric cancer patients. 

The PGI/II ratio was significantly lower in the gastric cancer group compared with the healthy control 

(p<0.01). There were no significant differences in the serum PGII level between the study groups. The 

corresponding ROC curves of PGI and PGI/II ratio were developed to predict atrophic gastritis and gastric 

cancer. The optimal cut off value of PGI was ≤35.25 ng/ml (AUC 64.3, 95% CI 51.3-77.2, p<0.05) for 

gastric cancer and PGI was ≤75.07 ng/ml (AUC 65.2, 95% CI 53.0-77.3, p<0.05) for atrophic gastritis. 

Also, the optimal cut off value of PGI/II ratio was ≤5.27 (AUC 71.6, 95% CI 69.6-82.8, p<0.01) for gastric 

cancer and PGI/II ratio was ≤6.25 (AUC 62.7, 95% CI 50.1-75.3, p<0.05) for atrophic gastritis. We 

classified subjects into ABC(D) classification based on our cut-off values. According to classification of 

atrophic gastritis patients and healthy control, 9 (23.7%) were categorized as group A, 17 (44.7%) as group 

B, 12 (30.0%) as group C, 14 (35.0%) as group D (p<0.05). Group D had higher proportion of gastric 

cancer cases than group A, B and C (OR 5.04, 95% CI 1.13-22.50, p<0.05). According to classification 

of gastric cancer patients and healthy control, 11 (28.9%) were categorized as group A, 22 (57.9%) as 

group B, 9 (25.0%) as group C, 7 (19.4%) as group D (p<0.05). Groups C had higher proportion of gastric 

cancer cases than group A, B and D (OR 6.19, 95% CI 1.04-36.78, p<0.05). 

Conclusion: Our findings suggest that PGs level and H.pylori IgG may predict development of gastric 

cancer and could identifying individuals at high risk of gastric cancer and precancerous lesions who may 

need endoscopy. 
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МОНГОЛ ХҮНИЙ ЗАРИМ ШҮДНИЙ УРТЫГ CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY 

ЗУРАГТ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 

Ж. Дэлгэрцэцэг1, Б.Шүрэнцэцэг2, Р.Оюунтөгс3 

1,2,3Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль 

Үндэслэл: Дэлхий дахинд хүний амны хөндийн эмгэгийн тэргүүлэх байранд шүд цоорох өвчин 

бичигдсэн хэвээр байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тайлан мэдээ харуулсаар байна. 

Амны хөндий, шүдний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх олон төрлийн идэвхитэй арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч дэлхийн хүн амын 50% нь хэдийнээ шүд цоорох өвчинд өртсөн 

төдийгүй хөгжингүй улс орны хүн амын 60-90% нь хүүхэд насандаа өвчилсөн байна. Манай улсад 

сүүлийн хориод жилийн хугацаанд хийгдсэн шүд цоорох өвчний тархвар зүйн судалгааны үр 

дүнгээс харахад нийт хүүхдийн 80-аас дээш хувь, насанд хүрэгсдийн 95-аас дээш хувь нь шүд 

цоорох өвчин, түүний хүндрэлд өртсөн болох нь тогтоогдсон байна. 

Монгол оронд шүд цоорох өвчин, түүний хүндрэлийн оношилгоо, эмчилгээний асуудалд 

дэвшилтэт техник технологиуд нэвтрэн орж, тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал 

сайжирч байна. Үүний нэг нь бол Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) зураг ашиглан 

оношилгоо хийх, эмчилгээний төлөвлөгөө гаргах, явцыг болон үр дүнг хянах нь чухал ач 

холбогдолтой юм. Шүд цоорох өвчний хүндрэлийг оношлох, эмчилгээний төлөвлөгөө 

боловсруулахад тухайн шүдний сурвалжийн байрлал, хэлбэр, нэвтрэх чанар, уртын хэмжээ, 

нарийсал зэргийг урьдчилан мэдэх нь сурвалжийн сувгийн эмчилгээний үр дүнд эерэг нөлөө 

үзүүлдэг. АНУ-д хүний шүдний сурвалжийн уртыг 1974 онд анх дэлгэмэл рентген зураг ашиглан 

тодорхойлсон байдаг бол 2013 оноос Cone-Beam Computed Tomography зураг ашиглан 

тодорхойлох нь олон давуу талтай, бодит хэмжээг гаргадаг арга байна. Манай оронд Монгол хүний 

шүдний уртыг Cone-Beam Computed Tomography зураг ашиглан тодорхойлсон судалгааны ажил 

хомс байгаа тул энэхүү судалгааг хийх боллоо. 

Зорилго: Монгол хүний зарим шүдний уртыг Cone-Beam Computed Tomography зурагт 

тодорхойлох. Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьж хэрэгжүүллээ. 

Үүнд: 

1. Хоншоор, эрүүний төвийн үүдэн шүдний уртыг CBCT зурагт тодорхойлох 

2. Хоншоор, эрүүний соёо шүдний уртыг CBCT зурагт тодорхойлох 

3. Хоншоор, эрүүний I их араа шүдний уртыг CBCT зурагт тодорхойлох 

Материал, арга зүй: Бид судалгааг Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Нүүр 

Ам Судлалын Төв Эмнэлэгийн Нүүр Амны Дүрс Оношилгооны тасгийг түшиглэн аналитик 

судалгааны нэг агшингийн загвараар явуулсан. Судалгаанд БНСУ-д үйлдвэрлэгдсэн HDX WILL 
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фирмийн DENTRI CBCT аппаратаар 2015 оны 7 сараас хойш авагдан архивт хадгалагдаж буйн 

108 хүний компьютер томограф зургийг ашиглан, OnDemand3Dapp программ хангамжийн 

тусламжтайгаар хэмжилтүүдийг хийн, 2020 оны 09 сараас 2021оны 1 сарын хооронд гүйцэтгэв. 

Судалгааны хэмжилт хийх шүдийг сонгохдоо СВСТ зурагт тухайн шүдний цөгц ба сурвалжийн 

бүтэц алдагдаагүй байх, эмгэг шимэгдэлгүй байх, анатомийн өвөрмөц хэлбэр бүтэцгүй байх,  

гэмтэл хугарал цууралгүй байх, шимэгдэл болон шохойжилтгүй байх гэсэн шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг баримтлан хоншоор, эрүүний төвийн үүдэн шүд, соёо шүд, I их араа шүднүүдэд 

хэмжилт хийсэн. 

Шүд бүрийг цөгцний өндрийг хэмжилтийг хацар талын төвгөр (cusp tip)-ийн оройгоос 

паалан ясжмаг эдийн зааг (CEJ ба DCEJ-ийг холбосон шугамын гол) хүртэл шүдний тэнхлэгийн 

дагуу татсан шугаман хэмжээсээр, сурвалжийн уртыг шүдний хацар талын паалан ясжмаг эдийн 

зааг (CEJ ба DCEJ-ийг холбосон шугамын гол)-аас сурвалжийн орой (RA) хүртэл татсан шугаман 

хэмжээсээр, шүдний нийт уртыг хацар талын төвгөрийн оройгоос сурвалжийн орой (RA) хүртэл 

татсан шугаман хэмжээсээр тооцсон. 

Сурвалжийн орой (RA): сурвалжийн хамгийн оройд байх цэг. 

Медиаль паалан ясжмаг эдийн зааг (MCEJ): цөгцний медиаль гадаргууд байрлах паалан ясжмаг 

эдийн зааг. Дисталь паалан ясжмаг эдийн заааг (DCEJ): цөгцний дисталь гадаргууд байрлах паалан 

ясжмаг эдийн зааг. Төвгөр (cusp tip): хоршилтын хавтгай дахь хамгийн өндөр төвгөр. 

Судалгааны үр дүнд SPSS программ хангамж ашиглан боловсруулалт хийсэн. 

Үр дүн: Бид нийт 108 хүний СВСТ зурагт хэмжилт хийж хоншоор ба эрүүний төвийн үүдэн шүд, 

соёо, I их араа шүдний цөгцний өндөр, сурвалжийн урт, шүдний нийт уртыг хэмжин дескриптив 

үзүүлэлтүүдийг хүснэгтээр гаргалаа. 

Судалгааны хэмжилтийн үр дүнд хоншоорын төвийн үүдэн шүдний цөгцний урт 9.76±0.95 мм, 

сурвалжийн урт 11.32±1.76 мм, шүдний нийт урт нь 21.08±1.92 мм байсан бол эрүүний төвийн 

үүдэн шүднийх дээрхтэй харгалзан 7.82±0.82 мм, 10.98±1.09 мм, 18.82±1.33 мм тус тус (p<0.01) 

байлаа. Судалгааны хэмжилтэд орсон шүднүүд дунд хамгийн богино хоншоорын төвийн үүдэн 

шүд 16.7 мм байсан бол хамгийн урт нь 26.3 мм байна. Эрүүний төвийн үүдэн шүдний хувьд 

хамгийн богино нь 15.4 мм байсан бол хамгийн урт нь 21.7 мм байв. 

Хоншоорын соёо шүдний цөгцний урт нь 8.81±0.87 мм, сурвалжийн урт 15.38±1.91 мм, шүдний 

нийт урт нь 24.19±2.09 мм байсан бол эрүүний соёо шүдний урт дээрхтэй харгалзан 8.63±0.91 мм, 

14.54±1.72 мм, 23.18±2.03 мм тус тус (p<0.05) байлаа. Хамгийн богино хоншоорын соёо шүд 18.6 

мм байсан бол хамгийн урт нь 31.7 мм байна. Эрүүний соёо шүдний хувьд хамгийн богино нь 

17.6 мм байсан бол хамгийн урт нь 27.9 мм байв. 
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Хоншоорын I их араа шүдний цөгцний урт нь 5.82±0.52 мм, сурвалжийн урт 11.60±1.38 мм, 

шүдний нийт урт нь 17.43±1.62 мм байсан бол эрүүнд дээрхтэй харгалзан 6.30±0.52 мм, 12.99±1.24 

мм, 19.30±1.41 мм тус тус (p<0.01) байлаа. Хамгийн богино I их араа шүд хоншоорт 

13.3 мм байсан бол хамгийн урт нь 21.6 мм байна. Эрүүний I их араа шүдний хувьд хамгийн богино 

нь 14.6 мм байсан бол хамгийн урт нь 22.6 мм байв. 

Судалгааны хэмжилтэд орсон шүдний цөгцний урт, сурвалжийн урт, шүдний нийт уртын 

үзүүлэлтийг тухайн хүний нас ба хүйсээр харьцуулан судлахад статистик ач холбогдол бүхий ялгаа 

илэрсэнгүй байв. 

Дүгнэлт: Монгол хүний хоншоорын төвийн үүдэн шүдний урт 21.08±1.92мм, эрүүнийх 

18.82±1.33мм байсан бол хүний хамгийн урт шүд болох соёо шүдний урт хоншоорт 24.19±2.09мм, 

эрүүнд 23.18±2.03мм, харин хүний хамгийн том шүд болох байнгын нэгдүгээр их араа шүдний урт 

хоншоорт 17.43±1.62мм, эрүүнд, 19.30±1.41мм тус тус байна. 
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НАСАНД ХҮРЭГСДИЙН ШҮД ЦООРОХ ӨВЧНИЙ ЭРЧИМ БА ШҮЛСНИЙ МУЦИН-7 

ГЛИКОПРОТЕЙНИЙ ТҮВШИН, БУФЕР, РН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ ХАРЬЦУУЛАН 

ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 

С.Ангар¹, М.Эрхбилгүүн¹, Г.Оюунсолонго2, О.Нямхүү2, М.Хонгорзул2, Д.Золзаяа3, М.Соёлмаа4 

1,2Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Нүүр Ам Судлалын Сургууль, V 

дамжаа 

3АШУҮИС-ийн Монгол-Японы эмнэлэг, Микробиологи, дархлаа судлалын төв лаборатори 

4АШУҮИС, НАСС, Нүүр Амны Эмчилгээний Тэнхим 

Үндэслэл: Шүд цоорох өвчин (ШЦӨ) нь олон шалтгаант халдварт өвчин бөгөөд шүдний хатуу 

эдэд эрдэсгүйжил явагдан, улмаар шүд цоорч хөндий үүсэх эмгэг юм[1]. Амны хөндийн цоорсон, 

ломбодсон, авагдсан шүдний (ЦЛА/ш) нийлбэр тоон утгыг ШЦӨ-ий эрчим гэж тодорхойлдог. Шүд 

Судлалын Олон Улсын Холбооны Монголын салбарын 2013 оны судалгаагаар манай орны хүн ам 

дунд ШЦӨ-ий тархалт 5 насанд 80.5%, 15 насанд 76.5%, 18 насанд 78.38%, 35-44 насанд 96.9% 

байсан. ШЦӨ үүсэхэд цоорол үүсгэгч бичил биетэн, хоол хүнсэн дэх нүүрс ус, эзэн биеийн тэсвэрт 

чанар гэсэн голлох 3 хүчин зүйлийг Keyes (1962) диаграммд тусгасан байдаг. Амны хөндийд 

тархмал орших агаартан болон агааргүйтэн нянгууд ШЦӨ үүсэхэд оролцдог хэдий ч, цус задлагч 

альфа бүлгийн Mutans Streptococci бүлэгийн нянгууд чухал нөлөө үзүүлдэг. Шүлсний физик, 

химийн шинж нь эзэн биеийн тэсвэрт чанарт голлон оролцдог ба түүнд агуулагдах уургууд (энзим, 

гликопротейд, муцин, шүүрлийн IgА) нь хамгаалах, бактерийн өсөлт үржилтийг дарангуйлах, 

салстыг чийглэх, эдийг нөхөн төлжүүлэх, хоол боловсруулах зэрэг үүргүүдийг гүйцэтгэдэг. Эдгээр 

уургуудаас муцин гликопротейд нь цоорол үүсгэгч бактеруудын эсрэг үр нөлөө бүхий 

үйлчлэлүүдийг үзүүлдэг бөгөөд хүний биед 20 гаруй төрлийн муцин байдгаас MUC5B, MUC7, 

MUC19, MUC1 ба MUC4 шүлсэнд тодорхойлогдсон байна. Шүлсний муцин уургуудын өвөрмөц 

домейн нь тэдгээрийн шинж чанар, байршилыг нөхцөлдүүлдэг. Муцин-7 нь хэлэн доорх, эрүүн 

доорх шүлсний булчирхайн мукоцит эсээс ялгардаг 357 амин хүчлээс тогтох 200кДл молекул 

жинтэй гликопротейн юм. Тус уураг нь хүчиллэг ба суурьлаг пролиноор баялаг уургууд, статгерин, 

гистатин-1, шүүрлийн IgA зэрэг уургуудтай өөрийн N-төгсгөлт домейнээр холбогдон тэдгээрийн 

амны хөндий дэх байршил, тогтвортой байдал, биологийн идэвхийг нэмэгдүүлдэг байна. Эдгээр 

муцин уургууд нь бактерийн аггрегацийг нэмэгдүүлж, залгих үйлийн явцад амны хөндийгөөс 

зайлуулагдах, өөрийн гликан-өвөрмөц харилцан үйлчлүүлэлийн тусламжтайгаар S. sanguinis, S. 

sobrinus, S. oralis, S. gordonii зэрэг өндөр хоруу чанар бүхий эмгэг төрөгчидтэй сиалын хүчлээр 

холбогдон бактериостатик үйлчлэл үзүүлдэг нь сүүлийн үед хийгдсэн олон судалгаагаар 

батлагдаж байна. Манай оронд шүлсэн дэх муцин-7 гликопротейний 
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түвшин ба ШЦӨ-ий эрчим хоорондын хамаарлыг судалсан судалгаа хараахан хийгдээгүй байгаа 

нь энэхүү судалгааг хийх үндэслэл боллоо. 

Зорилго: Насанд хүрэгсдийн шүд цоорох өвчний эрчим ба шүлсний муцин-7 гликопротейний 

түвшин, буфер, рН үзүүлэлтүүдийг харьцуулан тодорхойлох 

Зорилт: 

1. Судалгаанд хамрагдсан 21-49 насны хүмүүсийн шүлсний буфер чанарыг тодорхойлох 

2. Судалгаанд оролцогчдын шүлсэн дэх муцин-7 гликопротейн ба pH үзүүлэлтийг тодорхойлох 

3. Шүд цоорох өвчний эрчим ба шүлсэн дэх муцин-7 гликопротейний түвшин хоорондын 

хамаарлыг тодорхойлох 

Материал, арга зүй: Судалгаанд 21-49 насны 40 хүнийг хамруулан аналитик судалгааны аргын 

тохиолдол хяналтын загвар ашигласан. Оролцогчдоос Био-Анагаахын судалгаанд хүнийг 

хамруулах тухай олон улсын ёс зүйн удирдамжийн дагуу зөвшөөрөл авсан. Судалгааг Анагаахын 

Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Монгол-Японы эмнэлгийн Микробиологи, Дархлаа 

судлалын төв лаборатори, Туждент шүдний эмнэлгийг түшиглэн хийсэн. ШЦӨ-ий эрчмийг 

тодорхойлж, үзлэгт хамрагдсан хүмүүсээс тодорхой шалгуурын дагуу тохиолдол-хяналтын 

бүлгийг сонгож туршилт судалгааны шинжлэгдэхүүнийг авсан. ШЦӨ-ий байдлыг ДЭМБ-ын 

аргачлалаар тооцсон. Шүд цоорох өвчтэй (>14.09 ЦЛА/ш) 23 хүнийг тохиолдлын бүлэгт, эрүүл 

(ЦЛА/ш=0) 17 хүнийг хяналтын бүлгэгт хамруулсан. Судалгаанд оролцогчдоос шүлс авахдаа нэг 

удаагийн хуванцар ариун саванд тусгай парафин зажлуулан 25мл-ээс багагүй шүлс авсан. 

Цуглуулсан шүлсээ хөргүүрт зөөвөрлөн -80ºC хөлдөөж шинжилгээ хийх хүртэл хадгалсан. 

Шүлсний буфер чанарыг Saliva-Check Buffer тестээр (GC, Япон), шүлсэн дэх муцин-7 

гликопротейний түвшинг фермент холбох эсрэгбиеийн урвалын цомог (Human MUC7 ELISA Kit; 

Catalog No.: EH1942, Santai Santiple Tech, БНХАУ) ашиглан 2 удаагийн үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийн 

арифметик дунджаар тодорхойлсон. Америкийн Шүдний Холбооноос гаргасан зөвлөмжийн дагуу 

шүлсний буфер чанарыг 0-5 байгаа тохиолдолд бага, 6-9 дунд, 10-12 өндөр гэж тооцов. 

Судалгааны ажлын үр дүнгийн боловсруулалтыг SPSS20 программ ашиглан хийсэн. Үзүүлэлтийн 

утга хоорондын ялгаатай байдлыг Үл Хамаарах Түүврийн Т тест, шүлсний муцин-7 

гликопротейний түвшин ба ШЦӨ-ий эрчим хоорондын хамаарлыг Пирсоны корреляцийн 

коэффициент шалгуураар, оношлуурын мэдрэг ба өвөрмөц чанарыг ROC муруй ашиглан үнэлсэн. 

Статистик боловсруулалтыг үнэлэхдээ 2 талт р утга р<0.05 байгаа тохиолдолд статистикийн үнэн 

магадлалтай гэж үзсэн. 

Үр дүн: Судалгаанд нийт 40 хүнийг хамруулснаас эрэгтэй 11 (27.5%), эмэгтэй 29 (72.5%) байсан 

ба дундаж нас 33.8±7.4 байсан. Хяналтын бүлэгт шүлсний pH, буфер чанарын дундаж утга 
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7.32±0.22; 11.47±0.49, тохиолдлын бүлэгт 6.97±0.25; 8±1.79 байгаа нь статистик ач холбогдол 

бүхий ялгаатай (p=0.0005, p<0.0001) байв. Шүлсний буфер чанар бага байгаа тохиолдол хяналтын 

бүлэгт илрээгүй байхад тохиолдлын бүлгийн 13%-д тодорхойлогдсон. Хяналтын бүлэгт муцин-7 

гликопротейний дундаж утга 57.27±8.33 Н/мл, тохиолдлын бүлэгт 39.45±9.81 Н/мл байгаа нь 

статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай (p<0.001) байна. ROC шинжилгээгээр үзэхэд муцин-7 

илрүүлгийн босго утга 46.6 Н/мл, оношлуурын мэдрэг чанар 100, өвөрмөц чанар 82.6 байв. Шүд 

цоорох өвчний эрчим нь шүлсэн дэх муцин-7 гликопротейний түвшинтэй урвуу хамааралтай (r=- 

0.76) байна. 

Хэлцэмж: Anna K. Szkaradkiewicz-Karpinska (2018) нарын нийт 45 насанд хүрэгчдийг хамруулсан 

судалгаагаар шүлсэн дэх муцин-7 гликопротейний дундаж түвшин эрүүл бүлэгт 5.47±1.18 нг/мл, 

шүдний цооролтой (>13.9 ЦЛА/ш) бүлэгт 1.39±0.86 нг/мл байсан. Харин бидний судалгаагаар 

шүлсэн дэх муцин-7 гликопротейний дундаж түвшин эрүүл бүлэгт 57.27±8.33 Н/мл, шүд цоорох 

өвчтэй (>10.3 ЦЛА/ш) бүлэгт 39.45±9.81 Н/мл гэж тодорхойлогдов. Насанд хүрэгсдийн дунд ШЦӨ 

үүсэхэд шүлсний муцин-7 гликопротейний түвшин, буфер, рН нөлөөлж байгаа нь энэхүү 

судалгааны үр дүнгээс харагдаж байгаа хэдий ч, амны хөндийн хамгаалах хүчин зүйлс болон бусад 

эмгэгүүдтэй харьцуулан судалж үзэх нь чухал юм. 

Дүгнэлт: 

1. Шүлсний буфер чанарын дундаж үзүүлэлт эрүүл бүлэгт 11.47 ± 0.49 буюу өндөр, шүд цоорох 

өвчтэй бүлэгт 8 ± 1.79 буюу дунд байв. 

2. Шүлсэн дэх муцин-7 гликопротейний дундаж түвшин эрүүл бүлэгт 57.27±8.33 Н/мл, шүд 

цоорох өвчтэй бүлэгт 39.45 ± 9.81 Н/мл байсан. Мөн шүлсний pH үзүүлэлтүүд эрүүл бүлэгт 

өндөр байв. 

3. Шүд цоорох өвчний эрчим нь шүлсэн дэх муцин-7 гликопротейний түвшинтэй урвуу, шугаман, 

хүчтэй хамааралтай байна. 
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АРЬСНЫ БИЧИЛ БИЕТНИЙ ХОРУУ ЧАНАРЫН ХҮЧИН ЗҮЙЛ БА ПРОБИОТИК 

ИДЭВХИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 

Х.Хангарьд1, С.Мандахбаяр2, Ч.Баттогтох1, Я.Энхтөр2, Б.Отгонжаргал1 

1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Био Анагаахын Сургууль, Бичил-амь судлал, 

Халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхим 

2Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Анагаах Ухааны Сургууль, Арьс судлалын 

тэнхим 

Судалгааны үндэслэл: Арьс бол эдийг бичил биетний колонизациас хамгаалах үндсэн хамгаалалт 

бөгөөд арьсанд Staphilococcus, Micrococcus, Corynebacterium, Brevibacteria, Propionibacteria зэрэг 

хэвийн бичил биетэн оршин байдаг. Арьсны бичил биетний төрөл тослог, чийглэг, хуурай гэсэн 3 

байршилд өөр өөр байдаг. Арьсны батга өвчин үүсэхэд C.acnes-с гадна Staphylococcus epidermidis 

хамт нөхцөлдүүлдэг. S.epidermidis нь агаартан, грам эерэг хүний арьсны хэвийн бичил биетэн ба 

хүний суга, толгой, хамрын үүдэвч хэсэгт илүүтэй тодорхойлогддог. Эдгээр бичил биетний аль аль 

нь глицеролыг нүүрстөрөгчийн эх үүсвэр болгон ашиглаж богино гинжит өөхний хүчил үүсгэн бие 

биенийхээ эсрэг бичил биетний эсрэг үйлдэл үзүүлж байдаг. Манай орны хувьд арьсны бичил 

биетнийг батга өвчинтэй холбон бодисын солилцооны идэвхи, хоруу чанарын хүчин зүйлийг 

тодорхойлсон судалгаа хомс байгаа нь бидний судалгааны үндэслэл боллоо. 

Судалгааны зорилго: Арьсны бичил биетний (S.epidermidis) хоруу чанарын хүчин зүйл ба 

пробиотик идэвхийг тодорхойлох 

Судалгааны материал, арга зүй: Энэхүү судалгааг АШУҮИС-ийн Бичил-амь судлал, Халдварын 

сэргийлэлт хяналтын тэнхмийн лабораторийг түшиглэн хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааг тохиолдол 

хяналтын судалгааны загвараар хийж гүйцэтгэв. Тохиолдолын бүлэгт 32 Хяналтын бүлэгт 32 сорьц 

ашиглав. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд хамрагдагдсан үйлчлүүлэгчийн шинжлэгдэхүүнд S.aureus 21.8%, 

S.epidermidis 100% өсгөвөрлөгдөж, батгатай бүлгийн шинжлэгдэхүүнд C.acnes өсгөвөрлөгдөөгүй. 

Нийт 64 тохиолдол бүрийг новобиоцины дискээр шалгаж үзэхэд 63 тохиолдол новобиоцинд мэдрэг 

буюу S.epidermidis харин 1 тохиолдол новобиоцинд тэсвэртэй буюу S.saprophyticus 

тодорхойлогдлоо. Өсгөвөрлөгдсөн тохиолдол бүрийг маннит давстай хатуу тэжээлт орчинд 

сэлгүүлэн өсгөвөрлөхөд маннит задлаж шар өнгө үүссэн 14 тохиолдол буюу 21.8% нь S.aureus 

хавсран тодорхойлогдлоо. S.epidermidis-ийн антибиотик тэсвэржилтийг тодорхойлоход 

тохиолдлын бүлэгт өсгөвөрлөгдсөн нийт омог пенициллин, кларитромицин, азитромицинд 30-аас 

дээш хувийн тэсвэржилттэй бүртгэгдлээ. Нийт өсгөвөрлөгдсөн 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

104 

 

 

тохиолдлуудын 35.3% (n=12) нь биофильм үүсгэх хүчтэй идэвхтэй (>4хODc), 44.2% (n=15) нь 

биофильм үүсгэх идэвхи султай болон огт биофильмийн идэвхигүй (≤ODc/ODc < ~ ≤2xODc ) омог 

байсан бол 20.5% (n=7) нь биофильм үүсгэх дундаж (2xODc < ~ ≤ 4xODc) идэвхитэй байлаа. 

S.epidermidis-ийн стандарт омог S.aureus-ийн эсрэг пробиотикийн идэвхи үзүүлж буй нь 

батлагдлаа. 

Судалгааны дүгнэлт: Судалгаанд хамрагдагсдаас 21.8%-д S.aureus, 98.4% S.epidermidis 

өсгөвөрлөгдөв. Өсгөвөрлөгдсөн бичил биетний антибиотик мэдрэг чанарын шинжилгээний үр дүн 

судалгааны бүлгүүдэд ялгаатай байлаа. Батга өвчтэй бүлгийн хүн амаас ялгасан S.epidermidis-ийн 

омог биофильм үүсгэх идэвх хүчтэй идэвхтэй байсан бол хяналтын бүлэгт биофильмийн идэвх 

дундаж болон сул омог давамгайлж байлаа. S.epidermidis-ийн стандарт омог S.aureus-ийн өсөлтийг 

саатуулах нөлөөтэй байна. 

 
DETECTION OF PROBIOTIC ACTIVITY AND VIRULENCE FACTOR OF THE SKIN 

COMMENSAL 

Khangarid.Kh1, Battogtokh.Ch2, Enkhtur.Ya2, Mandakhbayar.S, Otgonjargal.B1 

1 Mongolian national university of medical sciences, Biomedical school, Department of Microbiology 

and Infection Prevention control 

2 Mongolian national university of medical sciences, Medical school, Department of Dermatology 

 

Introduction: The commensal bacteria such as Staphylococcus, Micrococcus, Corynebacterium, 

Brevibacteria, Propionibacteria are in the skin. Skin microbial types vary in three locations: oily, moist, 

and dry. Acne mainly affects about 80% of adolescents and young adults. S.epidermidis is an aerobic, 

gram-positive bacteria that is frequently found in the human armpit, nostril, and head. All of these skin 

microflora use glycerol as a source of carbon to form short-chain fatty acids that have antimicrobial 

activity. In our country, there is a lack of research to determine the metabolic activity and toxicity factors 

by culturing skin microorganisms. Therefore, we intended to do this study. 

Objectives: To determine skin microbial virulance factors and probiotic activity. 

Method and materials: The survey was conducted using a case-control study model. 32 samples were 

used in the case and 32 samples in the control. 

Results: Between controls microbial cultures was shown as following; Both group same result S.aureus 

21.8%, S.epidermidis 100% with and without acne group. A total of 64 cases were examined with 

novobiocin discs; from these 63 cases were novobiocinsensitive S.epidermidis. In other words, only 1 case 

of S.saprophyticus was novobiocin-resistant. During culturing process, in every case, in a solid 
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medium with mannitol salts. S. aureus was identified in 21.8% (14 cases) of cases where the mannitol 

decomposed and turned yellow. In determining the antibiotic resistance of S.epidermidis, a total of strains 

cultured in a cases with a tolerance of more than 30% to penicillin, clarithromycin, and azithromycin were 

recorded. Of the total cultured cases, 35.3% (n=12) had strong biofilm-forming activity (> 4xODc), 44.2% 

(n=15) had low biofilm-forming activity and no biofilminactive strain (≤ODc 

/ ODc <~ ≤2xODc), compared to 20.5%. % (n=7) was the average (2xODc <~ ≤ 4xODc) biofilm- forming 

activity. The standard strain of S.epidermidis has been shown to have probiotic activity against 

S. aureus 

Conclusion: Between controls microbial cultures was shown as following; Both group same result 

S.aureus 21.8%, S.epidermidis 100% in participants with/without acne group. Skin microbial composition 

and antibiotic sensitivity testing results differed in the study groups. The strain of S.epidermidis cultured 

in the acne group was strong biofilm-forming activity compared to the control group (normal skin) was 

the medium or non-biofilm-forming activity. The standard strain of S.epidermidis has been shown to have 

probiotic activity against S. aureus. 
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АНАР 5 ШАХМАЛЫН ПИПЕРИНИЙГ ӨНДӨР ИДЭВХТ ШИНГЭНИЙ 

ХРОМАТОГРАФИЙН 

АРГААР ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 

Л. Энхзаяа1,2, Ч. Эрдэнэчимэг1, Д. Энхжаргал2, Ч. Чимэдрагчаа1 

1Уламжлалт анагаах ухаан технологийн хүрээлэн 

2АШУҮИС, Эм зүйн сургууль 

 

Үндэслэл: Анар-5 шахмал эмийн найрлагад Анар (Punica granatum L.), Улаан гаа (Аlpina 

officinarum Hance.), Библин (Рiper longum L.), Габирын хальс (Cinnamomum cassia.L), Сүгмэл 

(Аmomum kravankh L.) ордог бөгөөд   Библинд   агуулагдах   алкалоидын   бүлгийн   бодис болох 

пиперин нь үрэвслийн эсрэг, антиоксидант, элэг хамгаалах, дархлаа дэмжих, ходоодны шарх 

үүсэхээс хамгаалах үйлдэлтэй. Ходоод хамгаалах үйлдэлтэй Анар-5 шахмал эмийн гол үйлчлэгч 

бодисын нэг болох пиперинийг өндөр идэвхт шингэний хроматографийн аргаар тодорхойлох 

аргачлал боловсруулж, агууламжийг тогтоох нь түүний чанарын хяналтын гол үзүүлэлт болох ач 

холбогдолтой. 

Зорилго: Анар-5 шахмалд пипериний агууламжийг тодорхойлох. 

Материал, арга зүй: Судалгааны ажлыг УАУТХ-н Эрдэм шинжилгээний төвийн Хими, хими 

технологийн лабораторид хийж гүйцэтгэв. Судалгааны хэрэглэгдэхүүнээр тус хүрээлэнгийн 

Уламжлалт эмийн үйлдвэрт туршилтын зорилгоор үйлдвэрлэсэн Анар-5 шахмал (цувралын дугаар 

04012020) эмийг ашигласан. Биологийн идэвхт бодисыг тодорхойлох хроматографийн нөхцөл: 

хөдөлгөөнт фаз ус-метанол (23:77), урсгалын хурд 0.5 мл/мин, хэмжилтийн долгионы урт 343 нм, 

тарих дээжийн хэмжээ 20мкл, багана (Green Mall C18-M, 5µм, 4.6x250 мм), стандарт бодисын 

концентраци 30-500 мкг/мл, үргэлжлэх хугацааг 15 минутаар тохируулна. 

Үр дүн: Пипериний стандарт бодисын шулууны тэгшитгэл y=1108.3x-7316.8 ба хамаарлын 

коэффицент R2=0.9993 байв. Стандарт бодис пиперин болон Анар-5 шахмал эмийн хандыг ӨИШХ-

ийн багажинд тарихад стандарт пипериний баригдах хугацаа 9.73±0.12 минут, Анар-5 шахмал 

эмэнд агуулагдах пипериний баригдах хугацаа 9.70±0.03 минут байв. Анар-5 шахмал эмэнд 

пипериний агууламжийг ӨИШХ-ийн аргаар тодорхойлоход 1.41±0.61 мг байна. 

Дүгнэлт: Анар-5 шахмал эмэнд пипериний агууламжийг ӨИШХ-ийн аргаар тодорхойлох 

боломжтой ба ӨИШХ-ийн арга нь нарийвчлал болон өвөрмөц чанар сайтай учраас Анар-5 

шахмалын шинжилгээний арга болгох боломжтой байна. 

Түлхүүр үг: Анар-5 шахмал эм, пиперин, өндөр идэвхт шингэний хроматографи 
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METHOD DETERMINED BY THE OF PIPERINE IN ANAR-5 TABLETS BY HIGH- 

PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 

Enkhzaya.L1,2, Erdenechimeg.Ch1, Enkhjargal.D2, Chimedragchaa.Ch1 

1Institute of Traditional Medicine and Technology 

2School of Pharmacy, MNUMS 

 

Introduction: Anar-5 tablets contain Pomegranate (Punica granatum L.), Ginger (Alpina officinarum 

Hance.), Biblin (Riper longum L.), Cinnamomum cassia.L, and Amomum kravankh L. Piperine, an 

alkaloid group of substances, has anti-inflammatory, antioxidant, liver protection, immune-boosting and 

anti-ulcer properties. It is important to develop a method for the determination of piperine, one of the main 

active ingredients of Anar-5 tablets with gastric protection,by high-performance liquid chromatography, 

and to determine its content as a key indicator of its quality control. 

Objective:To determine the content of piperine in Anar-5 tablets 

Material and methods: The research was conducted in the Laboratory of Chemistry and Chemical 

Technology of the Research Center of the Mongolian Academy of Sciences. Anar-5 tablets (serial number 

04012020) produced for experimental purposes at the Institute of Traditional Medicine of the Institute 

were used as research materials. Chromatographic conditions for determination of biologically active 

substances: mobile phase water-methanol (23:77), flow rate 0.5 ml / min, measuring wavelength 

343 nm, inoculation sample size 20 μl, column (Green Mall C18-M, 5µm, 4.6x250 mm), the concentration 

of the standard substance is 30-500 μg/ml, the duration is adjusted to 15 minutes. 

Results: The linear equation for the standard piperine substance was y=1108.3x-7316.8 and the 

correlation coefficient was R2=0.9993. The retention time of the standard piperine was 9.73±0.12 minutes 

and that of the piperine containing the Anar-5 tablets was 9.70±0.03 minutes. The determination of 

piperine content in Anar-5 tablets was 1.41 ± 0.61 mg according to the IPC 

Conclusions: The content of piperine in Anar-5 tablets can be determined by the IRI method, and the 

IRI method can be used as a test method for Anar-5 tablets due to its high accuracy and specificity. 

Keywords: Anar-5 tablets, piperine, high performance liquid chromatography 
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БАГА ТАРХИ ГҮҮРИЙН ӨНЦӨГИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ХАВДРУУДЫГ 

СОРОНЗОН РЕЗОНАНСТ ТОМОГРАФИ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 

УЛАМЖЛАЛТ ГОРИМООР ЯЛГАН ОНОШЛОХ 

Б.Оюунтогос1, Х.Дэлгэрдалай1,2 Д.Мөнхбаатар1,2, A.Цэрэнсугир3, Э.Мөнхбаяр 4, 

1АШУҮИС-ийн Япон-Монгол эмнэлгийн Радиологийн тасаг, 

2АШУҮИС Анагаах ухааны сургууль, Радиологийн тэнхим, 

3АШУҮИС-ийн Япон-Монгол эмнэлгийн Радиологийн тасаг, 

3Медпортал эмнэлэг, 

4CLWH эмнэлэг 

Үндэслэл: Бага тархи гүүрийн өнцөгт тохиолдох хавдрын 95-98 хувийг шваннома болон 

менингиома хавдрууд дангаараа эзэлдэг. Менингиома, шваннома хавдруудын эмнэлзүйд илрэх 

шинжүүд төстэй, зарим тохиолдолд ердийн соронзон резонанст томографийн (СРТ) шинжилгээний 

T2WI/FLAIR горимд гарах өвөрмөц шинжийг судлах юм. 

Зорилго: Бид өөрийн нөхцөлд анх удаа СРТ-ийн горимыг ашиглан бага тархи-гүүрийн түгээмэл 

хавдруудыг ялган оношлох боломжийг судаллаа 

Материал, арга зүй: 2017-2020 оны хооронд ЛюксМед эмнэлэгт СРТ шинжилгээнд орж бага 

тархи гүүрийн өнцөгт шваннома болон менингиома хавдар оношлогдсон үйлчлүүлэгчдийг 

ретроспектив аргаар түүвэрлэн оруулав. Ингэхдээ хагалгааны дараах гистлоги шинжилгээгээр 

СРТ-ийн онош батлагдсан 9 менингиома, 15 шваннома хавдруудыг энэхүү судалгаанд оруулсан. 

Судалгаанд 1.5Tesla хүчин чадалтай соронзон резонанст томографи аппарат ашиглан үндсэн 

горимууд, T1WI+CE болон нэмэлтээр SWI горимууд хийгдсэн болно. Бид дараах үзүүлэлтийг 

хэмжисэн 1) хамгийн урт, өргөн болон өндөр 2) хавдрын хэлбэр 3) хавдрын тогтоц 4) тодосгогч 

бодисын тодрол 5) гадаргуу зах ирмэг 6) бүрхүүл хальсны сүүл шинж 7) сонсголын дотор 

сувагруу нэвчисэн 8) хавдрын эзэлхүүн болон талбай 9) T1WI+CE горимд хавдрын дохионы 

эрчим 10) эргэн тойрны хаван 11) хавдар доторх уйланхайт бүтэц 12) SWI горимд хавдар доторх 

цэгчилсэн цус харвалт зэргийг үнэлэв. 

Үр дүн: Нийт тохиолдлын 21 эмэгтэй, 3 эрэгтэй ба дундаж 50.7±15.23 байсан. Байрлалын хувьд 

бага тархи-гүүрийн баруун өнцөгт 12, зүүн өнцөгт 12 тохиолдол байсан. SWI-ийн горимд хавдар 

доторх бичил цус байх нь шванномаг менингиомаас ялган оношлох өндөр ач холбогдол байна 

(p=0.000). Менингиома нь харьцуулахад шваннома нь дотроо уйланхат өөрчлөлт ихтэй байсан 

(p=0.06). Шваннома нь сонсголын дотор сувагруу нэвчин ургах нь менингиомтай харьцуулахад 

статистикийн хувьд ялгаатайгаар их байсан (p=0.02). 
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Дүгнэлт: СРТ шинжилгээнд илрэх дүрслэлийн шинжээр бага тархи гүүрийн түгээмэл хавдрууд 

болох шванномаг менингиомаас ялгах бүрэн боложтой. Үүнд T2WI/FLAIR -ийн горимд уйланхайт 

агууламжтай байх, сонсголын дотор сувагруу ургасан зэрэг СРТ-ийн шинжүүдээр шванномаг 

менингиомаас ялган оношлох боломжтой. 

Түлхүүр үг: бичил цус, уйланхайт бүтэц, дохионы эрчим 

 
 

DIAGNOSTIC VALUE OF MRI IN DIFFERENTIATING CEREBELLOPONTINE 

ANGLE SCHWANNOMA FROM MENINGIOMA 

Oyuntogos.B1, Delgerdalai.Kh 1,2 , Мunkhbaatar.D 1,2, Tserensugir.A3, Munkhbayar.E4, 

Mongolia-Japan hospital of MNUMS1, 

Mongolian National University оf Medical Science2, 

Medportal Hospital 3, 

СLWH Hospital4, 

Background: Schwannoma and meningioma are the who most frequent mass lesions in this location and 

account for approximately 85-90% of all CPA tumors.1,2 Preoperative differentiations between the two 

is important because surgical outcome is better and changes. Differentiation of cerebellopontine angle 

(CPA) schwannoma from meningioma is often a difficult process to identify. 

Purpose: To identify imaging features for distinguishing CPA schwannoma from meningioma and to 

investigate the usefulness of susceptibility-weighted imaging 

Materials and Methods: Between July 2017 and December 2020, this study pathologically confirmed 9 

meningiomas and 15 schwannomas involving CPA with preoperative SWI were retrospectively reviewed. 

The following MRI features were evaluated: 1) maximal diameter, 2) tumor shape, 3) tumor consistency, 

4) contrast enhancement, 5) rim, 6) dural tail sign, 7) involvement of internal auditory canal (IAC), 8) 

tumor volume and area, 9) tumor intensity on T1W1+CE, 10) peritumoral edema, 11)cystic component 

on T2W1, 12) presence of intratumoral dark signal intensity on were evaluated 

Conslusion: Out od the 24 patients in the schwannoma from meningioma, 21 were women a 3 were men. 

The age range mean was 50.7±15.23 cm. The result noted that schwannoma more frequently demonstrated 

cystic consistency (p=0.06) and schwannoma showed extension to internal auditory canal (p=0.02) MR 

imaging demonstrates microhemorrhages in most schwannoma. Microhemorrhages can be shown more 

sensitive 3D susceptibility-weighted sequence. Identification of microhemorrhages may have the potential 

to address aggressive biologic behavior of VC and thus may influence the course od management. 

Keywords: Microhemmorhage, cystic component, signal intensity 
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ST ӨРГӨЛТТЭЙ ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ЦУСНЫ УРСГАЛ НӨХӨХ 

СЭРГЭЛТИЙН ИНДЕКС 

Т.Баяраа1, З.Лхагвасүрэн2, Ц.Бадамсэд1, Н.Баасанжав3 

1Академич Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах Ухааны Хүрээлэн 

2ШУГТЭ 

3“АЧ” АУИС 

Удиртгал. Орчин үед шигдээс хамааралтай артерт ТСДЭ хийх үед нарийссан бүх титмийн судсанд 

стент тавих асуудлын цаашдын тавилангийн талаар хэлэлцсээр л байна. ТСДЭ-ний өмнө ба хойно 

цусны урсгалын нөхөн сэргэлтийг бүрэн гүйцэд үнэлэх ирээдүйтэй аргын нэг нь цусны урсгалын 

нөхөн сэргэлтийн индексийн (ЦУНСИ) үнэлгээ юм. The Duke Jeopardy score, түүний орчин үеийн 

сайжруулсан хувилбар болох   BCIS-1   Myocardial   Jeopardy   score шалгуурын (JS) үнэлгээ хийсэн 

сүүлийн үеийн судалгааны ажлууд нь энэ аргын ач холбогдлыг харуулж. JS (JS_ЦУНСИ) шалгуурт 

үндэслэн ЦУНСИ–н судалгаа урд өмнө нь манай оронд хийгдэж байгаагүй. 

Зорилго: ST өргөлттэй зүрхний шигдээсийн (STөЗШ). үеийн цусны урсгал нөхөн сэргэлтийн 

индексийг үнэлэх 

Материал ба арга зүй. Судалгаанд ШУГТЭ-н АОЭТ-т ST өргөлттэй зүрхний шигдээс (STөЗШ) 

оноштой хэвтэн эмчлүүлсэн 320 өвчтөнд проспектив судалгаа хийлээ. Өвчтөний дундаж нас 

57.8±10.2, эрэгтэй эмэгтэйн харьцаа 2,3:1 байна. Бүх өвчтөнд ТСДЭ хийж эмчилгээний үр дүнг 

цусны хөдлөл зүйн ач холбогдолтой судасыг BCIS-1 Myocardial Jeopardy score (JS) шалгуураар 

үнэлсэн. Цусны урсгал нөхөн сэргэлтийн индексийг (ЦУНСИ) доорх томьёогоор тооцоолсон. 

Үүнд: Цусны урсгалын нөхөн сэргэлтийн индекс=(ТСДЭ-ний өмнөх JS–ТСДЭ-ний дараах 

JS)/ТСДЭ-ний өмнөх JS. ЦУНСИ-н утгын боломжит хэлбэлзэл 0.0 – 1.0, алхам нь – 0.1. Хагалгааны 

дараа 1 жилийн турш зүрх судасны хүндрэлийг (зүрх судасны гаралтай нас баралт, стентийн 

бөглөрөл, стентийн нарийсалын улмаас титмийн цусны урсгалыг дахин сэргээн (MACE) үнэлж 

бүх өвчтөнд зүрхний ЭхоКГ-н аргаар зүүн ховдлын шахалтын зэргийг (ЗХШЗ) тодорхойлсон. 

Үр дүн: Хагалгааны дараах 1 жилийн дотор бүх шалтгаант нас баралт 17 (бүх өвчтөний 5.3%) 

тохиолдож, нас баралтын шалтгааны 13(93%) нь зүрхний гаралтай байсан бөгөөд судалгааны 

эцсийн цэгээр 53(16,5%) өвчтөнд зүрх судасны талын хүндрэл (MACE) илэрсэн. ЦУНСИ-н босго 

оноо-0.3 (мэдрэмтгий чанар 74%, өвөрмөц чанар 83%) байсан. Логистик регрессийн аргаар олон 

хүчин зүйлт дүн шинжилгээ хийхэд ЦУНСИ ≥ 3 байхаар ТСДЭ хийхэд зүрх судасны хүндрэлийн 

(МАСЕ) эрсдэл бодитойгоор буурч байна. [боломжийн харьцаа (БХ) 
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0,08, 95%-н итгэлцүүрийн интервал (ИИ) нь 0,02-0,30, р<0,001] байна. ROC-дүн шинжилгээ нь 

ЦУНСИ нь зүрх судасны хүндрэл (MACE)-н магадлалын үзүүлэлт болж байна (AUC=0,803, 

p<0,001). 

Дүгнэлт. ST өргөлттэй зүрхний шигдээстэй өвчтөний ТСДЭ-ний дараах эхний жилд ЦУНСИ-н 

үзүүлэлт нь зүрх судасны хүндрэл (MACE) үүсэх магадлалыг харуулж байна. 

Түлхүүр үгс: зүрх, титмэн судас, хүндрэл, шигдээс, эмчилгээ 
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ОЛОН СУДАСНЫ ГЭМТЭЛТЭЙ ST ӨРГӨЛТТЭЙ ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ҮЕ 

ШАТТАЙ СУДСАН ДОТУУРХ ЭМЧИЛГЭЭ 

Баяраа Т.1, Лхагвасүрэн З.2, Бадамсэд Ц.1, Баасанжав Н.3 

1Академич Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах ухааны хүрээлэн 

2ШУГТЭ-ийн Ангиографийн оношилгоо-эмчилгээний тасаг 

3“АЧ” Анагаах ухааны их сургууль 

Үндэслэл: Титмэн артерид удаан хугацаанд цусны урсгал багассаны үр дүнд зүрхний булчин 

үхжин, зүрхний шигдээс (ЗШ) үүсдэг. Эмгэг физиологийн эмчилгээний гол арга нь зүрхний 

булчингийн цусан хангамжийг сэргээх явдал юм. Титмийн олон судасны гэмтэл (ТОСГ) бүхий  

STӨЗШ-тэй өвчтөний цусны урсгалыг сэргээхэд тохирох эмчилгээний аргыг сонгоход ихээхэн 

хүндрэл тулгардаг. Ийм өвчтөн STӨЗШ-тэй нийт өвчтний 40-70%-г эзэлдэг [Cardarelli F, Bellasi A, 

Fang-Shu Ou et al, 2009]. STӨЗШ-тэй өвчтөнд анхдагч титмийн судсан дотуурх эмчилгээ (АТСДЭ) 

хийгдсэний дараа нэг жилийн дотор ч, 5 жилийн дотор ч зүрх судасны хүндрэл (ЗСХ- МАСЕ-major 

adverse cardiac events) үүсэх өндөр эрсдэлийн бүлэгт хамрагддаг [Sorjja P, Gersh B.J, Cox D.A. et al, 

2007]. ЗСХ (MACE)-ийн давтамж нь нэг судасны гэмтэлтэй өвчтний 14,5%-д, 2 ба 3 судасны 

гэмтэлтэй өвчтний 19,5% ба 23,6%-д тус тус тохиолддог байна. ТОСГ-тэй өвчтний 5 жилийн 

доторх нас баралтын эрсдэл 2 дахин ихэсдэг [Parodi G, Memisha G, Valenti R. et al, 2005]. STӨЗШ-

н үед олон судсанд стент тавих боломж, түүний заалтын талаарх асуудал одоо хүртэл нээлттэй 

байсаар байна [Nikolaos D. Р, Lampros K. M, 2010]. ТОСГ-тэй STӨЗШ-н үед цусны урсгалыг бүрэн 

ба үе шаттай сэргээх заалтыг санал болгодог анатомийн, үйл ажиллагааны ба физиологийн зохих 

шалгууруурууд байдаг боловч тэдгээр нь эцэслэн шийдэгдэж, өнөөг хүртэл нийтээр хүлээн 

зөвшөөрөгдөөгүй байна. [Qarawani D, Nahir M, Abboud M. et al, 2008]. Шигдээстэй холбоотой 

артерид анхдагч ТСДЭ-г хийх удирдамжуудыг судалж үзэхэд ТОСГ-ийн үед цусны урсгалыг 

сэргээх 2 дахь шатны эмчилгээний тохиромжит хугацааны талаарх асуудал шийдэгдээгүй байна 

[Frederick G, Kushner, Mary Hand, Sidney C. Smith et al, 2009]. 

Зорилго: ТОСГ бүхий STӨЗШ-тэй өвчтөний цусны урсгалыг судсан дотуурх мэс заслын 

эмчилгээгээр сэргээх эмчилгээний үр дүнг судлах 

Зорилт: 

1. STӨЗШ-тэй өвчтөнд олон судсанд стент тавих эмчилгээний үр дүнг анхдагч ба үе шаттай 

ТСДЭ хийх үед харьцуулан судлах 

2. STӨЗШ-тэй өвчтөнд анхдагчаар болон үе шаттайгаар судсан дотуурх эмчилгээ хийж, олон 

судсанд стент тавьж, эмийн бүрхүүлтэй стент хэрэглэсэн үр дүнг тодорхойлох 
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3. ТОСГ бүхий STӨЗШ-тэй өвчтөнд титмийн цусны урсгалыг сэргээх эмчилгээний 2 дахь үе 

шатыг гүйцэтгэхэд тохирох хугацааг тогтоох 

Хэрэглэгдэхүүн ба арга зүй: 2017 оны 1 сараас 2019 оны 12 сар хүртэл ШУГТЭ-ийн 

Ангиографийн оношилгоо, эмчилгээний тасагт ТСДЭ хийгдсэн 320 өвчтөнг хамруулан 

ретроспектив когорт аргаар судалсан. 

Судалгаанд оруулах шалгуур нь: Анхдагч титмэн судсан дотуурх мэс засал хийгдсэн (өвдөлт 

эхэлснээс 2-12 цагийн дотор, ишеми хадгалагдсаар байвал 12-24 цагийн хугацаанд) ТОСГ-тэй 

STӨЗШ-тэй өвчтнүүд. ТОСГ-д 2 болон түүнээс олон титмийн артерийн судас ба түүний том 

салааны (≥2,5 мм) диаметртэй, 70%-с их нарийслыг хамруулсан. Судалгаанд хамрагдсан бүх 

өвчтөний бахын өвдөлтийн хугацаа урт (≥30 мин), эмнэлэгт хэвтэхээс 2-12-с доошгүй цагийн өмнө 

эхэлсэн (эсвэл ишеми хадгалагдвал 12-24 цаг), ЗЦБ-т ST хэрчим мөчдийн 2 ба түүнээс олон дэс 

дараалсан холболтод ≥ 1 мм өргөгдсөн буюу цээжний холболтод ≥2 мм-с их өргөгдсөн байлаа. 

Судалгаанаас хасах шалгуур нь: 1-нэг судасны гэмтэл; 2-зүүн титмийн артерийн баганын гэмтэл 

(≥50%); 3-титмийн артерийн диаметр бага (≤2,5 мм); 4-зүрхний цочмог хүнд дутагдал-Killip 3-4 

(уушгины хаван ба зүрхний гаралтай шок); 5-өвчтөн судалгаанд оролцохоос татгалзах; 6- 

бүлэгнэлтийн эсрэг 2 эм хэрэглэх эсрэг заалт бүхий өвчтөн. 

Эмнэл зүйн ба ангиографийн өгөгдлийн нэгдмэл электрон өгөгдлийн санд цуглуулсан ТСДЭ-г 

DICOM форматаар CD-д бичсэн. Стентийн бөглөрлийг (СБ) ARC (Academic Research Consortium)-

н дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрсөн ангиллын дагуу ажиглалтын бүх үеийн турш судалсан. Үр 

дүнгийн үнэлгээг өвчтнийг эмнэлэгт үзүүлэх үед эмнэл зүйн өгөгдлийг цуглуулах ба хагалгаанаас 

1 жилийн дараа цуглуулсан. Судалгааны материалын статистик болосруулалтыг SPSS 23 

програмыг хэрэглэн хийсэн. 

Үр дүн: Нийт 320 өвчтний дундаж нас 57.8±10.2, эрэгтэй эмэгтэйн харьцаа 2,3:1 байна. ЗХШЗ-н 

үзүүлэлт зүрхний хэт авиан шинжилгээнд 20-70% байв. Өвчтөний 43,7%-д артерийн даралт өндөр, 

35,9%-д чихрийн шижингээр хавсарсан байлаа. Зүрхний цочмог дутагдал Killip II 6 өвчтөн тутмын 

1-д, ТЦХД-н үлдэгдэл 3.7%-д оношлогдсон. 

Түлхүүр үг: зүрхний шигдээс, анхдагч ТСДЭ, усны ухсгалыг нөхөн сэргээх, олон судасны гэмтэл 
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OUTCOMES OF STAGED REVASCULARIZATION IN PATIENTS WITH STEMI AND 

MULTIVESSL DISEASE 

Bayaraa T1, Lkhagvasuren Z.2, Badamsed Ts 1, Baasanjav N.3 

1Institute of Medical Sciences named after T.Shagdarsuren 

2 Shastin 3rd State Central Hospital 

3“Аch” Medical University 

Background: The current guidelines recommend culprit vessel revascularization as a standard treatment 

option in primary percutaneous coronary intervention (PPCI). Nevertheless, patients with ST‐segment  

elevation myocardial infarction (STEMI) and multivessel coronary artery disease (MVCAD) constitute 

up to 50% of all STEMI cases. As known, MVCAD is associated with an adverse short‐ and long‐term 

outcome after STEMI. There are three established PCI approaches for treatment of MVCAD and STEMI: 

(1) PPCI of infarct‐related artery (IRA) only (culprit vessel revascularization only, CO) with percutaneous 

coronary intervention (PCI) of noninfarct‐related artery based on findings ischemia (spontaneous or 

during noninvasive stress‐testing); (2) multivessel primary stenting (MPS): IRA is opened with the further 

dilatation of other significantly narrowed arteries during the same PPCI procedure; (3) multivessel staged 

stenting (MSS): the IRA only is treated during the first PPCI procedure with subsequent complete 

revascularization during the second intervention. 

Aims: determination of optimal strategies of endovascular revascularization in patients with myocardial 

infarction with ST-segment elevation in multi-vascular lesions 

Methods: The purpose of this clinical trial is to determine outcomes of 320 consecutive patients with 

STEMI and multiple coronary artery disease (CAD) undergoing multivessel stenting in primary PCI or 

staged PCI with DES. Primary endpoints of this study were: (1) all death (cardiac and noncardiac), (2) 

any MI (STEMI and non‐STEMI), (3) TVR. Secondary: (1) composite rate of all death, any MI and TVR, 

(2) stent thrombosis (ST). We examined patients with STEMI and multivessel CAD undergoing primary 

PCI. Between 2017 and 2020 in our 24 h catheterization laboratory treated 320 patients with multivessel 

CAD (defined as ≥70% diameter stenosis of two or more epicardial coronary arteries or their major 

branches by visual estimation with diameter ≥2.5mm). Inclusion criteria were (1) Subject must be at least 

18 years of age; (2) Subject is able to verbally confirm understandings of risks and benefits of treatment 

of either multivessel stenting or staged PCI using DES; (3) Subject must have significant stenoses (≥70%) 

of two or more than two coronary arteries and requiring primary PCI for acute ST elevation myocardial 

infarction (STEMI) within 12 h; (4) Target lesions must be located in a native coronary artery with visually 

estimated diameter of less than 2.5 mm and more than 4.0 mm; (5) Target lesion(s) must be amenable for 

percutaneous coronary intervention. Exclusion criteria were as follows: 
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(1) Single lesions; (2) Acute heart failure Killip III‐IV; (3) ≥50% left main stenosis; (4) Small vessels’ 

diameter (<2.5mm); (5) The patient has a known hypersensitivity or contraindication to any of the 

following medications: heparin, aspirin, clopidogrel. Included were patients with the presence of 

prolonged (more than 30 min) chest pain, started less than 12 h before hospital arrival and ST elevation 

of at least 1 mm in two or more contiguous limb electrocardiographic leads or 2 mm in precordial leads. 

Procedure success was defined as the achievement of an angiographic residual stenosis of less than 20% 

and a thrombolysis of the lesions. Before the procedure patients were treated with loading doses of 

aspirin, clopidogrel or ticagrelor, unfractioned heparin. Post‐PCI medical oral treatment included 

aspirin, statins, and clopidogrel, which was recommended for 12 months in all cases after 

DESimplantation. Soon after every diagnostic angiography, the eligible patients were allocated to two 

different strategies: 1. Multivessel stenting in primary PCI (MS primary): the IRA was opened followed 

by dilatation of other significantly narrowed arteries during the same procedure. 2. Multivessel stenting 

in staged revascularization (MS staged): the IRA only was treated during the primary intervention while 

the complete revascularization was planned in a second procedure (12,6 ± 4.2 days). Criteria of 

inclusion were (1) hospital admission within 12 h of STEMI onset requiring the performance of primary 

PCI; (2) MVCAD defined as hemodynamically significant (≥70%) stenosis of two or more coronary 

arteries; (3) technical ability to perform PCI. Criteria of exclusion were (1) acute heart failure Killip 

class III‐IV (pulmonary edema and cardiogenic shock); (2) left main coronary artery stenosis ≥50%. 

Before PCI, all patients received a loading dose of acetylsalicylic acid (250–500 mg) and clopidogrel 

(600 mg). Successful PCI was defined as the reduction of stenosis to <20% and a TIMI flow grade 3. 

After the PCI, all the patients received aspirin, statins, and clopidogrel during 1 year of follow‐up. 

Results: In general population the mean age was 57,8 ± 10.2 (30–84) years; 225 (70,3%) were men. The 

incidence of diabetes mellitus in study cohort was 35,9%. The MS primary group included 67 patients, 

and the MS staged group 69 patients. The elective procedure in the MS staged group was performed on 

average 12,6 ± 4,2 days after the primary PCI. We evaluated the results in two study groups (MS 

primary vs. MS staged). Patients of MS primary and MS staged group were comparable for all clinical 

and demographic characteristics. The majority of patients in both groups were male, had hypertension 

and acute heart failure Killip 1. 55,7% of the patients had 3‐vessel CAD. Total mean stent length in each 

group exceeded 57 mm. There were no statistically significant differences between angiographic 

characteristics in the groups. Follow‐up was completed in 100% of patients. Over the 12‐month 

observation, there were no significant differences in frequency of adverse cardiovascular events among 

groups. After a follow‐up of 12 months, there was only one noncardiac death in MS staged group (liver 
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cancer). At the same time, fatality outcomes in the groups did not exceed 3%. Survival free of MI and 

re‐PCI was 62 (92.5%) patients in MS primary group and 67 (97.1%) in MS staged group (p>0.05). 

Conclusion: 

1. Multivessel stenting in primary PCI in patients with STEMI is a safe and effective treatment option 

that does not lead to an increased risk of MACE, compared with a staged approach to 

revascularization. 

2. The use of stents with a second-generation DES containing zotarolimus in multivessel in primary 

PCI or a staged approach (12.6 ± 4.2 days between stages) in patients STEMI shows comparable 

satisfactory revascularization results within 12 months. 

3. A comprehensive assessment of clinical-demographic and angiographic factors in patients with 

STEMI in multivessel lesions before primary PCI with the help of a developed calculator allows a 

differentiated choice of the optimal revascularization strategy. The greatest value of the prognostic 

coefficient (2ij p) that was reflecting the risk of an unfavorable outcome in the implementation of the 

strategy of multivessel stenting in the primary PCI is factors including postinfarction cardiosclerosis 

(2ij p = 0.09), elderly age (2ij p = 0.04), female sex (2ij p = 0.09). For a staged stenting, a history of 

stroke (2ij p = 0.07), postinfarction cardiosclerosis (ij p = 0.06), and a three-vessel coronary lesion (2ij 

p = 0.04) were showed. 

Key world: myocardial infarction, primary PCI, revascularization, multivessel disease 
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ЗҮРХНИЙ ЦОЧМОГ ШИГДЭЭСИЙН ШАЛТГААНТ ЭМНЭЛГИЙН НАС БАРАЛТЫН 

ЭРСДЭЛД УЛААН ЭСИЙН ТАРХАЛТЫН ӨРГӨН (RDW) НӨЛӨӨЛӨХ НЬ 

Г.Намуунцэцэг1, Т.Насанбаяр1, С.Золзаяа1, Г.Мөнхтулга2, О.Бадамсүрэн2, Е.Досжан2, 

Л.Бямбацогт2 Д.Батнаран2, Ц.Батзаяа2 , Г.Мижидсүрэн2 

ШУГТЭ-ийн Дотор судлалын резидент1 

ШУГТЭ-ийн Зүрхний шигдээсийн тасаг2 

Үндэслэл: Монгол улсын хэмжээнд Зүрх судасны шалтгаант нас баралт 2020 оны байдлаар 5221 

байна. Үүнээс “Зүрхний цочмог шигдээс”-ийн шалтгаант нас баралт нь дийлэнх хувийг эзэлж 

байна. Олон улсын судалгаануудад RDW >14% –с их байх нь ЗЦШ шалтгаант нас баралтын 

эрсдлийг нэмэгдүүлдэг гэсэн үр дүн байдаг. 

Зорилго: Зүрхний цочмог шигдээсийн шалтгаант эмнэлгийн нас баралт ба улаан эсийн тархалтын 

өргөн хоорондын хамаарлыг судлах 

Судалгааны арга зүй: Энэхүү судалгааг нэг агшингийн судалгааны аргаар хийж гүйцэтгэсэн. 

ШУГТЭ-н Зүрхний шигдээсийн тасагт 2019-2020 онд үйлчлүүлсэн ST сегмент өргөлттэй зүрхний 

шигдээс бүхий 255 тохиолдлыг сонгон авч нас барсан болон нас бараагүй 2 бүлэгт хуваан, RDW 

үзүүлэлтийг харьцуулан судласан. Судалгааны статистик боловсруулалтыг Microsoft Excel, 

STATA-12.1 программ ашиглан хийж гүйцэтгэлээ. 

Үр дүн: Нийт судалгаанд оролцогчдын 43.1% (n=110) >65 настай, 56.8% (n=145) <65 настай, 

дундаж наслалт 62.5 байв. 76.4% (n=125) эрэгтэй, 23.5% (n=60) эмэгтэй, 60.4% (n=154) хорт 

зуршилтай, 39.6% (n=101) хорт зуршилгүй байна. 73.3% (n=187) артерийн даралт ихэсдэг, 14.1% 

(n=36) чихрийн шижин, 1.9% (n=5) БАД, 10.5% (n=27) архаг хууч өвчингүй байна. 81.5% (n=208) 

хэт мэдрэг тропонины хэмжээ ихэссэн, 10.9% (n=28) хэвийн, 7.4% (n=19) шинжилгээ хийгдээгүй. 

Нийт тохиолдлын нас, хүйс, архаг хууч өвчин, хэт мэдрэг тропонины хэмжээ зэрэг нь 2 бүлэгт 

ялгаа бага ажиглагдлаа. Нас барсан нийт 60 тохиолдлын 71.7% (n=43) нь RDW 14%-иас их байв. 

Эмчилгээний дараа эмнэлгээс гарсан 195 тохиолдлоос “Зүрхний цочмог шигдээс” оноштой 

эмчлүүлэгчдийн 51.8%(n=101) нь RDW 14%-иас их байв. Нас барсан ба нас бараагүй 

тохиолдлуудыг хооронд нь харьцуулахад нас барсан хүмүүсийн 71.7% (n=43), нас бараагүй 

хүмүүсийн 28.3%(n=17)-д нь RDW-CV 14%-иас дээш тодорхойлогдсон (P =0.07). 

Дүгнэлт: Зүрхний цочмог шигдээсийн шалтгаант эмнэлэгт нас барсан хүмүүст улаан эсийн 

тархалтын өргөн өндөр байна. 

Хэлцэмж: Манай судалгааны нас барсан тохиолдлуудад RDW хэмжээ их байгаа үзүүлэлт нь Sulan 

Huang нарын судалгааны үр дүнтэй дүйж байна. RDW-н хэмжээг үзэх нь зүрхний цочмог 

шигдээсийн үед илрэх мэдрэг чанар өндөртэй маркеруудтай харьцуулахад хямд, эрүүл мэндийн 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Huang%2BS&cauthor_id=33847638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Huang%2BS&cauthor_id=33847638
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тусламж үзүүлэх бүх шатны байгууллагууд хийх боломжтой гэдгээрээ давуу талтай ба цаашид уг 

үзүүлэлтийн оношилгооны өвөрмөц болон мэдрэг чанарыг өөрийн орны нөхцөлд тодорхойлох 

хэрэгтэй байна. 

Түлхүүр үг: Зүрхний цочмог шигдээс, улаан эсийн тархалтын өргөн (RDW) 
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ДУРАНГААР ХИЙГДЭХ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИЙН 

ҮЕД НУЛИМСНЫ ЗАМД СИЛИКОН ГУУРС СУУЛГАХ БОЛОН ХИСТОАКРИЛ ЦАВУУ 

ХЭРЭГЛЭСЭН ҮР ДҮН 

Т.Ариунболд1, Yen Chang Chu2 

1 Oрбита Нүдний Эмнэлэг 

2 Чанг Гунг Дурсгалын эмнэлэг, Тайвань 

 
 

ХУРААНГУЙ 

Үндэслэл: Дакриоцисториностоми (ДЦРС) нь нулимсны хүүдийн идээт үрэвслийн үед хийгддэг  

мэс заслын эмчилгээ юм. Энэ мэс заслыг төрөлхийн хамар нулимсны сувгийн битүүрэл, насанд 

хүрэгчдэд хамар нулимсны сувгийн хагас болон бүтэн бөглөрөл, архаг нулимс гоожих эмгэг, 

нулимсны замын сэтгүүр эмчилгээ, силикон гуурсыг нулимсны замд тавиад үр дүнгүй байх 

тохиолдлуудад хийдэг. Хистоакрил цавуу нь өнөө үед мэс заслын салбарт түгээмэл ашигладаг 

хэрэглэгдэхүүн бөгөөд энэхүү цавууг нүдний нөхөн сэргээх мэс заслын практикт хэрэглэж үр дүнг 

тооцсон судалгаа дутмаг байгаа нь бидний судалгааны үндэслэл боллоо. 

Зорилго: Дакриоцисториностомийн үед хистоакрил цавууг болон нулимсны замд силикон гуурс 

суулгах мэс заслын аргуудын үр дүнг харьцуулан судлах 

Арга зүй: Судалгаанд 2017 оны 1-р сараас 2020 оны 6-р сарын хооронд мэс засал хийлгэсэн нийт 

83 тохиолдлыг хамруулж, эмнэлзүйн туршилт   судалгааны   загвараар   хийж   гүйцэтгэсэн. Нийт 

тохиолдлыг 2 бүлэг болгон хувааж 1-р бүлэгт мэс заслын үед хистоакрил цавуугаар нулимсны 

хүүдийн арын хана, хамрын салстаас үүсгэсэн хана хоёрыг нааж анастомоз үүсгэв. 2-р бүлэгт мэс 

заслын үед нулимсны замд силикон гуурс тавьж үр дүнг мэс заслын дараах 1,3,6,12 саруудад 

үнэлсэн. Статистик бодолтыг SPSS программ ашиглан хийв. 

Үр дүн: Судалгаанд хамрагдсан тохиолдлуудын хувьд 17-82 насны хооронд байсан бөгөөд насны 

бүлгүүдийн дунд статистик ач холбогдолтой өөрчлөлт гараагүй. Хүйсийн хувьд 78.7% (n=48) 

эмэгтэй, 21.3% (n=13) эрэгтэй өвчтөнүүд байсан нь дакриоцистит өвчин нь эмэгтэй хүйсийн хувьд 

давамгай тохиолдож байгааг харуулж байна. Мэс заслын үр дүнг хистоакрил цавуу хэрэглэсэн 

бүлгийг 94.9%, (n=26) силикон гуурс хэрэглэсэн бүлэгтэй 79.5% (n=24) харьцуулахад статистик ач 

холбогдол бүхий үр дүнтэй гарсан. Мэс заслын дараах дахилт нь хистоакрил цавуу хэрэглэсэн 

бүлэгт 5.1% силикон гуурс суулгасан бүлэгт 20.4% мэс заслын дараах дахилт илэрсэн. Дүгнэлт: 

Дурангийн дакриоцисториностоми мэс заслын үед хистоакрил цавууг хэрэглэх нь хялбар, өндөр 

үр дүнтэй, олдоц сайтай, үнэ хямд байна. 

Түлхүүр үг: Дакриоцистит, нулимсны хүүдий, хамрын салст, хистоакрил цавуу, силикон гуурс, 
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COMPARED OUTCOMES OF USING HISTOACRYL AND TUBE INSERTION FOR 

ENDOSCOPIC ENDONASAL DACRYOCYSTORHINOSTOMY SURGERY 

 
Introduction: Dacryocystorhinostomy (DCR) is a surgical treatment for site of obstruction in the 

nasolacrimal duct system [1]. This surgery is performed in cases of congenital nasolacrimal obstruction, 

partial and complete occlusion of the nasolacrimal duct in adults, chronic tearing disorders, ineffective 

probing treatment and placement of a silicone tube in the nasolacrimal system [2,3]. the present findings 

indicate that preservation of lacrimal sac flaps with end-to-end anastomosis to the nasal mucosa using 

histoacryl has a positive impact on surgical outcome in patients undergoing endonasal endoscopic 

dacryocystorhinostomy [4]. Histoacryl glue is one of the most commonly surgical materials used recently. 

The basis of our study is the lack of research on the use of this glue in the practice of oculoplastic and 

reconstructive surgery. 

Purpose: The purpose of this study to comparing outcomes of surgical methods of histoacryl glue and 

silicone tube during endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy. 

Material and Method: Retrospective, case series study. The study included 83 patients who underwent 

endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy between January 2017 to June 2020. Whole case was 

divided into two groups. In group 1, an anastomosis was made during surgery by using histoacryl glue to 

the posterior wall of the lacrimal sac and the wall formed by the nasal mucosa [5]. In group 2, a silicone 

tube was placed in the nasolacrimal duct during endonasal dacryocystorhinostomy and the results were 

evaluated in the 1st, 3rd, 6th, and 12th months after surgery. Statistical calculations were performed using 

SPSS software. 

Result: The age of the whole cases was between 17 and 82 years. There was no significant difference 

among the age groups. In terms of gender, n=48 (78.7%) were female and n=13 (21.3%) were male, 

indicating that dacryocystitis was predominant in women. Study reports no significant difference in 

intraoperative and postoperative complication. The surgical success rate was significantly higher in 

histoacryl group 94.9%, than silicone tube group 79.5%.   Recurrent cases n=2 (5.1%) in group 1 and n=9 

(20.4%) in group 2 respectively. 

Conclusion: Histoacryl glue is highly effective, commodity, inexpensive and easy to apply during 

endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy surgery. 

Key words: Dacryocystitis, Lacrimal sac, Nasal flap, Silicone tube, Tissue glue 
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ХҮҮХДИЙН ШҮДНИЙ ГАРАЛТАЙ ҮРЭВСЭЛТ ӨВЧНИЙ ТАРХАЛТЫГ 

СУДАЛСАН ДҮН 

Б.Шүрэнцэцэг1, Т. Халиунаа2, Г. Халиун5, Ж. Дэлгэрцэцэг4 

1,2,3Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Нүүр ам судлалын сургууль 

4АШУҮИС-ийн НАСС-ийн ХНАСУСТ-ийн эрхлэгч, АУ-ны доктор 

 
ҮНДЭСЛЭЛ: Эрүүл хүний амны хөндийд 5-6 тэрбум орчим бичил биетэн оршдог ба эсрэгтөрөгч 

бичил биетнүүд ихэсч амны хөндийн орчин өөрчлөгдсөнөөр шүд цоорох өвчин, цаашлаад шүдний 

гаралтай үрэвсэлт өвчин үүсэх шалтгаан болдог. Эрүү нүүр орчмын үрэвсэлт өвчний дотор хүүхдэд 

зонхилон тохиолддог нь шүдний гаралтай үрэвсэлт өвчин юм. 2017онд хийгдсэн П.Даваадорж 

нарын “Эрүү нүүрний мэс заслын өвчний тархалтыг улсын хэмжээнд тодорхойлсон дүн” 

судалгаагаар манай улсын 3-р шатлалын эмнэлэгийн Нүүр амны мэс заслын тасгаар 

үйлчлүүлэгсдийн 49.8% нь шүдний гаралтай эрүү нүүр орчмын үрэвсэлт өвчтэй хэмээн 

оношлогдсон байна. Харин хүүхдэд тохиолдох шүдний гаралтай үрэвсэлт өвчний тархалт болон 

шүдний байдлыг судалсан судалгаа хомс байгаа нь энэхүү судалгааг хийх үндэслэл болсон. 

ЗОРИЛГО: Хүүхдийн шүдний гаралтай үрэвсэлт өвчний тархалтыг судлахад оршино. Зорилгын 

хүрээнд дараах зорилтуудыг тавьсан. 

1. Хүүхдийн шүдний гаралтай үрэвсэлт өвчний тархалтыг судлах 

2. Хүүхдийн шүдний гаралтай үрэвсэлт өвчний шалтгаан болж буй шүдийг тогтоох 

МАТЕРИАЛ, АРГА ЗҮЙ: Судалгааг Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвийн (ЭХЭМҮТ) 

Эрүү Нүүрний Мэс Заслын тасагт 2017–2018 онд хэвтэн эмчлүүлсэн 4700 хүүхдийн картыг 

ашиглан, судалгааны өмнө Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Судалгааны 

ёс зүйн хяналтын хороо болон ЭХЭМҮТ-ийн Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны зөвшөөрлийг 

(2019/774тоот) авч явууллаа. Нийт 4700 картаас “Шүдний гаралтай үрэвсэлт өвчин” гэж 

оношлогдсон 1627 картыг сонгон авч картнаас шаардлагатай мэдээллүүдийг тусгайлан 

боловсруулсан кодын дагуу тэмдэглэн авсан. 

ҮР ДҮН: Судалгаанд нийт 2-17 насны 1627 хүүхэд хамрагдсан ба 4-6 насны хүүхдүүд 39.8%-ийг 

эзэлж байв. Нийт судалгаанд хамрагдагсдын 66.6% периостит, 25.5% флегмон, 5.4% остеомиелит, 

2.3% буглаа эзэлж байлаа. 

1. Судалгаанд хамрагдагсдын шүдний гаралтай үрэвсэлт өвчний шалтгаан болж буй шүдийг 

судалж үзэхэд 8.5-р шүд 12.4%, 7.5-р шүд 12%, 6.4-р шүд 11%, 5.4-р шүд 10.6%, 3.6-р шүд 

10.4%, 4.6-р шүд 10%-ийг тус тус эзэлж байв. 
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ДҮГНЭЛТ 

Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдэд шүдний гаралтай үрэвсэлт өвчин дотроос ясны хальсны 

үрэвсэл хамгийн өндөр буюу 66.6% эзэлж байгаа нь ард иргэдийн амны хөндийн эрүүл ахуйн 

мэдлэг хангалтгүй, цаг тухайд нь эмчид хандаагүйгээс хүндэрч байгааг харуулж байна. Шалтгаан 

болж буй шүдний хувьд дийлэнх хувийг доод 2-р араа шүд эзэлж байна. 

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Шүдний гаралтай өвчин, хүүхэд, антибиотик 
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ҮҮРЭЛСЭН ҮС УНАЛТ БАМБАЙН ЭМГЭГ ХООРОНДЫН ХАМААРЛЫГ СУДЛАХ НЬ 

О.Мөнхцэцэг1, Б.Дашлхүмбэ2 , Т.Баясгалан3 

1,2Арьс судлалын тэнхим, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, 3Анагаахын 

шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 

Судалгааны ажлын үндэслэл: Үүрэлсэн үс уналт (ҮҮУ) нь хэсэг газраас үс голомтлон унадаг 

эмгэг юм. Уг өвчний тархалт нь улс үндэстэн бүрт харилцан адилгүй ба АНУ-д 2-3%-тай байдаг 

бол амьдралынхаа туршид уг өвчинөөр өвдөх магадлал нь 2% байдаг. ҮҮУ-ийн улмаас АӨСҮТөвд 

сүүлийн 3 жилийн дундажаар 356 хүн үзүүлсэн байна. Гадаад оронд хийгдсэн судалгаануудад уг 

өвчний шалтгаан эмгэг жам бүрэн гүйцэт тодорхой болоогүй ч гэсэн аутоиммуны шалтгаантай гэж 

үзэж байгаа. Мөн аутоиммун шалтгаант арьсны өвчинүүд, бусад аутоиммун өвчнүүдтэй, тэр 

дундаа бамбайн эмгэгүүдтэй хамааралтай гэсэн судалгааны үр дүнгүүд байдаг. Сүүлийн жилүүдэд 

Үүрэлсэн үс уналт өвчний өвчлөл ихсэж байгаа ба манай оронд энэ өвчний талаар хараахан сайн 

судлагдаагүй учир энэхүү судалгааг хийх үндэслэл боллоо. 

Судалгааны ажлын зорилго: Үүрэлсэн үс уналттай насанд хүрсэн монгол хүмүүсд бамбай 

булчирхайн үйл ажиллагаа болон эсрэгбиеийн өөрчлөлтийг илрүүлэх 

Материал, арга зүй: Судалгаанд үүрэлсэн үс уналттай 80 хүн, хяналтын бүлэгт тохиолдлын 

бүлэгтэй нас, хүйсээр нь ижилсүүлсэн харьцангуй эрүүл 80 хүнийг сонгон хамруулсан. 

Эмнэлзүйн хүндийн зэргийг үнэлэхдээ: 

Хөнгөн: Халзралын өргөн нь 3 см ба түүнээс бага диаметртэй, голомт нь гурваас цөөн тоотой, Дунд 

зэрэг: Халзралын голомт гурваас дээш тооны эсвэл хамгийн өргөн диаметр нь 3 см-ээс дээш, Хүнд 

хэлбэрийн: Тархмал үс халзрал болон туушдаа үс халзрал хамаарна. Судалгаанд оролцож буй 

хүмүүсээс ийлдсэнд тиреотропин даавар, чөлөөт Т3, Т4, пероксидазын эсрэг эсрэгбие, 

тиреоглобулиний эсрэг эсрэг биеийг ийлдсэнд тодорхойлсон. 

 Ийлдсэн дэх Т3 хэмжээ 2.3-4.2 pg/ml 

 Ийлдсэн дэх Т4 хэмжээ 5.01-12.2 pg/ml 

 Ийлдсэн дэх ТSH хэмжээ 0.3 - 5.0 ul/ml хооронд байвал хэвийн гэж үнэлнэ. 

 Пероксидазын эсрэг эсрэгбие нь 35 IU/ml –ээс их бол эерэг 

 Тиреоглобулины эсрэг эсрэгбие нь 114 IU/ml –ээс их бол эерэг гэж үнэлнэ. 

Үр дүн: 

Бидний судалгаанд 18-60 насны нийт 160 хүн хамрагдсан. Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 

дундаж нас 31.7±9.9 байсан. Хүндийн зэргээр нь авч үзвэл 37 хүн буюу 46,2% нь хөнгөн зэргийн, 

28 хүн буюу 35% дунд зэргийн, 15 хүн буюу 18,75%  нь хүнд зэргийн үс уналттай 
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байсан. Судалгааны тохиолдлын бүлгийн чТ3 дааврын дундаж 3.15±0.64 пг/мл, хяналтын бүлгийн 

чТ3 3.26±0.44 пг/мл ач холбогдол бүхий ялгаагүй (p=0.48), тохиолдлын бүлгийн чТ4 дааврын 

дундаж 7.34±0.93 пг/мл хяналтын бүлгийнх 7.31±1.44 пг/мл статистик ач холбогдол бүхий ялгаагүй 

(р=0.997), тохиолдлын бүлгийн тиреотропин дааврын хэмжээ 2.26±1.4 (IU/ml) хяналтын бүлгийн 

тиреотропин даавар 1.91±0.6 (IU/ml) ач холбогдол бүхий ялгаагүй (р=0.56) байв. Судалгаанд 

тохиолдлын бүлгийн 32,5%-д бамбайн ауто эсрэгбие илэрсэн. Тиреопероксидазын эсрэг эсрэгбие 

тохиолдлын бүлэгт 15 (18.75%), хяналтын бүлэгт 5 (6.25%) тохиолдолд (p=0.01) илэрсэн. 

Тиреоглобулины эсрэг эсрэгбие тохиолдлын бүлгийн 12 (15%)-д хяналтын бүлгийн 3 (3.75%) 

тохиолдолд (p=0.015) их илэрсэн. Тиреопероксидазын эсрэг эсрэгбие хөнгөн зэргийн 3 (7.5%), дунд 

зэргийн 6 (24%), хүнд зэргийн 6 (40%) хүнд тус тус эерэг илэрчээ. Өвчний зэрэг хүндрэх тусам 

ТПО эсрэгбиеийн илрэл их байгаа нь статистикийн хувьд ялгаатай (р=0.018) байна. 

Тиреоглобулины эсрэг эсрэгбие хөнгөн зэргийн 3 (7.5%), дунд зэргийн 5 (20%), хүнд зэргийн 4 

(25%) хүнд тус тус эерэг илэрчээ. Тиреоглобулины эсрэг эсрэгбиеийн илрэл өвчний зэрэг хүндрэх 

тусам их байгаа ч статистикийн хувьд ялгаагүй (р=0.14) байна. 

Дүгнэлт: Үүрэлсэн үс уналттай хүмүүсд Тиреопероксидазын эсрэг эсрэгбие 18,75%-д (p=0.01), 

Тиреоглобулины эсрэг эсрэгбие 15%-д эерэг илэрсэн нь (p=0.015) үүрэлсэн үс уналттай бамбайн 

ауто эсрэгбие хамааралтай байгааг харуулж байна. 

Тиреопероксидазын эсрэг эсрэгбие өвчний хүндийн зэрэгтэй (p=0.018) хамааралтай байна. 

 
 

THYROID DISORDERS ASSOCIATED WITH ALOPECIA AREATA 

O.Munkhtsetseg1 , B.Dashlkhumbe2 , T.Bayasgalan3 

1,2Dermatology department, Mongolian National University of Medical science, 

3 Mongolian National university of Medical science 

Introduction: Alopecia areata (AA) is a condition in which the hair follicles fall out of place. The 

prevalence of the disease varies from country to country and is 2-3% in the United States, with a 2% 

chance of contracting the disease over a lifetime. An average of 356 people has been seen at the 

Dermatology center over the past three years. Studies abroad have shown that the cause of the disease is 

not fully understood, but it is believed to be caused by autoimmune diseases. There are also studies 

showing that it is associated with autoimmune skin diseases and other autoimmune diseases, including 

thyroid disorders. In recent years, the incidence of alopecia areata has been increasing, and this disease 

has not been well studied in our country, which is the basis for this study. 

Aim: We performed this case-control study to better investigate the frequency of anti-thyroid 

autoantibodies and thyroid dysfunction in Mongolian adult AA patients. 
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Material and method: The study included 80 people with alopecia areata, and the control group included 

80 relatively healthy people of the same age and sex as the random group. 

To assess the clinical severity: Mild: Baldness 3 cm or less in diameter, less than three focal, Moderate: 

More than three focal or more than 3 cm wide, Severe: alopecia totalis and alopecia universalis. Serum 

thyrotropin, free T3, T4, thyroid peroxidase antibody, and thyroglobulin antibody were detected in the 

serum of the participants. 

 Serum fT3 is 2.3-4.2 pg/ml 

 Serum fT4 level 5.01-12.2 pg/ml 

 Serum TSH is between 0.3 and 5.0 ul/ml and is considered normal. 

 Antibodies to peroxidase are positive if greater than 35 IU/ml 

 Antibodies to thyroglobulin greater than 114 IU/ml are considered positive. 

Results: A total of 160 people aged 18-60 were involved in our study. The mean age of the participants 

was 31.7 ± 9.9. In terms of severity, 37 people or 46.2% had mild hair loss, 28 people or 35% had moderate 

hair loss, and 15 people or 18.75% had severe hair loss. The mean fT3 in the case group was 

3.15 ± 0.64 pg/ml, the mean fT3 in the control group was 3.26 ± 0.44 pg/ml (p = 0.48), and the mean 

fT4 in the case group was 7.34 ± 0.93 pg/ml in the control group 7.31 ± 1.44 pg/ml ml of statistically 

significant difference (p = 0.997), the level of thyrotropin in the case group was 2.26 ± 1.4 (IU / ml), and 

the level of thyrotropin in the control group was 1.91 ± 0.6 (IU / ml) with no significant difference (p = 

0.56). The study found autoimmune thyroid antibodies in 32.5% of cases. Thyroid peroxidase antibody 

was detected in 15 (18.75%) cases and in 5 (6.25%) control groups (p = 0.01). thyroglobulin antibody was 

found in 12 (15%) cases and 3 (3.75%) in the control group (p = 0.015). Thyroid peroxidase antibody was 

positive in 3 mild (7.5%), moderate 6 (24%), and severe 6 (40%). The higher the severity of the disease, 

the higher the TPO antibody expression, which is statistically different (p = 0.018). Thyroglobulin 

antibody were positive in 3 mild (7.5%), moderate 5 (20%), and severe 4 (25%). The incidence of 

antibodies to thyroglobulin is higher with disease severity, but is not statistically significant (p = 0.14). 

Conclusion: In people with Alopecia areata, thyroid peroxidase antibody was positive in 18.75% (p = 

0.01) and thyroglobulin antibody were positive in 15% (p = 0.015), suggesting that thyroid autoimmunity 

was associated with alopecia areata. 

Thyroid peroxidase antibody is related to the severity of the disease (p = 0.018). 
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ЭМНЭЛЭГТ ХАНДАН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГСДЭЭС МЕТИЦИЛЛИНД ТЭСВЭРЖСЭН 

СТАФИЛОКОКК АУРИУС ИЛРҮҮЛСЭН ДҮН 

Х.Чаминчимэг1, Я.Энхтөр3,4, Б.Сүхболд4, Ж.Энхжаргал4, Ч.Баттогтох1,2 

Бичил амь судлал, халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхим, Био- Анагаахын сургууль1, 

АШУҮИС-ийн Монгол Япон эмнэлэг2 

Арьсны Өвчин Судлалын тэнхим, Анагаахын сургууль3 

Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв4 

Судалгааны үндэслэл: Метициллин, оксациллин, клоксациллин ба бета лактамын бүлгийн бүх 

антибиотикт (цефалоспорин, карбапенемийн бүлэг) тэсвэржсэн стафилокк ауриус эмнэлзүйн 

аюултай бичил биетний томоохон төлөөлөгч. АНУ-ын Өвчний Хяналт Сэргийлэлтийн Хорооны 

тоо мэдээгээр 2017 онд 119.000 хүн МТСА-ын халдварт өртөж 20.000 нь нас баралт бүртгэгдсэн. 

МТСА-ын өвчлөл, эндэгдлийн тоо өдөр ирэх тусам нэмэгдэж байгаа нь дэлхий нийтэд тулгамдсан 

асуудал болж байна. Монгол улс антибиотикийн зохисгүй хэрэглээний түвшин өндөртэй, эмэнд 

тэсвэржсэн бичил биетний тандалт судалгаа хомс байгаа нь бидний судалгааны үндэслэл боллоо. 

Зорилго, зорилт: Эмнэлэгт хандан үйлчлүүлэгсдээс метициллинд тэсвэржсэн стафилококк 

ауриусын халдвар болон колонизацийг скрининг болон баталгаажуулах шинжилгээгээр 

илрүүлэх, илэрсэн омогт хоруу чанарын Пантон-Валентин Лейкоцит-PVL генийг тодорхойлох 

Материал, арга зүй: Судалгааг эмнэлэгт суурилсан нэг агшингийн загвар ашиглан 2020 оны 08 

сарын 01-с 2020 оны 10-р сарын 30-г хүртэл АӨСҮТ-д хандсан  300 үйлчлүүлэгчийг хамруулав. 

Судалгаанд хамрагдах шалгуур хангаж, судалгаанд оролцохыг зөвшөөрсөн үйлчлүүлэгчийн 

арьсны идээт өвчин илэрсэн (анхдагч идээт өвчин, бусад өвчний үед идээт үрэвслээр хүндэрсэн 

үйлчлүүлэгчдээс) тав, цэврүү, идээ аль нэг хэсэг болон хамрын үүдэвч хэсгээс нийт 600 

шинжлэгдэхүүнийг цуглуулж стафилококк ауриус өсгөвөрлөн, МТСА-ийн ялган дүйлт хийв. 

Ялган дүйлтийн шинжилгээгээр стафилококк ауриус болох нь тогтоогдсон омогт цефокситины 

дискээс нэвчээх аргаар эмнэлзүйн лабораторийн үндэсний төвөөс гаргасан зөвлөмжийн 

дагуу(CLSI) дүгнэсэн. Мөн эмэнд тэсвэржилтийн MecA ген болон хоруу чанарыг нөхцөлдүүлдэг 

Пантон-Валентин Лейкоцит-PVL генийг молекул биологийн полимеразын гинжин урвалын 

(ПГУ) шинжилгээг хийж илрүүлсэн. 

Үр дүн: Арьсны Өвчин Судлалын Төвд   судалгааны   хугацаанд   хандсан   300 үйлчлүүлэгчийн 

арьсны идээт өвчин илэрсэн тав, цэврүү, идээ аль нэг хэсгээс цуглуулсан шинжлэгдэхүүнд S.aureus 

215 тохиолдолд буюу 71.6%-д нь илэрсэн. Үүний 51.2% (110/215) нь цефокситины сорилын 

урьдчилсан дүнгээр МТСА болох нь тогтоогдлоо. Үүнээс полимеразын 
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гинжин урвалын (ПГУ) шинжилгээгээр МесА ген 110 тохиолдол буюу скрининг шинжилгээгээр  

илэрсэн бүх омогт эерэг дүн үзүүллээ. Эдгээр омгийн 73% (110/80) -д хоруу чанарын Пантон- 

Валентин Лейкоцит-PVL ген илэрсэн. Тухайн үйлчлүүлэгсдэд МТСА колонизацийн илрүүлэх 

зорилготой хамрын үүдэвч хэсгээс цуглуулсан шинжлэгдэхүүнд стафилококк ауриус 70 

тохиолдолд буюу 23,3%-д нь илэрсэн ба үүний 47.1% (33/70) МТСА болох нь скрининг 

шинжилгээгээр илэрсэн. Үүнээс полимеразын гинжин урвалын (ПГУ) шинжилгээгээр МесА ген 

33 бүх омогт илэрсэн бол Пантон-Валентин Лейкоцит-PVL ген 57.6% (33/19) -д илэрсэн 

Дүгнэлт: Судалгаанд хамрагдсан эмнэлэгт хандан үйлчлүүлэгсдийн дунд метициллинд 

тэсвэржсэн стафилококк ауриус харьцангуй өндөр хувьтай илэрч байна. МесА ген илэрч байгаа 

нь метициллинд тэсвэржсэн стафилококк ауриус мөн болохыг батлаж байна. Хоруу чанарын 

Пантон-Валентин Лейкоцит-PVL ген өндөр хувьтай илэрч байгаа нь МТСА-ын өвчлөл манай орны 

тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгааг илтгэж байна. 

Түлхүүр үг: Метициллинд тэсвэржсэн стафилококк ауриус, цефокситин, колонизаци, эмэнд 

тэсвэржилт, Пантон-Валентин Лейкоцит-PVL 
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БАМБАЙ БУЛЧИРХАЙН ХӨХЛӨГТ ӨМӨНГИЙН ЭДЭД PD-L1 УУРГИЙГ ИЛРҮҮЛСЭН 

ДҮН 

О.Сүрэн1,2, Л.Саямаа1,2, А.Ганчимэг1, Б.Анархүү1,3, 

Б.Нямжаргал3, Б.Уранчимэг2, Э.Баярмаа1,2 

1АШУҮИС, БАС-ийн Эмгэг судлал, Шүүх эмнэлгийн тэнхим, 

2АШУҮИС, МЯЭ-ийн Эмгэг судлалын тасаг, 

3 ХСҮТ-ийн Эмгэг судлалын тасаг, 

Үндэслэл: ДЭМБ-ын 2018 оны мэдээгээр бамбай булчирхайн хорт хавдар нь 100000 хүн ам тутамд 

Монгол улсад 1.6 байхад БНСУ-д хамгийн өндөр буюу 60.7 тохиолдол бүртгэгджээ. Нийт бамбай 

булчирхайн хорт хавдраар өвчлөгсдийн 3 хүн тутмын 2 нь эмэгтэйчүүд байдаг бөгөөд 40- 

50 насныханд илүү оношлогдож байна. Бамбай булчирхайн хавдрыг нарийн зүүний хатгалт болон 

эд судлалын аргаар оношилж, мэс засал, хими, бай болон дархлаа эмчилгээг хавдрын үе шатанд 

тохируулан хэргэлэж байна. PD-L1 уураг нь хавдрын эсийн гадаргууд илэрснээр Т лимфоцит эсийн 

идэвхийг дарангуйлж, дархлааны хариу урвалаас зайлсхийдэг. PD-1, PD-L1 уургийн харилцан 

үйлчлэлийг ашиглаж дархлаа эмчилгээг хими эмчилгээтэй хавсран хийж байна. Манай орны 

нөхцөлд тохиолдож буй бамбай булчирхайн хавдрын эдэд PD-L1 уургийг илрүүлэх нь бидний 

судалгааны үндэслэл болсон юм. 

Судалгааны ажлын зорилго: Манай орны нөхцөлд тохиолдож буй бамбай булчирхайн хөхлөгт 

өмөнгийн эдэд PD-L1 уургийг илрүүлэн үр дүнг тодорхойлох. 

Судалгааны ажлын материал, арга зүй: Бид энэхүү судалгааг ХСҮТ-д 2018-2019 онуудад 

бамбай булчирхайн мэс заслаар тайрагдсан хавдрын эдийн 22 ширхэг лааны тосон цутгамаг 

ашиглаж, PD-L1 уургийг иммуногистохимийн аргаар тодорхойлсон. 

Судалгааны ажлын үр дүн: Бидний судалгаанд 19-71 насны бамбай булчирхайн хөхлөгт өмөн 

оноштой 22 эмчлүүлэгч хамрагдав. Дундаж нас 46.55±15, хүйсийн хувьд 86.04% (n=19) нь 

эмэгтэйчүүд, 13.6% (n=3) нь эрэгтэйчүүд байв. Бамбай булчирхайн хөхлөгт өмөнг анатомийн 

байршлаар ангилахад 22 тохиолдлын 7 (31.8%) тохиолдолд зүүн дэлбэнд, 6 (27.3%) тохиолдолд 

баруун дэлбэнд, хоёр талыг хамарсан 5 (22.7%) байв. Хавдрын голчийг хэмжихэд хамгийн багадаа 

0,5 см, хамгийн ихдээ 10 см хэмжээтэй, дундаж хэмжээ нь 1.6±0.5 см байсан ба ≤1 см хэмжээтэй 

11 тохиолдлын 7 (63.6%) тохиолдолд PD-L1 уураг эерэг, 4 (36.4%) тохиолдолд сөрөг илэрсэн, 

харин ≥1 см хэмжээтэй нийт 7 тохиолдол бүгд PD-L1 уураг эерэг будагдсан ч гэсэн статистик ялгаа 

ажиглагдсангүй. Бамбай булчирхайн хөхлөгт өмөнг дэд хэв шинжээр ялган оношилоход сонгодог 

хэлбэр нь 12 (54.5%), фолликулт хэлбэр нь 10 (45.5%) тус тус илрэв. Хөхлөгт өмөнгийн эмгэг 

судлалын онцлогийг PD-L1 уургийн илрэлтэй уялдуулан судлахад 
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сонгодог хэлбэрийн 12 тохиолдлын 9 (40.9%) тохиолдолд PD-L1 уураг эерэг (+), 3(13.6%) 

тохиолдолд сөрөг (-) байсан бол фолликулт хэлбэрийн 10 тохиолдлын 8 (80%) тохиолдолд эерэг 

(+), 2 (20%) тохиолдолд сөрөг (-) илрэв. Мэс заслын ирмэг сөрөг нийт 15 тохиолдлын 12 (54.5%) 

тохиолдолд PD-L1 уураг эерэг, 3 (13.6%) тохиолдолд PD-L1 уураг сөрөг тус тус илэрсэн бол мэс 

заслын ирмэг эерэг 2 тохиолдолд PD-L1 уураг эерэг илэрлээ. Мэс заслын ирмэг эерэг болон сөрөг 

тохиолдлуудад PD-L1 уургийн илрэлтэй статистик ялгаа ажиглагдсангүй (p=0.486). Цус- 

тунгалгийн судасны нэвчилттэй нийт 10 тохиолдлын 7 (31.8%) тохиолдолд PD-L1 уураг эерэг (+), 

3 (13.6%) тохиолдолд сөрөг (-), цус тунгалгийн судасны нэвчилтгүй 5 тохиолдлын 4 (80%) 

тохиолдолд PD-L1 уураг эерэг, 1 (20%) тохиолдолд сөрөг будагдсан нь статистик ач холбогдол 

ялгаагүй (p=0.680) байв. Хавдрын Т I-II үе шатны 13 тохиолдлын 9 (40.9%) тохиолдолд PD-L1 

уураг эерэг, 4 (18.1%) тохиолдолд PD-L1 уураг сөрөг илэрсэн бол T III-IV үе шатны 7 тохиолдолд 

бүгдэд нь PD-L1 уураг эерэг 100%илэрсэн. Тунгалгийн зангилааны үсэрхийлэлтэй 11 тохиолдлын 

7 (31.8%) тохиолдолд эерэг, 4 (18.1%) тохиолдолд PD-L1 уураг сөрөг, тунгалгийн зангилааны 

үсэрхийлэлгүй 3 тохиолдолд 100% PD-L1 уураг эерэг илэрлээ. PD-L1 уургийн илрэл нь Т (I-II, III-

IV) шатлал (p=0.24) болон тунгалгийн зангилааны үсэрхийлэлтэй (p=0.50) статистик ач холбогдол 

бүхий ялгаагүй байсан. 

Судалгааны дүгнэлт: 

1. Манай орны нөхцөлд тохиолдож буй бамбай булчирхайн хөхлөгт өмөнгийн эдэд PD-L1 

уургийг иммуногистохимийн аргаар илрүүлэхэд дийлэнхэд нь 77.3% (n=17) эерэг илрэв. 

2. Хөхлөгт өмөнгийн тохиолдолд илэрч буй PD-L1 уураг нь мэс заслын ирмэг, TNM үе шат, 

хавдрын хэмжээ, судасны нэвчилт, хөхлөгт өмөнгийн дэд хэлбэрүүдтэй статистик 

хамааралгүй байгаа нь бидний судалгаанд хамрагдагсдын тоо цөөн байгаатай холбоотой 

юм. 
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ГЕМОДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭНД ТОГТМОЛ ОРДОГ ӨВЧТӨНҮҮДИЙН СИЙВЭНД Β-2 

МИКРОГЛОБУЛИНЫГ СУДАЛСАН ДҮН 

Д.Хурцбаяр1, Д.Нарантөгөлдөр1, Д.Галмөнх2, А.Бадампагамдулам3, В.Буянжаргал3, 

Б.Түмэнжаргал2 А.Саруултүвшин1, Д.Чулуунцэцэг1 

1Улсын Нэгдүгээр төв эмнэлэг, Бөөрний төв, 2Медвик диализын төв, 3Люкс диализ клиник 

Хураангуй: 

Үндэслэл: Тогтмол гемодиализ эмчилгээнд ордог өвчтөний сийвэнд β-2 микроглобулины түвшин 

ихэсч эдэд депозит байдлаар хуримтлагддаг байна. Энэ нь ямар диализатор хэрэглэж байгаа болон 

мөн бөөрний үлдэгдэл үйл ажиллагаа хэр байгаагаас хамаардаг байна. Тиймээс 4 болон түүнээс 

дээш жил гемодиализ эмчилгээнд орж байгаа өвчтөнүүдийн сийвэн дэх β-2 микроглобулин 

түвшинг тодорхойлох, сарвууны рентген зураг, бөөрний үлдэгдэл үйл ажиллагаа, эмнэлзүй 

зовиуруудыг илрүүлэн харьцуулан судалсан болно. 

Судалгааны зорилго: Монгол улсад тогтмол гемодиализ эмчилгээнд 4 болон түүнээс дээш жил 

орсон өвчтөнүүдийн сийвэн дэх β-2 микроглобулин түвшинг анх удаа тодорхойлж, эмнэлзүйд 

илрэх шинж тэмдэгтэй уялдуулан судлахад оршино. 

Материал ба арга зүй: Манай судалгаанд “Медвик диализын төв”-ийн гемодиализ эмчилгээнд 

ордог 60 өвчтөний датаг цуглуулж, Stata-17, excel программууд дээр статистик боловсруулалтаа 

хийсэн болно. 

Үр дүн: Нийт 60 өвчтөний сийвэнгийн β-2 микроглобулин нь хэвийн хэмжээнээсээ 10.6 дахин 

их буюу дундаж үзүүлэлт нь 23.5 мг/л, ТШХ нь дундаж хэмжээ 9 мл/мин/1.73 м2 байлаа. Өвчтөний 

наснаас хамаарч β-2 микроглобулины түвшинг харьцуулахад статистик ялгаа илрээгүй ч өвчтөний 

нас ахих тусам β-2 микроглобулины түвшин нэмэгдэх хандлагатай байв (р=0.415). ТШХ нь ≥ 5 

мл/мин 1.73 м2 үед β-2 микроглобулины дундаж түвшин (14.44 мг/л) харьцангуй буурах 

хандлагатай байв (р=0.422). Нийт 60 өвчтөний 11-т эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрсэн бөгөөд, 2 

гарын сарвууны рентген зурагт 15 өвчтөний сарвууны шивнүүрийн 1 ба 2-р үе хоорондын зай 

нарийссан, 20 өвчтөнд склероз, 8 өвчтөнд остеоартрит илэрсэн байна. Сийвэнгийн β-2 

микроглобулины түвшин бага байх нь ТШХ-тай хамааралтай байгаа нь харагдаж байна. 

Дүгнэлт: Манай судалгаа нь Монгол улсад тогтмол гемодиализ эмчилгээнд 4 болон түүнээс дээш 

жил орсон өвчтөнгүүдийн сийвэнгийн β2 микроглобулины дундаж түвшинг анх удаа 

тодорхойлоход 23.5 мг/л, эмнэлзүйн зовиур 20%-д илэрч байна. 

Түлхүүр үг: Гемодиализ, β-2 микроглобулин, түүдгэнцрийн шүүлтийн хурд (ТШХ), диализатор, 

бөөрний үлдэгдэл үйл ажиллагаа. 
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RESULTS OF STUDIES OF SERUM Β-2 MICROGLOBULIN IN PATIENTS UNDERGOING 

REGULAR HEMODIALYSIS 

D.Khurtsbayar1, D.Narantuguldur1, D.Galmunkh2, A.Badampagamdulam3, V.Buyanjargal3, 

B.Tumenjargal2 А.Saruultuvshin1, D.Chuluuntsetseg1 

1 The First Central Hospital of Mongolia, 2Меdvic dialysis center, 3Lux dialysis clinic 

Background: Serum levels of β-2 microglobulin increase in patients undergoing regular hemodialysis 

and accumulate in tissues as deposits. It depends on what dialyzer is being used and how much residual 

renal function there is. Therefore, the serum levels of β-2 microglobulin, X-rays of the hands, residual 

renal function, and clinical abnormalities were compared in patients undergoing hemodialysis for 4 

years or more. 

Aims and objectives: To determine for the first time in Mongolia the level of β-2 microglobulin in the 

plasma of patients who have undergone regular hemodialysis treatment for 4 years or more and to study 

it in relation to clinical symptoms. 

Materials and methods: In our study, we collected data from 60 patients undergoing hemodialysis 

treatment at the Medvik Dialysis Center and performed statistical analysis on Stata-17 and excel programs. 

Results: Serum β-2 microglobulin in a total of 60 patients was 10.6 times higher than normal, averaging 

23.5 mg / l, and the mean Glomerular filtration rate(GFR) was 9 ml/min/1.73 m2. There were no 

statistically significant differences in β-2 microglobulin levels depending on the patient's age, but β-2 

microglobulin levels tended to increase with age of patient (p = 0.415). The mean level of β-2 

microglobulin was 26.7 mg / l in over 60 years of age, 25.2 mg / l in 41-50 years of age, and 21.3 mg / l 

in 51-60 years of age. There were no statistical differences in the study of β-2 microglobulin levels 

depending on the year of hemodialysis treatment (p = 0.257). While GFR was ≥ 5 ml/min/1.73 m2, the 

average level of β-2 microglobulin tended to decrease relatively (p = 0.422). Total of the 60 patients, 11 

had clinical signs, 2 hands x-rays showed a narrowing of the distance between the 1st and 2nd joints of 

the metacarpals in 15 patients, multiple sclerosis in 20 patients, and osteoarthritis in 8 patients. Plasma β-

2 microglobulin levels averaged 20.54 mg / L in 15 patients with stenosis on hands x-rays. The mean 

annual frequency of hemodialysis treatment in total of 8 patients with osteoarthritis was 8.75 and the mean 

plasma β-2 microglobulin level was 20.93 mg / l. 

Conclusions: Our study, the first time determined serum β2 microglobulin in patients receiving regular 

hemodialysis for 4 years or more in Mongolia, the mean serum β2 microglobulin level was 23.5 mg/l and 

clinical symptoms were found in 20% of patients in the study. 
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Keywords: Hemodialysis, β-2 microglobulin, glomerular filtration rate (GFR), dialyzer, residual renal 

function. 

ЭЛЭГНИЙ ЭСИЙН ӨМӨНГИЙН ТОДОСГОГЧ БОДИСТОЙ КОМПЬЮТЕРТ 

ТОМОГРАФИАР ИЛРЭХ ШИНЖҮҮДИЙГ СУДАЛСАН НЬ 

Э.Эрдэнэчимэг!, Ц.Бадамсэд2,Т.Баяраа2, Д.Дэлгэрцэцэг3, С.Жаргалсайхан3 

1Олон Улсын Сайбер Сургуулийн эмнэлзүйн анагаах ухааны магистрант 

2Академич Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах Ухааны Хүрээлэн 

2-3Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт ШУГТЭ-ийн 

Монгол Улсын Төрийн соёрхолт, Ардын эмч, Хүндэт профессор 

Р.Пүрэвийн нэрэмжит Дүрс оношилгооны лавлагаа төв 

2-3“Гэрлийн Пүрэв” сан 

 

Удиртгал: Элэгний өмөн нь дэлхийн хэмжээнд түгээмэл тохиолддог өвчнүүдийн нэг юм. Элэгний 

эсээс гаралтай өмөнг элэгний эсийн өмөн буюу ЭЭӨ (HEPATOCELLULAR CARCINOMA) гэх 

бөгөөд элэгний анхдагч өмөнгийн 80-95%-ийг ЭЭӨ эзлэж байна. Элэгний эсийн өмөнгөөр 

эрэгтэйчүүд илүү их өвчилдөг бөгөөд эрэгтэй эмэгтэй харьцаа 3:1 байдаг ба 50- аас дээш насны 

хүмүүс илүү их өвчилдөг байна [Р.Сандуйжав, 2014; A.Villanueva, 2019 ]. 

2019 онд Өмнөд Африк болон зүүн өмнөд Азид элэгний эсийн өмөн нь хамгийн их тархсан бөгөөд 

Зүүн өмнөд Ази дунд эрэгтэйчүүдэд ихэвчлэн тохиолдож 10,000 хүн амд 26,8 шинэ тохиолдол 

бүртгэгдсэн бол Хятадад 80/100,000 хүртэл тохиолддог ба эрэгтэйчүүдэд илүү давамгай байна 

[Ersan Altun, Monamed El-Azzazi, Richaed C Semelka, 2015]. 

Дэлхийд 2020 оны байдлаар өмөнгийн нийт 19,292,789 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэний 905,677 

(4.7%)-ийг элэгний эсийн өмөн эзэлдэг ба үүнээс 830,180 (8.3%) хүн нас барсан байна. Энэ 

үзүүлэлтээр элэгний эсийн өмөн нь нийт өмөнгийн өвчний 7-р байрт, нас баралтаараа 2-р байрыг 

эзэлж байна [Hyuna Sung PhD, Jacques Ferlay MSc, ME, Rebecca L.Siegel MPH, MathienLaversanne 

MSc, PhD, Ahmedin Jemal DMV, PhD, Freddie Bray BSc, MSc, PhD. 2021]. 

Монгол Улсын хэмжээнд 2010-2019 онд нийт 54607 өмөнгийн шинэ тохиолдол оношлогдсоны 

20200 тохиолдол буюу 37 хувийг элэгний өмөн эзлэж тэргүүлэх байранд байсаар байна. ДЭМБ- 

ийн мэдээллээр дэлхийн дунджаар 100,000 хүн амд ноогдох элэгний өмөнгийн тохиолдлын тоо 

8.4 ба түүнээс их байхыг өвчлөл маш өндөр гэж тооцдог. Гэвч Монгол Улсад энэ үзүүлэлт 2019 

онд 68.4 болж, даруй 8.1 дахин их байна. Монгол Улсын хэмжээнд элэгний өмөнгийн өвчлөлийн 

түвшин 2019 онд 6.8 болж, сүүлийн 10 жилийн дундаж, өмнөх оноос тус тус 0.1-ээр буурсан байна 

[Хавдрын өвчлөл, нас баралт 2020, Сүүлийн 10 жилийн баримтын судалгаа]. 
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Элэгний өмөнгийн өвчлөлийг хүйсээр эзлэх хувиар харвал 2019 онд нийт өвчлөгчдийн 54.9 хувийг 

эрэгтэйчүүд эзэлж сүүлийн 10 жилийн дунджаас 1.7 пунктээр буурч, өмнөх оноос 1.1 пунктээр 

нэмэгдсэн байна. Харин эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 2019 онд 45.1 болж, эрэгтэйчүүдээс 

9.8 пунктээр бага, сүүлийн 10 жилийн дунджаас 1.7 пунктээр нэмэгдэж, өмнөх оноос 1.1 

пунктээр буурчээ [Хавдрын өвчлөл, нас баралт 2020, Сүүлийн 10 жилийн баримтын судалгаа]. 

Элэгний өмөнгөөр өвчлөгчдийг насны бүлгээр харвал 95.5 хувь нь 45-аас дээш насныхан байгаа 

нь 2010 оноос 2.0 пунктээр нэмэгдсэн байна [Хавдрын өвчлөл, нас баралт 2020, Сүүлийн 10 

жилийн баримтын судалгаа]. 

Элэгний эсийн өмөн нь нэг болон олон тооны, тархмал нэвчдэст хэлбэрээр тохиолдоно. Элэгний 

өмөнгийн үед илрэх эрт үеийн шинжийг хожуу үеийн шинжээс ялган үнэлэх нь маш чухал юм. 

Маш жижиг хэмжээний өмөнгийн үүсгэвэр нь артерийн фазад нэг төрлийн тодрол, зарим 

тохиолдолд өмөнгийн зөвхөн хүрээ хэсэг нь тодрол өгч болно. Тодосгогчтой КТ шинжилгээний 

бусад фазуудад гарч байгаа дүрслэлүүдтэй сайтар харьцуулан үнэлэх шаардлагатай. Үүдэн венийн 

фазад өмөн нь гиподенс болон изоденс байдлаар дүрслэгдэх бөгөөд угаагдах шинж тод илэрнэ. 

Delay фазад өмөнгийн капсул зарим тохиолдолд удаан тодрол өгнө. КТ-н шинжилгээний мэдрэг 

чанар нь 60-90% байдаг [В.К.Kim, S.U.Kim, J.Y.Park, et al, 2012]. 

Зорилго: Элэгний эсийн өмөнгийн компьютерт томографийн байрлал, хэмжээ, фазуудын 

өөрчлөлтүүдтйн онцлогийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино. 

Материал ба арга зүй: Бид 2020 оны 1-р сарын 1-ээс 2020 оны 12-р сарын 31-ний хооронд 

Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт П.Н Шастины нэрэмжит Улсын Гуравдугаар төв 

эмнэлгийн Монгол Улсын Төрийн соёрхолт, Ардын эмч Хүндэт профессор Р.Пүрэвийн нэрэмжит 

Дүрс оношилгооны лавлагаа төвийн компьютерт томографи кабинтеад 645 шинжлүүлэгч 

тодосгогч бодистой элэгний компьютерт томографи хийлгэсэнээс элэгний эсийн өмөн онош 

тавигдсан 24 шинжлүүлэгчдийн компьютерт томограммуудад дүгнэлт хийсэн. 

Судалгааны үр дүнг статистикийн түгээмэл хэрэглэгдэх дундаж үзүүлэлт, үзүүлэлтийн алдаа 

зэргийг тодорхойлж, Стьюдентийн шалгуураар үзүүлэлтийн магадлалыг шалгасан. 

Үр дүн: Зүүн дэлбэнд-6(25.0%±9.0), баруун дэлбэнд-18(75.0%±9.0) байрласанаас элэгний II- 

сегментэд-4(16.7%±7.8), III-р сегментэд-2(8.3%±5.8), IV-р сегментэд-4(16.7%±7.8), V-р сегментэд-

3(12.5%±6.9), VI-р сегментэд-3(12.5%±6.9), VII-р сегментэд-2(8.3%±5.8), VIII-р сегментэд-

6(25.0%±9.4) тус тус тохиолдож, 7(29.1%±9.5) нь элгэн дотроо үсэрхийлэл өгсөн. 

Өмөнгийн хэмжээ:   20   мм-ээс   бага-3(12.5%±6.9),   21-40   мм-12(50.0%±10.4),   41-60   мм- 

3(12.5%±6.9), 61-80 мм-2(8.3%±5.8), 81 мм-ээс их- 4(16.7%±7.8) тус тус тохиолдож байна. 21-40 

мм хэмжээнд оношлогдож байгаа нь статистикын үнэн магадлалтай байна (P<0.001). 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

134 

 

 

Нэмэлт голомтот ба үүсгэвэр өөрчлөлт артерийн фаз дээр тодроогүй-1(4.2%), нэлээд жигд 

тодорсон-3(12.5%±6.9), бага зэрэг жигд тодорсон-1(4.2%±4.2), жигд бус тодорсон-17(70.8%±9.5), 

жигд бус тодорч, захаараа судасжилт ихтэй-2(8.3%±5.8) байсан бол хожуу фазад угаагдсан- 

17(70.8%±9.5), угаагдаагүй-7(29.2%±9.5), орчны тунгалагийн булчирхайд үсэрхийлэл өгсөн- 

4(16.7%±7.8), доод хөндийн венрүү түрж ургасан-4(16.6%±7.8), үүдэн венрүү түрж ургасан- 

3(12.5%±6.9) зэрэг шинжүүд илэрсэн байна. 

Хэлцэмж: Yueli I.Liu, Lewis K.Shin (2013) нарын судалгаагаар артерийн фазад тодрох, хожуу 

шатанд угаагдах шинж нь ЭЭӨ байх хамгийн сайн таамаглах шинж гэж үзэж байгаа нь бидний 

судалгаатай тохирч байгаа бөгөөд бидний судалгаагаар артерийн фазд 95.8%-д тодорч, хожуу 

фазад 70.8%-д нь угаагдаж байна. 

Дүгнэлт: Тодосгогч бодистой компьютерт томографиар элэгний эсийн өмөн 75%-д баруун 

дэлбэнд байрлаж, 50.0%-д 21-40 мм хэмжээнд оношлогдож, артерийн фазд 95.8%-д тодосгогч 

бодисоор тодорч, хожуу фазд 70.8%-д тодосгогч бодис нь угаагдаж буйг илрүүлсэн. 
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АУ-НЫ ДОКТОР Б.ДОРЖГОТОВЫН ТУХАЙ СУДАЛСАН НЬ 

Б.Оюун-Эрдэнэ 

Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах ухааны хүрээлэн 

Үндэслэл: Манай орны анагаах ухааны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан эрдэмтэн судлаачдын 

түүх, замналыг шинжлэх ухаан болон өв уламжлалын үүднээс хойч үедээ дэлгэн үзүүлэх, үлгэр 

дууриалал болгох хэрэгцээ, шаардлага орчин үеийн анагаах ухааны судалгаанд гарч байна. 

Монголын анагаах ухааны хөгжлийн түүхэнд хувь нэмэр оруулсан олон хүнийг дурьдаж болох ч 

нэрт мэс засалч Б.Доржготовын түүхэн гавьяаг дурьдахгүй байхын аргагүй билээ. 

Нэрт мэс засалч, профессор Б.Доржготовын хойч үедээ зориулан үлдээсэн эрдэм мэдлэг, бүтээл  

судалгаа нь Монголын анагаах ухааны түүхийн нэгэн хэсэг болон үлдсэн өв их эрдэнэ юм. Энэ 

эрхэм хүний намтар түүх, бүтээл замналыг үргэлжлүүлэн судалж, түүхэн их хүнээс суралцаж үлгэр 

дуурайл авах нь залуу үе бидний чухал үүрэг билээ. 

Зорилго: Профессор Б.Доржготовыг мэс засалчийн болон судлаачийн хувьд судлах 

Материал арга зүй: Судалгааг нэрт мэс засалч Б.Доржготов болон анагаах ухааны түүхтэй 

холбоотой эх сурвалжууд болох ном, сонин ”Монголын анагаах ухаан” сэтгүүл, ”Хавдартай тэмцэх 

үйлсийн түүхэн замнал” ном, Анагаах ухааны хүрээлэнгийн архивын материал, эрдэмтэд, 

судлаачид, үе үеийн шавь нарын дурсамж яриа, бичвэрүүдийг судалгааны ажилд түүвэрлэн авч өөр 

бусад мэдээллээр баяжуулан оюуны дүгнэлт хийсэн. 

Үр дүн: Б.Доржготов нь манай улсын анхны мэс засалчдын нэг байсан бөгөөд ажлынхаа анхны 

гарааг Мэс заслын клиникт ерөнхий мэс заслын эмчээр эхэлж, хамтран ажиллаж байсан нөхдийн 

хамт 1960 онд уушгийг бүтнээр авах, 2 хавтаст хавхлаг тэлэх, 1962 онд артерийн битүүрээгүй 

цоргыг бөглөх, гуяны тараагуур судас залгах, 1965 онд зүрхний үнхэлцэг хальс авах, 1966 онд 

бугалганы тараагуур судас залгах, 1967 онд улаан хоолойн дунд хэсгийн хорт хавдрыг авч нарийн 

гэдсээр улаан хоолойг нөхөн сэргээх хагалгаануудыг хийсэн нэрт мэс засалч юм. Түүний 

боловсролын талаар дурьдвал: 1961 онд ЗХУ-ын анагаах ухааны академийн цээжний мэс заслын 

институтэд зүрхний мэс заслын 5 сарын курс, 1966 онд “БНМАУ-д улаан хоолой, ходоодны 

амсрын хорт хавдар” сэдвээр анагаах ухааны доктор, 1988 онд “БНМАУ дахь хорт хавдрын 

тархалт” сэдвээр анагаахын шинжлэх ухааны доктор цолыг ЗХУ-д тус тус хамгаалсан бөгөөд 

Монголын хавдар судлалын салбараас төрсөн анхны шинжлэх ухааны доктор юм. Мөн түүнчлэн 

эрдэм шинжилгээний бүтээл 73-ийг хэвлүүлснээс нэг сэдэвт зохиол -3, товхимол-3, ЭЗХТЗ-ийн 

гишүүн орнуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд хэвлэгдсэн бүтээл нэг сэдэвт ном-4, эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл -45, эдгээрээс орос, англи, франц хэл дээр нийт хэвлэгдсэн -12 байна. 
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Б.Доржготов нь 4 хүний эрдэм шинжилгээний бүтээлийг удирдан, дэд эрдэмтний зэрэг 

хамгаалуулсан ба зэрэг горилох 3 хүний ажлыг удирдсан. Түүний анагаах ухааны салбарт хийсэн 

томоохон нээлт, бүтээлүүдээс дурьдвал: “БНМАУ-д улаан хоолой, ходоодны амсрын хорт хавдар” 

сэдэвт бүтээлээр: 

· Монгол улсад улаан хоолой, ходоодны амсрын өмөнгийн өвчлөлийн түвшинг анх удаа 

тогтоосон. 

· Улаан хоолой, ходоодны өмөнгийн орон нутгийн онцлог, үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс, 

мэс заслын эмчилгээний үр дүн өмөнгийн байрласан түвшингээс хамааралтай байгааг тогтоосон. 

“БНМАУ дахь хорт хавдрын тархалт” бүтээлээр: 

· Монголд анх удаа хорт хавдрын тархвар зүйн онцлогийг шинжлэх ухааны үүднээс 

тайлбарласан. 

· Улсын хэмжээний хорт хавдрын өвчлөл, нас баралтын түвшин, бүтцийг анх удаа судалсан. 

· Монгол улсад анх удаа үндсэн 5 байрлалын өмөнгийн үүсэхэд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс, 

хиймийн бодис, газрын хөрс, усны бичил элементийн судалгааг хийсэн. 

· Хоол хүнсний бүтээгдхүүнд анх удаа мөөгөнцрийн судалгааг хийсэн. 

Монголд анх удаа хорт хавдрын тархвар зүйн судалгаанд цаашдын судалгааны чиглэлийг 

тодорхойлж, хавдрын эсрэг тэмцэх зохион байгуулалтын ажлын шинжлэх ухааны үндсийг 

боловсруулсан анхны эрдэмтэн билээ. Б.Доржготов нь өөрийн бүхий л амьдралыг хүн ардынхаа 

эрүүл мэндийн төлөө зориулахаас гадна хавдар судлалын салбарыг хөгжүүлэхийн төлөө идэвх 

зүтгэл, санаачлага гарган ажиллаж үүнээс гадна хавдар судлалын салбарт ажиллах боловсон 

хүчнийг бэлтгэх асуудалд анхаарал тавин ажилласан. 1983 онд эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгийн арга барилыг улам боловсронгуй болгох анкетын аргыг нэвтрүүлсэн аугаа эрдэмтэн юм. 

Тэрээр зөвхөн практик үйл ажиллагаа явуулдаг байсан төдийгүй эрдэм шинжилгээний ажил болон 

сурган хүмүүжүүлэх ажилд бүх насаараа оролцон, ихээхэн үр бүтээлтэй ажиллаж, их ажлын 

хажуугаар судалгаа шинжилгээний ажлыг тасралтгүй хийж, олон арван нараа эрдмийн их далайд 

хөтөлсөн сурган хүмүүжүүлэгч хүн юм. 

Б.Доржготовын Монголын Анагаах ухаан тэр дундаас хавдар судлалын салбарт оруулсан хувь 

нэмрийг нь өндрөөр үнэлж “Эрүүлийг хамгаалах тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, «Засгийн газрын 

хүндэт жуух» бичиг, Ардын хувьсгалын 50,60,70 жилийн, ойн медалиуд, «Хөдөлмөрийн хүндэт 

медаль», «Алтан гадас» одон, «Хүний гавьяат эмч» - ээр тус тус шагнасан билээ. 

Тэрээр 2014 онд ХСҮТ-ийн Ерөнхий мэс заслын тасгийг АШУ-ны доктор, профессор, Хүний 

гавьяат эмч, нэрт мэс засалч Барсын Доржготовын нэрэмжит болгон нэрийг нь мөнхжүүлжээ. 
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Дүгнэлт: Хавдар судлалын анхны шинжлэх ухааны доктор, профессор, нэрт мэс засалч 

Б.Доржготов нь манай оронд цээжний хөндийн мэс засал болон хавдар судлалын тусламжийг 

хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, хавдрын чиглэлээр олон хагалгаа хийж, энэ нарийн 

хагалгааг дэлхийн түвшинд хүргэн, орчин үеийн шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлж түүнчлэн 

эмчилгээний аргуудыг боловсронгуй болгож Хавдар судлалын түүхэнд үнэтэй хувь нэмэр 

оруулсан нэрт эрдэмтэн алдартай ахмад эмч, шилдэг удирдагч байжээ. 

Ашигласан ном 

1. “Хавдартай тэмцэх үйлсийн түүхэн замнал” 50 жил 

2. “Хавдар судлал” сэтгүүл 2007 он 

3. “Анагаах ухааны хүрээлэнгийн архив” 
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Бүлэг 3. БАЙГАЛИЙН УХААН 
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ИДЭВХЖҮҮЛСЭН НҮҮРСИЙГ АШИГЛАН ҮЙЛДВЭРИЙН ХАЯГДАЛ УСЫГ 

ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ НЬ 

М.Алтан-Од1, Г.Эрдэнэчимэг2, Э.Бямбадулам3, М.Алтантогос2,3 

АШУҮИС, Эрдмийн сургууль, Олон улсын Сайбер сургалтын тэнхим1 

АШУҮИС, Био-Анагаахын сургууль, Анагаахын химийн тэнхим2 

МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургууль3 

altantogos.mg@mnums.edu.mn 

+976-99155223 

Үндэслэл: Манай улсад хотжилт эрчимтэй явагдаж олон тооны жижиг, дунд үйлдвэр хөгжиж 

байгаатай холбогдон хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө нь ихэсч байна. Үйлдвэрийн 

хаягдал усыг “Харгиа" цэвэрлэх байгууламж нь хүлээн авч цэвэрлээд цааш төвлөрсөн шугам 

сүлжээнд нийлүүлдэг. Усыг цэвэршүүлэх материал болгон эх орныхоо нүүрсийг идэвхжүүлэн, 

бохирдлыг бууруулах чиглэлээр ашиглах нь эдийн засгийн ач холбогдолтой. 

Зорилго: Багануурын нүүрсний уурхайн нүүрсийг идэвхжүүлэн, үйлдвэрийн хаягдал усыг 

цэвэршүүлэх 

Материал ба арга зүй: Багануур дүүргийн 3-р хорооны Үйлдвэрийн районд байрлах Багануур 

ХХК-ны олборлодог нүүрсийг сонгон, идэвхжүүлж судалгаандаа ашигласан. Үйлдвэрийн хаягдал 

ус цэвэршүүлэх байгууламж болох “Харгиа” цэвэрлэх байгууламжаас усны дээж авсан. 

Идэвхжүүлсэн нүүрсний иодны тоог стандарт сорилын (ASTM D4607-94) аргаар Барилга 

Архитектурын Корпорацийн лабораторид, усны дээжийг MNS ISO 5667-10: 2001 стандартын дагуу 

авч, усны ерөнхий анализыг MNS ISO 900: 2005 болон бусад стандарт аргуудыг ашиглав. 

Үр дүн: Багануурын идэвхжүүлсэн нүүрсний багтаамжийг тодорхойлох туршилтаар иодын тоо 

670 мг∙г-1 болон гадаргуу талбай нь 333.5 м²∙г-1 байв. Адсорбцийн үед 𝑁𝐻+ ионыг 5%, 𝑀𝑔2+ 

ионыг 78%, 𝐹𝑒2+ ионыг 100%, 𝐶𝐼− ионыг 36%, 𝑁𝑂− ба 𝑁𝑂−ионыг 50%-ийн үр ашигтай 
3 2 

зайлуулав. 

Дүгнэлт: Yйлдвэрийн хаягдал усыг Багануурын нүүрсний уурхайн идэвхжүүлсэн нүүрсээр 

шүүхэд бохир усыг зайлуулах төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлэх бохир усны стандартын 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс бага болтол бууруулсан. Энэхүү идэвхжүүлсэн нүүрсийг адсорбент 

болгон ашиглах боломжтой. 

Түлхүүр үг: Идэвхжүүлсэн нүүрс, үйлдвэрийн хаягдал ус, адсорбц 

mailto:altantogos.mg@mnums.edu.mn
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МОНГОЛД НУТАГШИЖ БУЙ ХОЁР БӨХТ ТЭМЭЭНД ГЕПАТИТ Е ВИРУСИЙН 

ТАРХВАР ЗҮЙ БОЛОН ШИНЭ ГЕНОТИПИЙН БҮРДЛИЙГ ТОГТООСОН НЬ 

Бира Цацралт-Од1, Tsutomu Nishizawa2, Masaharu Takahashi2, Дулмаа Нямхүү3, Осоржин 

Буянхүү4, Цэрэн-Очир Эрдэнэ-Очир5, Шарав Түмэнжаргал 5, Баясгалан Чимэдцэрэн5, Сүхбаатар 

Болдбаатар6, Shigeo Nagashima2, Kazumoto Murata2, Hiroaki Okamoto2, Нямдаваа Хүрэлбаатар1 
1 Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль 

2 Вирус судлалын тэнхим Жичигийн Анагаах Ухааны Их 

Сургууль, Точиги муж, Япон 
3 Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв 

4 Нийслэлийн Хүрээ амаржих газар 
5 Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль 

6 Улсын мал эмнэлэгийн ариун цэврийн төв лаборатори, 

Товч хураангуй 

Гепатит Е вирус (HEV) нь хүн болон бусад олон төрлийн хөхтөн амьтдад халдварладаг вирус юм. 

Саяхан Hepeviridae овгийн Ортохепевирусийн нэг зүйлийн генотип 8 (G8) -т хамаарах HEV омгийг 

Хятад улсын хоёр бөхт тэмээнээс (Camelus bactrianus) тогтоосон. Гепатит Е вирус нь нийгмийн 

эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг бөгөөд хөгжиж буй орнуудад бохир ус болон өтгөн-

мөрний замаар дамжин халдварладаг. Бактриан тэмээ (Хоёр бөхт монгол тэмээ гэж нэрлэдэг) бол 

Төв Азийн тал нутгаас гаралтай. Гэхдээ монгол тэмээний HEV генийн бүрдлийг одоо хүртэл 

тогтоосон судалгаа байхгүй байна. Иймд бид нийт 200 тэмээний ийлдсийг 3 аймгийн 6 сумын 6 

хэсгээс 2019 оны 11-р сарын 2-15 ны хооронд цуглуулсан. Тэмээний 200 сорьцонд ийлдэс 

судлалын шинжилгээ хийхэд 71 (35.5%) нь HEV-ийн эсрэг IgG-тэй эерэг гарсан ба тархалт нь аймаг 

сумдаар ялгаатай байв. (4.2―75.0%); Баянхонгор аймгийн Богд суманд үржиж буй 2 тэмээнд 

(1.0%) нь судлагдсан зургаан бүсээс хамгийн их ийлдэс судлалын тархалт өндөртэй буюу HEV -

ийн РНХ эерэг байлаа. Энэхүү судалгаанд тэмээнээс илэрсэн HEV-ийн хоёр омог (BcHEV-MNG140 

ба BcHEV-MNG146) нь 97.7% өмнө нь судлагдсан вирусын омогтой нуклеотидын дараалалын 

шинж чанар төстэй байсан. Эдгээр нь G8 Хятад улсад нутагшиж буй тэмээний HEV омгуудтай 

геномын дараалал нь ойролцоо байсан боловч 13.9-аас 14.3% ялгаатай байсан. Харин G1-G7 HEV 

омгуудаас 24.0-26.5% -иар ялгаатай байв. Удам зүйн мод бүхий BcHEV-MNG140 ба BcHEV-

MNG146 омгийг Хятадын тэмээний HEV омгуудаас бүрдсэн гадаргуу дээр байрлуулж кластер 

үүсгэхэд дэд хэв шинж нь 100% ялгаатай байсан. Эдгээр үр дүнгүүд нь монгол тэмээнд HEV 

халдварын тархалт өндөр байгаа бөгөөд HEV геномын хэлбэлзэл мэдэгдэхүйц их байгааг илтгэж 

байна. HEV-ийн халдварын тархалтыг тодорхойлох уг судалгаагаар бид Монгол тэмээнд анх удаа 

HEV-ийн G8 хэмээх шинэ генийн бүрдлийг илрүүллээ. 

Түлхүүр үгс: Бүрэн геном, гепатит Е вирус, удам зүйн мод, 
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S. ЕРIDERMIDIS-ИЙН ФЕРМЕНТАЦИ БҮХИЙ ПОЛИ(ЭТИЛЕН ГЛИКОЛ) 

ДИМЕТАКРИЛАТ ГИДРОГЕЛИЙН ГИСТОНЫ АЦЕТИЛГҮЙЖИХ УРВАЛЫН 

ИДЭВХИЙГ ХУЛГАНЫ ЭДЭД ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 

Б. Амгалан1, М. Баттөр2, Ч. Баттогтох2 

1АШУҮИС, БАС 

2АШУҮИС, БАС, Бичил амь судлал, халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхим 

Мэйл: ami59711@gmail.com Утас: 89555770 

Үндэслэл: Арьс нь хэвийн бичил биетнийг дэмжиж, бие махбодийг өвчин үүсгэдэг эмгэг төрөгч 

бичил биетний хоруу чанараас хамгаалдаг эрхтэн юм. Арьсанд олон төрлийн бичил биетэн 

колонизаци хэлбэрээр орших бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь хор хөнөөлгүй, заримдаа эзэн биедээ 

ашиг тустай хэвийн бичил биетэн байдаг. Тухайн хүний онцлог, арьсны төрлөөс хамаарч бичил 

биетний төрөл харилцан адилгүй. Арьсны бичил биетний өвөрмөц чадварыг хариуцдаг хүчин зүйл 

нь эзэн биеийн генетик болон хүрээлэн буй орчноос хамаарна. Staphylococcus epidermidis нь бичил 

биетний эсрэг пептидийг ялгаруулах замаар арьсыг эмгэг төрөгчөөс хамгаалдаг. Уг нийлэгжсэн 

пептид нь Staphylococcus aureus, А бүлгийн стрептококк зэрэг арьсны эмгэг төрөгч бичил биетний 

эсрэг сонгомол үйлчилгээ үзүүлдэг. Сүүлийн үеийн судалгаагаар хүний арьсны микробиом дахь 

хэвийн бичил биетэн болох S. epidermidis-ийг ферментацийн дүнд богино хэлхээт өөхний хүчил 

үүсгэдэг болохыг тогтоосон. Богино хэлхээт өөхний хүчлийн бактерийн эсрэг болон үрэвслийн 

эсрэг үйлдлийг тодорхойлж байсан боловч өөхний гаралтай үүдэл эсийн адипогенийн ялгаран 

хөгжилд богино хэлхээт өөхний хүчил ямар хувь нэмэр оруулдаг судалгаа хомс байдаг. S. aureus 

гэх мэт бактериар үүсгэгддэг арьсны өвчний үед S. epidermidis-тэй PEG- DMA гидрогель нь хэрхэн 

нөлөөлдгийг судлах нь бидний судалгааны ажлын үндэслэл болсон. 

Зорилго: 

1. S. epidermidis-PEG-DMA гидрогелийн гистоны ацетилгүйжих урвалын идэвхийг (ГАУ) 

тодорхойлох 

2. S. epidermidis-PEG-DMA гидрогелийн S. aureus-ийн эсрэг үйлчлэлийн идэвхийг тодорхойлох 

Материал, арга зүй: Энэхүү судалгааг Бичил-амь судлал халдварын сэргийлэлт хяналтын 

тэнхимийн дэргэдэх бичил-амь судлалын сургалт судалгааны лаборатори, Анагаахын Шинжлэх 

Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн шинжлэх ухаан технологийн төвийн цөм лабораторийг 

түшиглэн энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэв. 

Стандарт S. epidermidis(ATCC12228) өсгөвөрлөж S. epidermidis-PEG-DMA гидрогель гарган авсан. 

Ферментаци явагдсаны дараа S. epidermidis агуулсан гидрогелийг хэт ягаан туяанд үйлчлүүлж 

устгаж/идэвхгүйжүүлсэн. 

mailto:ami59711@gmail.com
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S. epidermidis-PEG-DMA гидрогелийг буурцагны шөлөнд дэс дараалан шингэрүүлж, S. aureus- ийг 

өсгөвөрлөсөн. S. epidermidis агуулаагүй PEG-DMA гидрогель болон PEG-DMA гидрогельгүй 

S. epidermidis агуулсан буурцагны шөлөнд S. aureus-ийг өсгөвөрлөж, сөрөг хяналт хийсэн. 

2-3 сартай хулганыг (BalB/C) изофлуранаар мэдээгүйжүүлэн хулганы чихэнд идэвхгүйжүүлсэн S. 

epidermidis агуулсан PEG-DMA гидрогелийг түрхэн нэг эгнээт эс бэлдэв. Дараагийн бүлэг хулганы 

чихний ар болон дотор талд PEG-DMA гидрогель агуулаагүй S. epidermidis –ийг хяналт болгон 

түрхсэн. Нэг эгнээт эсээс уураг тунадасжуулан гель электрофорезоор гүйлгэсэн. 

Үр дүн: Фенол улаан агуулсан баяжуулсан тэжээлт орчинд 10%-ийн PEG-DMA нь S. epidermidis- 

ийг капсулжуулахад ашиглагдсан. S. epidermidis-тэй гидрогель болон S. epidermidis-гүй 

гидрогелийг өсгөвөрлөхөд PEG-DMA дахь фенолын улаан улбар шараас шар өнгөрүү шилжсэн 

нь ферментаци явагдсаныг харуулав. 

S. epidermidis (ATCC12228)-PEG-DMA гидрогелийг хулганы чихэнд түрхэхийн тулд бактерийг хэт 

ягаан туяагаар үйлчилж идэвхигүйжүүлсэн. 96-тай хавтан дахь бактерийг хэт ягаан туяагаар 

үйлчилсэн. Хэт ягаан туяагаар үйлчлэхийн өмнө болон дараа бактери өсгөвөрлөхөд 120 секундээс 

хойш өсгөвөрлөгдөөгүй. 

S. epidermidis-PEG-DMA гидрогелийг шөлөнд дэс дараалан шингэрүүлэн S. aureus-г өсгөвөрлөсөн. 

Хяналт болгон S. epidermidis агуулаагүй PEG-DMA гидрогель болон PEG-DMA гидрогельгүй S. 

epidermidis агуулсан шөлөнд S. aureus-ийг өсгөвөрлөсөн. S. epidermidis-PEG- DMA гидрогелийг 

шингэрүүлэн S. aureus-ийг өсгөвөрлөхөд ферментаци бүхий гидрогель нь бактерийн өсөлтийг 

дарангуйлсан. Хяналт болгон S. epidermidis агуулаагүй PEG-DMA гидрогелийн шингэрүүлэлтэнд 

S. aureus-ийг өсгөвөрлөхөд PEG-DMA гидрогель нь бактерийн өсөлтийг дарангуйлаагүй. Мөн 

хяналт болгон PEG-DMA гидрогель агуулаагүй S. epidermidis болон S. aureus-г шөлөнд өсгөвөрлөн 

24 цагийн дараа манитол давст тэжээлт орчин дээр өсгөвөрлөхөд S. aureus илэрсэн. 

Эдээс бэлдсэн уургийг тунадасжуулж угаан гел электрофорезийн танкыг электродын буферээр 

дүүргэн гелээр гүйлгэж 17кДа жинтэй уураг ялган авав. 

Дүгнэлт: S. epidermidis-PEG-DMA гидрогелийн ферментацийн үр дүнд гарсан завсарын 

бүтээгдэхүүн нь S. aureus-н өсөлтийг дарангуйлах үйлчилгээ үзүүлж байна. Гистоны ацетигүйжих 

урвалыг тодорхойлохын тулд АсН3к9 эсрэг эсрэгбие ашиглан уургийг илрүүлсэн. 
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S. EPIDERMIDIS-ИЙН ФЕРМЕНТАЦИ БҮХИЙ ПОЛИ(ЭТИЛЕН ГЛИКОЛ) 

ДИМЕТАКРИЛАТ ГИДРОГЕЛИЙН ЭС ХОРДУУЛАХ НӨЛӨӨГ ХУЛГАНЫ ЭДЭД 

ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 

Б.Зоригбаатар 1, Б.Галиндэв2 Ч.Баттогтох1 

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 

1Бичил амь Халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхим 

2АШУҮИС-ийн шинжлэх ухаан технологийн төвийн цөм лаборатори 

zoro98180903@gmail.com 99302061, 98180903 

Үндэслэл: Арьс бол бие махбодийг эмгэгтөрөгчөөс хамгаалах үүрэгтэйгээс гадна хэвийн бичил 

биетний амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлдэг эрхтэн юм. Арьсанд олон төрлийн бичил биетэн оршин 

байх бөгөөд эдгээрийн ихэнх нь хоруу чанар бага бактериуд байх боловч зарим нь нөхцөлт 

эмгэгтөрөгч шинж чанартай байдаг. Эдгээр бичил биетэн нь арьсны тослог, чийглэг, хуурай хэсэгт 

харилцан адилгүй тархсан байдгаас гадна тухайн хүнд өвөрмөц шинж чанартай. Арьсны хэвийн 

бичил биетэн болох Staphylococcus epidermidis нь бактерийн эсрэг үйлчлэлтэй өвөрмөц пептид 

ялгаруулах замаар Staphyloccocus aureus болон А бүлгийн стрептококкийн эсрэг үйлчилж, тухайн 

эмгэгтөрөгчөөр арьс гэмтэхээс хамгаалдаг. Эмгэгтөрөгч бичил биетний эсрэг нөлөөлдөг хэвийн 

бичил биетний өвөрмөц чанарыг ашиглан эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх бэлдмэл бүтээн хэрэглэх 

явдал анагаах ухааны практикт түгээмэл нэвтэрч байна. Хүний арьсны хэвийн бичил биетэн нь 

глицеролыг ферментацилах замаар богино хэлхээт өөхний хүчил үүсгэх ба энэхүү бодисын 

нөлөөгөөр S. aureus-ийн өсөлтийг дарангуйлдаг болохыг судлаачид илрүүлсэн. Богино хэлхээт 

өөхний хүчлийн нэг нь бутан хүчил нь эсийн өсгөвөрт эс хордуулах нөлөө хамгийн өндөр болох нь 

ажиглагдсан. Арьсан дээр байрлах бактериуд бүгд глюкозыг ферментацилах замаар богино хэлхээт 

өөхний хүчил үүсгэж чадамжтай буюу хэвийн болон эмгэгтөрөгч бактерийн аль аль нь 

нүүрстөрөгчийн нэг эх үүсвэртэй. Тиймээс арьсны хэвийн биетний ферментацийн үр дүнд үүссэн 

бодисыг эмчилгээний зорилгоор хэрэглэх үүднээс лабораторийн нөхцөлд S.epidermidis- ийг 

өсгөвөрлөж, ферментацийн бүтээгдэхүүн үүсгэсний дараа бактерийг үхүүлж бэлтгэсэн гелийг 

эрдэмтэд гарган аваад байна. Уг зорилгоор бүтээсэн S. epidermidis-ийн ферментаци бүхий поли 

(этилен гликол) диметакрилат агуулсан гидрогелийг арьсанд түрхэх үед арьсны эдэд ямар нөлөө 

үзүүлдэг болохыг тодорхойлсон судалгаа хомс байгаа нь бидний судалгааны үндэслэл болно. 

Зорилго: Ферментаци бүхий поли (этилен гликол) диметакрилат гидрогелийн эс хордуулах нөлөөг 

хулганы эдэд тодорхойлох 

Материал, арга зүй: 
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Бактерийг өсгөвөрлөх. S. epidermidis -ийн стандарт омгийг (ATCC 12228) цустай тэжээлт орчинд 

24 цагийн турш өсгөвөрлөсөн. Бактерийн стандарт омгийг фенол улаан, темед, аммонийн 

персульфат болон поли (этилен гликол) диметакрилаттай шар буурцагны шөлөнд 72 цаг 

өсгөвөрлөсөн. Дараа нь хэт ягаан туяагаар шарж S. epidermidis-ийг үхүүлж гидрогелийг гаргаж 

авсан. Гаргаж авсан гидрогель болон бутан хүчлийг туршилтийн амьтан буюу хулганы чихэнд 

түрхсэн бөгөөд ямар нэг бодис түрхээгүй хулганы эдийн эсийн үхлийг TUNEL-ийн аргаар 

тодорхойлж харьцуулсан. Туршилтийн амьтан буюу хулганаас шинжлэгдэхүүн бэлтгэхдээ 

мэдээгүйжүүлсэний дараа нугасалж егүүтгээд хулганы чихийг аль болох үсгүй хэсгийг нь 

туршилтандаа ашиглах зорилгоор ариутгасан хайчаар хайчилж эсийн суспенз бэлтгэсэн. Эсийн 

суспензийг бэлтгэхдээ үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн протоколын дагуу бэлтгэж TUNEL 

шинжилгээний аргаар эсийн үхлийг тодорхойлсон. 

Хулганы эдээс бэлтгэсэн эсийн суспензийг будахдаа dUTP болон TdT урвалж ашиглан эсийн 

бөөмийн задралын дүнд үүссэн ДНХ-ын тасархайг тодорхойлох зарчмаар эсийн үхлийг 

тодорхойлсон. 

Үр дүн: Өсгөвөрлөсөн стандарт омгийг грамын будгын аргаар будаж харахад нил ягаан өнгөтэй, 

усан үзэм төст кок харагдсан. Каталазын сорил тавихад каталаз эерэг буюу устөрөгчийн хэт ислийг 

задалсан ба новобиоцины дискээс нэвчээх аргаар шинжлэхэд мэдрэг байсан үр дүнгээр баталсан. 

S. epidermidis -ийн стандарт омогт 2% PEG-DMA нэмж 72 цаг өсгөвөрлөн ферментаци явуулсны 

дараа хэт ягаан туяагаар шарж бактерийг үхүүлэн туршилтын гидрогелийг амжилттай гарган 

авсан. S. epidermidis-ийн ферментаци бүхий поли (этилен гликол) диметакрилат гидрогель 

түрхсэнээс хойш 24 цагт эсийг апоптозд оруулж хордуудах нөлөө үзүүлэхгүй байна. Бутан хүчлийг 

түрхсэнээс хойш 24 цагт эсийг апоптозд оруулж хордуудах нөлөө 17%-д илэрсэн ба судалгааны 

бүлгүүдэд статистик ач холбогдолтой ялгаа ажиглагдсангүй. Гидрогель болон бутан хүчлийг 

түрхсэн хулганы эдэд болон ямар нэгэн бодис түрхээгүй хулганы эдэд хийсэн TUNEL 

шинжилгээний дүнд ямар нэгэн ялгаа ажиглагдсангүй. 

Дүгнэлт: 

1. S.   epidermidis-ийн   ферментаци   бүхий   поли (этилен гликол) диметакрилат гидрогель 

түрхсэнээс хойш 24 цагт эсийг апоптозд оруулж хордуудах нөлөө үзүүлэхгүй байна 

2. Богино хэлхээт өөхний хүчил болох бутан хүчлийг түрхсэнээс хойш 24 цагт эсийг апоптозд 

оруулж хордуудах нөлөө 17%-д илэрч байна. 
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IL-2 ГЕН СУУЛГАСАН РЕКОМБИНАНТ ОРГАНИЗМ ГАРГАН АВАХ 

Д. Намуунтуяа 1, А. Оюунбаатар1 

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Биоанагаахын сургууль, Бичил амь 

судлал, халдварынх сэргийлэлт хяналтын тэнхим 

Namuntuya1231@gmail.com, 80855554 

Үндэслэл: Бичил биетэн ашиглан өөрт хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүнийг гарган авах, эмчилгээнд 

хэрэглэх нь цаг хугацаа, эдийн засгийн болоод байгаль орчинд ээлтэй аргын нэг болж байгаагийн 

зэрэгцээ энэ талын олон судалгаа шинжилгээ хийгдсээр байна. Хүн төрөлхтөн 1972 оноос эхлэн 

эндонуклеаза энзимийг ашиглан, рекомбинант технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг 

амжилттай эхэлсэн. 1983 онд хүний Интерлейкин-2 (IL-2) цитокиныг анх удаа рекомбинант аргаар 

гарган авсан бөгөөд бүх төрлийн эмчилгээнд тэр тусмаа хавдрын эмчилгээнд ихээхэн хэрэглэж 

байна. АНУ-ын Хүнс Эмийн холбооноос IL-2 цитокиныг хавдрын дархлаа эмчилгээнд ашиглахыг 

зөвшөөрсөн бөгөөд одоогийн байдлаар 4-р зэргийн бөөрний болон арьсны меланоцит эсийн 

гаралтай хортой хавдрын эмчилгээнд хэрэглэж байна. IL-2 нь дархлааны анхдагч медиатор бөгөөд 

хавдрын эсрэг NK эс (байгалийн устгагч), LAK эс (лимфокинээр идэвхижсэн устгагч) болон бусад 

эс хордуулагч эсүүдийг зохицуулах үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн ДОХ халдвартай хүнд болон тархмал 

үрэвсэлтэй өвчтөн, том хэмжээний мэс заслын дараа болон тамирчдад үений гэмтлийн үед бага 

тунгаар хэрэглэж байна. Одоогоор манай улс IL-2 цитокиныг үйлдвэрлэж, гарган авч чадахгүй 

байгаа учраас Хятад (Regenokine) болон Орос (Orthokine) улсаас импортоор орж ирсэн арилжааны 

IL-2 цитокиныг эмчилгээний зорилгоор хэрэглэж байгаа нь бидний судалгааны үндэслэл боллоо. 

Зорилго: IL-2 ген суулгасан рекомбинант организм гарган авч баталгаажуулах 

Материал ба арга зүй: Бид туршилт судалгааны загварыг ашиглан АШУҮИС-ийн БАС-ийн 

Бичил амь судлал, халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхимийн туршилт судалгааны лабораторийг 

түшиглэн энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Судалгаандаа DH5-альфа компетент эсийг бэлтгэн, 

хүний IL-2 ген агуулсан pQE80L плазмидыг дулааны аргаар суулган рекомбинант организм гарган 

авсан бөгөөд плазмид хүлээн авсан компетент эсийг антибиотиктой тэжээлт орчинд өсгөвөрлөх, 

колони лифт арга болон плазмидыг илрүүлэх аргаар тодорхойлсон. Мөн рекомбинант организоос 

металл хроматографын аргаар IL-2 уураг ялгаж полиакриламидын гел электрофорезийн аргаар 

тодорхойлов. 

Үр дүн: DH-5 альфа E.coli компетент эсийг бэлтгэсний дараа LB агарт 10000 дахин шингэлэн 

өсгөвөрлөхөд 100 мкл компетент эсэд 1.26*108 эс байгаа нь тогтоогдсон. Үүнд үндэслэн 106, 107, 

108   хэмжээ эс бэлтгэн pWS 4.5 стандарт плазмидыг дулааны аргаар суулгахад 108 тооны 
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компетент эс нь плазмидыг хүлээн авах чадвар өндөр байв. Үүнээс трансформацийн идэвхийг 

тооцож үзэхэд 107 байлаа. 

Бэлтгэсэн 108 тооны компетент эсэд 1мкг/мл хэмжээний pQE80L-IL-2 плазмидыг дулааны 

аргаар оруулж ампицилинтэй LB агарт 400 мкл хэмжээтэйг хийж өсгөвөрлөхөд 468 тооны колони 

өсгөвөрлөгдсөн. Мөн антибиотиктой тэжээлт орчинд плазмид суулгаагүй компетент эсийг хяналт 

болгон өсгөвөрлөж үзэхэд огт өсгөвөрлөгдөөгүй байсан нь плазмид хүлээн авсан байгааг харуулж 

байна. Антибиотиктой тэжээлт орчинд өсгөвөрлөгдсөн уг өсгөвөр дээр нитроцеллюлоз мембраныг 

нааж 6xHis тагийг илрүүлэх зорилгоор блотинг хийж үр дүнг өсгөвөртэй харьцуулан үзэхэд цөөн 

тооны колони нь IL-2 уургийн нийлэгжүүлэх идэвхи өндөртэй байв. 

Ген суулгасан бактериас плазмидыг ялган авч нанодроп ашиглан хэмжиж үзэхэд 87,7нг/мкл 

концентрацитай байсан ба ялгасан болон бэлэн плазмидыг энзим ашиглан зүсч 1%-ын агарозын 

гельд гүйлгэн харьцуулан үзэхэд бэлэн плазмид болон ялгасан плазмид хоёр ижил 

хэмжигдэхүүнтэй хэсгүүд болон салсан байгаа нь плазмид компетент эсэд бүрэн орсон буюу ижил 

байгааг харуулж байна. Цагираг плазмид нь ~5000 байсан бол зүсэгдсэн плазмид нь 

~4300х.н, ~2700х.н, ~2100х.н урттай 3 хэсэгт хуваасан байв. 

Гарган авсан рекомбинант бактерийн өсгөвөрийг задалж 6xHis тагийг холбох 

хроматографийн аргаар IL-2 уургийг холбон ялган полиакриламидын гельд гүйлгэн үзэхэд 

уусгагч уусмал E3 болон Е4 уусгагчаас авсан холимогт рекомбинант IL-2 уураг илүү илэрч байв. 

Дүгнэлт: 

1. Хүний IL-2 генийг агуулсан pQE80L плазмидыг DH5 альфа E.coli омогт амжилттай суулган 

рекомбинант организм гарган авсан бөгөөд 108 тооны компетент эс нь плазмид хүлээн авах 

чадвар өндөр, трансформацийн идэвхи нь 107 байв. 

2. Рекомбинант IL-2 уургийг металл хроматографийн аргаар ялгахад уусгагч уусмалын сүүлийн 

шатанд уургийн агууламж өндөр байна. 
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STREPTOCOCCUS MUTANS-ААР ХАРХАНД ШҮД ЦООРЛЫН ЗАГВАР ҮҮСГЭХ 

У.Төмөр-Очир1, Б. Галиндэв2, Ч. Баттогтох1, Д. Золзаяа1 

Бичил амь судлал, Халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхим, Биоанагаахын сургууль, АШУҮИС1 

АШУҮИС-ийн Цөм лаборатори2 

tumurochirsak@gmail.com, 99967918 
 

 

Үндэслэл: Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлж байгаагаар шүд цоорох өвчин 

амьдралын явцад нийт хүн амын 97%-ийг хамран өвчлүүлдэг байна. 2017 онд Ж.Дэлгэрцэцэг 

нарын судалгаагаар 6 аймаг, 5 сумаас нийт 1754 хүн судалгаанд хамруулж шүд цоорох өвчний 

тархалтыг 5 хүртэлх насныханд 82.9%, 12 хүртэлх насныханд 80.9%, 35-44 насны хүн амд 97.8%, 

65-74 насны хүн амд 99.1% хэмээн тогтоожээ. Viridans бүлгийн стрептококкууд нь хүний амны 

хөндийд байршмал чухал хэвийн бичил биетэн бөгөөд тэдгээрээс Streptococcus mutans дотоод хэд 

хэдэн дэд бүлэгт хуваагддаг бөгөөд тэдгээрээс шүд цоорох өвчинд чухал нөлөөтэй гэдэг нь дэлхий 

нийтэд нэгэнт батлагдан судлагдаж байгаа дэд бүлэг нь S.mutans юм. 

Зорилго: Хархны шүдэнд Streptococcus mutans-ийг халдварлуулж шүд цоорлын загвар үүсгэх 

Арга зүй: Энэхүү судалгааг туршилт судалгааны загвар ашиглан хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааг 

2021 оны 3-р сарын 30-ны өдрөөс 2021 оны 4 сарын 28 хүртэлх хугацаанд АШУҮИС-ийн харьяа 

Цөм лаборатори болон Бичил амь  судлал, Халдварын сэргийлэлт  хяналт тэнхмийн  дэргэдэх 

лабораторийг түшиглэн хийж гүйцэтгэсэн. Бид судалгаандаа 8 долоо хоногтой Wistar хархны 

шүдэнд S.mutans-ийн ATCC 25175 болон эмнэлзүйн нэг омгийг халдварлуулсан. 

Үр дүн: Судалгаанд 8 долоо хоногтой 5 wistar хархыг S.mutans-ийн ATCC 25175 стандарт омог 

болон эмнэлзүйн омгийг ундны усанд нь сахарозтой болон сахарозгүйгээр 4 бүлэг болгон туршилт 

явуулсан. 28 хоногийн дараа хархны шүдийг микроскопоор харж үнэлэхэд шүд цоорол үүссэн 

байсан. 

Судалгааны ажлын дүгнэлт: 8 долоо хоногтой wistar хархны шүдэнд S.mutans-ийн стандарт 

болон эмнэлзүйн омгоор 28 хоног халдварлуулахад шүд цоорол үүссэн байлаа. 

mailto:tumurochirsak@gmail.com
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ЦИСПЛАТИНААР ҮҮСГЭСЭН ТӨМСӨГНИЙ ГЭМТЛИЙН ЗАГВАРТ 

ДАГУУР ХЭРЭЭННҮДЭН УРГАМЛЫН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ 

Ц.Халиун1, Урьхан2, Сэцэн 2, Б.Золзаяа1, Б.Цэрэнцоо1 

1 АШУҮИС, Монгол Анагаах Ухааны Олон Улсын Сургууль 

2Олон улсын Монгол Эмнэлгийн хороо, ӨМӨЗО 

Утас: 976-90064080 

khaliun.ts@mnums.edu.mn                                                                                                       

Судалгааны үндэслэл: Цисплатин нь хавдрын эсийн ДНХ-ийн пурины сууринд нөлөөлж, эргэн 

засагдах үйл явцыг алдагдуулж, эсийн апоптозыг идэвхжүүлдэг байна. Цисплатиныг төмсөг, 

өндгөвч, давсаг, уушиг, лимфом зэрэг хорт хавдрын үеийн химийн эмчилгээнд өргөн хэрэглэдэг. 

Сүүлийн үеийн судалгаанаас үзэхэд хавдрын хими эмчилгээнд цисплатин хэрэглэснээр эр бэлгийн 

эсийн тоо цөөрдөг нь нотлогдсоор байна. Дэлхий дахин хурдацтай хөгжилын явцад шинээр гарган 

авсан ургамлын гаралтай, адаптогенийг гарган авах чиг хандлагатай болжээ. 

сүүлийн жилүүдэд гаж нөлөө багатай байгалийн гаралтай эмийн зүйлийг хэрэглэх хандлага 

ихсэж, УАУ-нд хэрэглэж ирсэн эмийн түүхий эдийн судалгаа өргөн хийгдэх боллоо. Манай улсын 

эрүүл мэндийн салбарт улсын эм бүтээгдэхүүний хэрэгцээний 50-иас доош хувийг дотооддоо 

үйлдвэрлэдэг болох зорилтын хүрээнд ургамлын гаралтай түүхий эдийн эм зүй, фитохими, эм 

судлалын талаарх эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх, эмийн үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх шаардлагатайг харуулж байна 

Хэрээнүдэн ургамлыг Монгол эмнэлэгт өвчний улмаас болон насан өндөр болсноос биеийн 

тамир тэнхээ доройтон турах, ядрах, бэлгэс сулрах, үе мөчний мэдээ муудах, толгой дүүрэх, нясуу 

загатнуур, хэрлэг, тулай, бөөрний хүйтэн хий зэрэг өвчнийг анагаах хэмийн найрлагад оруулан 

хэрэглэдэг. 

Бөөрний ба бэлгийн үйл ажиллагааны хямрал нь харилцан шүтэлцээтэй явагддаг ба хүний бие 

хөгшрөлтийн явцад бэлгийн булчирхайн үйл ажиллагаа, бөөрний тамир буурах явдал нь нилээд 

чухал ач холбогдолтой болохыг анзаарч эрүүл мэндийг хамгаалах, залуужуулах, идэвхтэй урт 

удаан наслуулах зорилгоор бэлгийн идэвхийг сайжруулах, бөөрний тамирыг дээшлүүлэх 

үйлдэлтэй эмт бодисыг судлахад бидний судласан туршилтын амьтанд цисплатинаар төмсгөнд 

гэмтлийн загвар үүсгэх болон ДХН ургамлын усан ханд, 70% этанолон хандны нөлөөг судлах нь 

өнөөгийн анагаах ухаанд шинэлэг бөгөөд судлах шаардлагатай зүйлсийн нэг болоод байна. 

Зорилго: Цисплатинаар төмсөгний гэмтлийн загвар үүсгэн Дагуур хэрээннүдэн ургамлын нөлөөг 

хархны эр бэлгийн эсээр дамжуулан судлах зорилготой 

Судалгааны арга, аргачлал: Судалгаанд Хөх хотын Олон Улсын Монгол Эмнэлгийн Хорооны 
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лабораторийн виварт үржүүлсэн Вистар үүлдрийн 190-230гр жинтэй 48 эр харх ашиглав. Монгол 

улсын үндэсний фармакопеид заасны дагуу ДХН 10%-ийн усан идээшмэлийг бэлтгэж, хөлдөөн 

хатаах аргаар өтгөн ханд бэлтгэхэд ДХН ургамлын үндсийг 70%-ийн этанолд 3 өдөр хандлан 

түүнийгээ -80C-ийн хөлдөөгчинд 24 цаг хөлдөөн LGJ-10D маркийн хөлдөөн хатаах машинд 24 

цаг хатаан бэлтгэсэн. Cisplatin 100mg/Pt(NH3)2Cl2, Цинаспол бэлдмэл/MNS 4202-1994/, DHEA 

25mg (GNC) /C19H28O2/ 

Төмсөгний эмгэг загвар үүсгэх судалгаа хийхдээ вистар үүлдрийн 200-220 гр жинтэй 48 эр 

хархыг нэг бүлэгт 8 амьтан байхаар 6 бүлэг болгон эрүүл болон хяналтын бүлэгт 1:1 харьцаатай 

натрийн тилозид, натри хлорид 0.9%-ийн уусмал өгч туршилтын 15 өдрийн 10 дах хоногт эрүүлээс 

бусад бүлэгт (Tayyaba Afsar) нарын аргаар цисплатиныг 7.5мг/кг тунгаар 1 удаа хэвлийн хөндийд 

тарьж төмсөгний гэмтлийн загвар үүсгэсэн. Харьцуулах бүлэгт дегидроэпиандростерон (ДГЭА) 

5.166мг/кг тунгаар, цинаспол 12.4 мг/кг тунгаар өгч, туршилтын бүлэгт ДХН ургамлын 10%-ийн 

усан идээшмэлийг 156.8 мг/кг тунгаар, ДХН ургамлын өтгөн хандыг 313.6мг/кг тунгаар 

15 хоногийн турш амаар өгч сүүлийн өдөр амьтдыг Кетамин гидрохлорид 90 мг/кг тунгаар 

хэвлийн хөндийд тарьж унтуулсны дараа цус болон баруун зүүн төмсөг, дайвар төмсгийг авсан. 

Зүүн талыг 2 хуваан ½ хэсгийг бэхжүүлэгч шингэнд хийж гистологийн шинжилгээ хийсэн. 

Дайвар төмсөгнөөс үрийн шингэнийг ялган 370С-д 30мин центрфугт эргүүлж DS 

микроскопоор харж, зураг авч хэмжилт хийв. CASA (computer-aided sperm analysis)-үрийн 

шингэнийг шинжлэн эр бэлгийн эсийн идэвх, концентраци, толгой сүүлний уртыг Nis-elements 

программ ашиглан хэмжсэн. 

Төмсөгний гистопатологийн шинжилгээг ӨМӨЗО-ы ОУМЭХ-ны төв лабораторит хийж 

гүйцэтгэсэн. Эдийн бичил бүтцийн шинжилгээнд амьтны эдийн дээжинд буфержүүлсэн 

формалины 10%-ийн уусмалд 24 цаг бэхжүүлэн урсгал усаар угааж, өгсөх градусын этилийн 

спирт, ксилол, парафинаар тодорхой хугацаагаар дамжуулан, парафинд цутгаж, гематоксилин 

эозиноор будаж, бичил бэлдмэл бэлтгэн, Nikon E-200 микроскоп ашиглав. Үр дүнгийн статистик 

боловсруулалтыг Prism 8 программыг ашиглан хийж гүйцэтгэсэн. 

Үр дүн: Туршилтын 6 дах өдрөөс мэдэгдэм үсэн бүрхүүл нь ургаж, амьтдын биеийн ерөнхий 

байдал хэвийн байсан. 10 дах өдөр Цисплатиныг 7.5мг/кг тунгаар хэвлийн хөндийд тарьсны 

маргааш өдөр амьтад унтаа байдалтай хүнс болон усыг бага хэрэглэсэн байсан бөгөөд 13 дах 

өдрөөс эргээд хэвийн байдалдаа орсон байсан. Загвар үүсгэсэн бүлэгт 15 өдрийн турш CMC+NaCl 

0.9% (0.25г:25мл бэлтгэж) 1мл + 10 дах өдөр Цисплатинг 7.5мг/кг тунгаар хэвлийн хөндийд 

(Tayyaba Afsar нарын аргаар) тарьж 15 дах хоногт амьтдыг егүүтгэн төмсгийг авч эрүүл бүлэгтэй 

харьцуулан гистологийн шинжилгээ хийсэн. Эрүүл бүлгийн хархны төмсөгний тахир 
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сувганцрын суурин мембраны бүтэц хэвийн. Суурин мембраны зах хэсгээс эхлэн эр бэлгийн эс 

болох сперматогони, анхдагч, хоёрдогч сперматоцит болон түүний дараагийн хэлбэрүүд болох 

сперматидууд байрлаж байв. Тахир сувганцрын гол хэсгээр боловсорсон эр бэлгийн эсүүд буюу 

сперматогенезийн төгсгөлийн үеийн эсүүд ажиглагдаж байв. Эр бэлгийн эсийн идэвхийн дундаж 

үзүүлэлтээс ДХН ургамлын өтгөн хандны эмчилгээний бүлгийг хяналтын бүлэг болон цинасполын 

бүлэгтэй харьцуулахад 33.9% буурсан байна. Эр бэлгийн эсийн идэвхийн дундаж үзүүлэлтээс 

эрүүл бүлгийн хархны ЭБЭ-ийн идэвхийг цисплатинаар үүсгэсэн эмгэг загварын бүлэгтэй 

харьцуулахад 1.3 дахин их идэвхтэй, 4 цагийн дараа эрүүл бүлгийн ЭБЭ-ийн 1.93% нь идэвхтэй. 6 

цагийн дараа 1.29% нь идэвхтэй үлдсэн ба цисплатинаар үүсгэсэн эмгэг загварт мөн адил 

хэмжээний ЭБЭ идэвхтэй үлдсэн байна. 

Дүгнэлт: 

1. Эд судлалын шинжилгээний дээрх дүнгүүдээс үзэхэд цисплатин (7.5мг/кг) бэлдмэл хэрэглэсэн 

хархны төмсөгний эдийн эр бэлгийн эсийн хөгжилд гарсан эмгэг өөрчлөлтүүд нь эмгэг загвар 

үүссэнийг илтгэж байна. 

2. Эр бэлгийн эсийн идэвхи ДХН ургамлын өтгөн хандны бүлэг хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад 

илт буурсан байна. (Р<0.05) ДХН ургамлын идээшмэлийн бүлэг өтгөн хандны бүлгээс 27%-иар 

илүү байна (Р<0.05). Үүнээс эр бэлгийн эсийн хөдөлгөөний идэвх ДХН ургамлын идээшмэлийн 

бүлэгт өндөр байгаа нь харагдаж байна. 

3. Эр бэлгийн эсийн концентраци, сүүлний урт, толгойны уртын дундажийн үзүүлэлтүүд 

хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад ДХН ургамлын өтгөн ханд, идээшмэлийн бүлгүүд статистик 

ач холбогдол бүхий ялгаа илрээгүй. 
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ТЭМЭЭНИЙ ИЙЛДЭСНЭЭС ИММУНОГЛОБУЛИН УУРГИЙГ ЯЛГАН АВЧ 

ФЕРМЕНТЭТ ГИДРОЛИЗИЙН ТЕХНОЛОГИОР НАНОБОДИ ГАРГАН АВАХ 

А.Энх-Ариун, Э.Лхагвамаа, М.Баяржаргал, Т.Ган-Эрдэнэ 

ШУА, Хими, химийн технологийн хүрээлэн 

enkhariuna@mas.ac.mn, 90093472 

Үндэслэл: Тэмээнийхэн (Camelidae) овгийн амьтад өвөрмөц бүтэцтэй эсрэг биеийг нийлэгжүүлдэг 

ба түүнийг хүнд гинжит эсрэг бие гэж нэрлэдэг. Уламжлалт эсрэг биеийн антигентэй холбогдох 

паратоп (P) нь хүнд болон хөнгөн гинжний хувьсамтгай (VH, VL) хэсэг болон тогтмол (CH1, CL) 

хэсгээс бүрддэг бол хүнд гинжит эсрэг биеийн антигентэй холбогдох хэсэг нь дан ганц домейноос 

тогтох ба Тэмээнийхэн овгийн амьтдынхыг VHH буюу “нанободи” гэж нэрлэдэг. Нанободи нь 

жижиг хэмжээтэй, усанд сайн уусдаг, дулаанд тэсвэртэй, бүтцээ хадгалах чадвартай, эдэд сайн 

нэвтэрдэг, иммуноген шинж багатай, протеолизод тэсвэртэй зэрэг шинж чанарууд нь түүнийг 

эмчилгээ, оношилгоонд өргөн хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг байна. Нанободиг дрожжийн эсэд 

экспрессэлж нийлэгжүүлж болон ферментэт гидролизийг ашиглан гарган авдаг. Одоогоор in vitro 

болон in vivo оношилгооны хэрэгсэл болгон ашиглаж байна. Үүнээс гадна антигенд өвөрмөц 

байдал өндөртэй тул олон төрлийн өвчний эмчилгээнд, жишээлбэл хавдрын болон цус-тархины 

хоригийг нэвтлэх шаардлагатай эмчилгээнд хэрэглэх боломжтой. 

Зорилго: Монгол тэмээний цуснаас иммуноглобулин G уургийг ялган авч, нанободиг гарган авах 

зорилго тавин ажилласан. Энэхүү зорилгынхоо хүрээнд, хоёр бөхт тэмээний ийлдэснээс 

иммуноглобулин уургийг ялган авах арга зүйг тогтворжуулах, иммуноглобулин G уургийн 

изотипүүдийн цэвэршилт болон молекул жинг тогтоон, изотипүүдийн харьцааг тогтоох, ялган 

авсан хүнд гинжит эсрэг биеийг ферментэт гидролизод оруулж, нанободи гарган авах зорилт тавин 

ажиллав. 

Материал, арга зүй: Ховд аймгийн Сүхбаатар сумаас ХААИС-ийн харьяа Мал Эмнэлгийн 

Хүрээлэнгийн Төлийн физиологи, эмгэг судлалын лабораторийн цуглуулсан Хоёр бөхт тэмээний 

(Camelus bactrianus) гүрээний венийн цусыг судалгааны материал болгон ашигласан. Хоёр бөхт 

тэмээний цусны ийлдэснээс иммуноглобулин G уургийн изотипүүдийг ялган авахад Protein A 

болон Protein G аффины хроматографийн колонкуудыг ашигласан. Ялган авсан фракцуудын 

уургийн агууламжийг спектрофотометрийн болон бредфордын аргуудаар тодорхойлсон ба 

уургийн цэвэршилт болон молекул жинг SDS-PAGE аргаар тодорхойлов. Хүнд гинжит 

иммуноглобулины фракцийг пепсин ферментээр фермент субстратын харьцаа 1:100 байхаар 45ºС-

д рН 3.6 орчинд гурван цаг гидролиз явуулсан. Гидролизийн дүнд үүссэн бүтээгдэхүүний 
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молекул жинг SDS-PAGE аргаар тогтоосон. 

Үр дүн: Хоёр бөхт тэмээний цусны ийлдэсний IgG уураг нь 3 изотиптэй. IgG2, IgG3 изотипүүд 

нь хөнгөн гинж байхгүй бөгөөд үүгээрээ бусад амьтдаас ялгаатай. Бид HiTrap Protein G- 

колонкийг ашиглан IgG уургийн G1 ба G3 изотипүүдийг, HiTrap Protein А-колонкийг ашиглан 

IgG уургийн G2  изотипийг харгалзан 1.69%, 1.59%, 0.70%-ийн гарцтайгаар тус  тус ялгалаа. 

HiTrap Protein G колонкод холбогдон элюцлэгдсэн фракцуудыг SDS-PAGE-ээр гүйлгэхэд 

электрофореграмм дээр 55 кДа ба 25 кДа молекул массад харгалзах цэвэр толбо илэрсэн ба 

үүнийг IgG1 изотипэд, 43 кДа молекул масстай дан толбо илэрсэн ба үүнийг IgG3 изотипэд 

хамааруулж байна. HiTrap Protein А-колонк дээр холбогдсон уургийн фракцийг үнэлсэн 

электрофореграмм дээр 45 кДа молекул массад харгалзах толбо илэрсэн. Бредфорд болон А280 

аргуудаар тодорхойлсон дүнгээр IgG3:IgG1:IgG2 уургуудын харьцаа харгалзан 35:40:24 ба 

30:43:26 байсан ба статистикийн хувьд ялгаагүй байв (p > 0.050). Zhang нарын судлаачид хоёр 

бөхт тэмээний ийлдсэнд агуулагдах дан гинжит эсрэг биеийн агууламж 60-80% хооронд 

хэлбэлзэнэ гэсэн байсан нь бидний гаргасан судалгааны үр дүнтэй дүйж байна. Ялган авсан IgG- 

ийн изотипүүдээс дан гинжит изотипүүд болох IgG2, IgG3 фракцийг сонгон авч ферментэт 

гидролизод оруулж үүссэн бүтээгдэхүүнийг SDS-PAGE-ээр гүйлгэж, гидролизын дүнд үүссэн 

пептидийн фракцийн молекул жинг стандарт муруйгаас тооцоход 14 кДа жинтэй пептид үүссэн. 

Дүгнэлт: Хоёр бөхт тэмээний цусны ийлдэснээс Protein A болон G аффины колонкуудыг 

ашиглан иммуноглобулин G-ийн гурван изотипийг ялган авч   IgG1, IgG2 болон IgG3 

изотипүүдийн харьцаа харгалзан 40.5±4.5, 24.0±8.0 болон 35.5±5.1 хувийн агууламжтай ба хүнд 

гинжит эсрэг биеийн ийлдсэнд агуулагдах хэмжээ IgG-н 60%-ийг эзэлж байна. Эдгээр 

изотипүүдийн харьцаа нь нэг бөхт тэмээтэй харьцуулахад статистикийн хувьд ялгаагүй, Lama 

glama-тай харьцуулахад ялгаатай болохыг тогтоов. Ялган авсан изотипүүдийг SDS-PAGE-ээр 

шижлэхэд IgG1-д 55 кДа ба 25 кДа молекул массад харгалзах цэвэр толбо, IgG2 болон IgG3 

изотипэд 43 кДа молекул массад харгалзах цэвэр толбонууд тус тус илэрсэн нь хүнд гинжит эсрэг 

биеийг цэврээр ялган авсныг илтгэж байна. Ялгасан IgG3 уургийг пепсинээр 37°С-д 3 цагийн 

турш ферментэт гидролиз явуулсны дүнд 14 кДа молекул жинтэй пептидийн толбо SDS-PAGE 

дээр илэрснийг нанободи байх бүрэн магадлалтай гэж үзэж байна. 
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САГСАЙ ЧОНЫН ӨРГӨС (CARDUUS CRISPUS L.) ЭМИЙН УРГАМЛЫН ГАЗРЫН ДЭЭД 

ХЭСГЭЭС ШИНГЭН ХАНД ГАРГАН АВАХ ТЕХНОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

О.Жинжийбадам1, Д.Даваадагва2, Б.Тунгалаг2 

1Хүнсний Аюулгүй Байдлын Үндэсний Лавлагаа Лаборатори 

2АШУҮИС, ЭЗС 

Цахим хаяг: jinjiibadamxoxo@gmail.com 

Холбогдох утас: 94351719 

Үндэслэл: Монгол улсын хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгааны 2 дугаарт хоол боловсруулах 

тогтолцооны өвчлөл, түүний дотор элэгний өвчлөл тэргүүлж байна. Элэгний өвчлөлийн үед 

вирусийн эсрэг, үрэвслийн эсрэг, элэг хамгаалах, элэгний үйл ажиллагааг дэмжих, антиоксидант,   

дархлаа   дэмжих,   гепатоцит    эсийн    нөхөн    төлжилтийг    дэмжих    зэрэг олон эмүүдийг 

эмчилгээнд хэрэглэдэг. Элэгний эмгэгийн эмчилгээний үед хэрэглэгдэх импортын эм өртөг 

өндөртэй, эмэн эмчилгээ удаан хугацаагаар хийгддэг бөгөөд зарим төрлийн синтетик эмүүдийг 

удаан хугацаагаар хэрэглэхэд гаж нөлөө ихтэй байдаг. Сүүлийн жилүүдэд дэлхий дахинд гаж 

нөлөө багатай, эмчилгээний өндөр идэвхтэй амьтан, ургамлын гаралтай эм бэлдмэл өргөнөөр 

хэрэглэх болсон. Ургамлыг зүй зохистой бэлтгэн ханд эмийн хэлбэр гарган авснаар цаашдын шинэ 

эм бүтээх суурь болж импортыг орлох эх орны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ард иргэдийн эрэлт 

хэрэгцээнд нийцсэн чанартай эмээр тасралтгүй хангах боломжтой болно. Бид судалгаандаа 

Монгол оронд ургадаг Сагсай чонын өргөсийг сонгон авч түүнд агуулагдах элэг хамгаалах 

үйлдэлтэй силимариныг илрүүлж биологийн идэвхт бодис хамгийн их хандлагдах боломжтой 

хандлах технологийн процессыг харьцуулан судалсан. 

Сагсай чонын өргөс нь нийлмэл цэцэгтэн (Asteraceae)-ий овгийн 2 наст өвслөг ургамал юм. 

50-150см өндөр хар ногоон өнгөтэй, ховилорхог, дугарагдуу, хүчирхэг иштэй. Иш нь битүү 

өргөсөөр хучигдсан. Навч шүдлэг захтай, юлдэрхүү юмуу гонзгойвтор хэлбэртэй. Сагсай чонын 

өргөс нь алкалоид, флавоноид, сапонин, кумарин, аргаах бодис зэрэг бодисуудыг агуулдаг 

фармакологийн өндөр идэвхтэй, эмчилгээнд өргөн хэрэглэгддэг ургамал юм. Дэлхий дээр чонон 

өргөсийн (Carduus) төрөлд хамаарах 95 зүйл ургамал бүртгэгдсэнээс монгол оронд Сагсай чонын 

өргөс (Carduus crispus L.), Бөхөөн чонын өргөс (Carduus nutans L.) 2 зүйл нь ургамал газар зүйн 

16 тойргийн 5-д тархан байрладаг. Бидний судалгаандаа сонгон авсан Сагсай чонын өргөс 

(C.Crispus L.) ургамал нь уламжлалт анагаах ухаанд олон өвчний үед хэрэглэж ирсэн мэдээ байдаг 

ба цусны сийвэнгийн холестерины хэмжээг бууруулах, хэт исэлдэлтийн эсрэг, эсийн мембраныг 

бэхжүүлэх, өвдөлт намдаах, бактерийн эсрэг, хавдрын эсрэг зэрэг үйлдэлтэй болох нь тогтоогдсон. 
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Дээрх асуудлуудад үндэслэн бид Сагсай чонын өргөсийн газрын дээд хэсгээс импортын 

бүтээгдэхүүнийг орлохуйц эмчилгээний үр дүн сайтай, ургамлын гаралтай эмийн бэлдмэл гарган 

авах нь зүйтэй гэж үзлээ. 

Судалгааны зорилго, зорилт: Сагсай чонын өргөс (Carduus crispus L.)-ийн түүхий эдээс 

биологийн идэвхт бодисын өндөр агууламжтай ханд гарган авахын тулд хандлах технологийн 

процессыг харьцуулан судлах зорилго тавилаа. 

Судалгааны материал, арга зүй: Сагсай чонын өргөсийн түүхий эдийг 2020 оны 7-8 сард Орхон 

аймгийн Жаргалант сумын нутгаас түүж бэлтгэсэн. Тухайн зүйл ургамлыг Улаанбаатар Их 

Сургуулийн Биологийн тэнхимийн доктор, профессор Э.Ганболд ангилал зүйн талаас нь таньж 

тодорхойлсон. 

Сагсай чонын өргөсийн технологийн параметрүүд болох жижиглэлтийн зэрэг, тохиромжтой 

хандлагч, хандлах аргыг сонгохдоо МУҮФ 2011-н аргачлалаар тогтоолоо. 

Сагсай чонын өргөсийн түүхий эдэд болон шингэн ханданд агуулагдах биологийн идэвхт бодис 

силимарины агууламжийг спектрофотометрийн аргаар тодорхойлов. 

Судалгааны ажлын үр дүн: 

1. Ургамлын түүхий эдийн жижиглэлтийн зэргийг тодорхойлсон үр дүн 

Түүхий эдийг 0.3мм, 0.5мм, 1мм, 2мм хэмжээтэйгээр жижиглэж, тохирох голч бүхий 

шигшүүрээр шигшсэн. Түүхий эд тус бүрээс 5.0 г авч (түүхий эд экстрагентын харьцаа 1:10) 

60%-н этанолд 3 цаг хэт авианы усан ванны аргаар хандлан биологийн идэвхт бодис 

силимарины агууламжийг спектрофотометрийн аргаар хэмжихэд 0.3мм 26.22±0.077 мг/г, 

0.5мм 29.87±0.067 мг/г, 1.0мм 22.21±0.214 мг/г, 2.0мм 15.38±0.240 мг/г байв. Үүнээс 

харахад түүхий эдийн жижиглэлтийн хэмжээ 0.5мм байхад силимарин хамгийн их ялгарч 

байсан тул түүхий эдийг 0.5мм хэмжээгээр жижиглэх нь тохиромжтой байна. 

2. Ургамлын түүхий эдийг хандлах тохиромжтой хандлагчийг тодорхойлсон үр дүн 

Түүхий эдийг нэрмэл ус болон 20-80%-н этанол, этилацетат, метанол зэрэг хандлагчаар 

хандлахад нэрмэл усанд хандлагдсан силимарины хэмжээ 18.89±0.03 мг/г, этилацетатд 

20.32±0.01 мг/г, метанолд 2.27±0.34 мг/г, 20% этанолд 19.18±0.02 мг/г, 40% этанолд 

27.77±0.05 мг/г, 60% этанолд 28.29±0.04 мг/г, 80% этанолд 15.57±0.23 мг/г байв. Үүнээс 

харахад түүхий эдийг 60%-н этанолоор хандлах нь тохиромжтой байна. 

3. Ургамлын түүхий эдийг хандлах тохиромжтой хандлах аргыг тодорхойлсон үр дүн 

Түүхий эдээс биологийн идэвхт бодисыг хандлах хамгийн тохиромжтой аргыг сонгож 

авах зорилгоор түүхий эдийг 0.5мм хэмжээтэй жижиглэж, 60%-ийн этанолоор ремацерац, 

перколяц, реперколяц, сокслет, хэт авианы усан ванны аргуудаар хандлалтыг явуулж, 
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гарган авсан ханд тус бүрт агуулагдах биологийн идэвхт бодисын агууламжийг 

тодорхойлов. Ремацерацын аргаар гарган авсан ханданд силимарин 29.23±0.2 мг/г, 

перколяцын аргаар гарган авсан ханданд силимарин 28.15±0.04 мг/г, реперколяцын аргаар 

гарган авсан ханданд силимарин 27.22±0.31 мг/г, сокслетын аргаар гарган авсан ханданд 

силимарин 30.01±0.03 мг/г, хэт авианы усан ванны аргаар гарган авсан ханданд силимарин 

30.32±0.02 мг/г буюу бусад хандлалтын аргатай харьцуулахад өндөр агууламжтай 

хандлагдсан тул хэт авианы усан ванны аргаар хандлах нь тохиромжтой байна. 

Дүгнэлт: Сагсай чонын өргөс (Carduus crispus L.) эмийн ургамлын түүхий эдээс шингэн ханд 

бэлтгэхэд түүхий эдийг 0.5 мм хэмжээтэй жижиглэж, хандлагч шингэнээр 60% этанолыг ашиглаж, 

хэт авианы усан ванны аргаар хандлах нь тохиромжтой болох нь тогтоогдлоо. 
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“ХЯСААН МӨӨГ ХАДГАЛАХ ҮЕИЙН БИОХИМИЙН СУДАЛГАА 

PLEUROTUS OSTREATUS) -107” 

Б. Оюунчимэг1 (Ph.D) Д. Одбаяр2 

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Да АУС 12 

oyunchimeg.byambaa@mnums.edu.mn 

99379752 

Үндэслэл: Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн олон улс оронд хүнсний ба эмийн мөөгийг тариалах 

үйлдвэрлэлийн салбар асар хурдацтай хөгжих боллоо. Тухайлбал таримал мөөгний ургац 1981 онд 

1.2 сая тн, 1986 онд 2,2 сая тн, 1990 онд 3,8 сая тн, 1994 онд 4,9 сая тн, 1997 онд 6,2 сая тн, 2000 

онд 7,0 сая тн болж өсөн нэмэгджээ. Олон улс орон бүс нутагт мөөгний тариаланг хөгжүүлснээр 

хүнсний уурагт бүтээгдэхүүний хангамжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ байгаль орчныг хамгаалах / 

нөхөн сэргээх, хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах болон нийгэм эдийн засгийн хөгжилд 

дорвитой хувь нэмрийг оруулах боллоо. Таримал мөөгний болон мөөгөн бүтээгдэхүүний дэлхийн 

жилийн борлуулалт 25-30 тэрбум ам долларт хүрч байна. Орчин үеийн шинжлэх ухаан 

технологийн дэвшлийн үр дүнд мөөгнөөс эмчилгээ сувилгааны өндөр ач холбогдолтой 

бэлдмэлүүдийг өргөнөөр үйлдвэрлэх боллоо. 

Зорилго: Азийн олон орнуудад мөөгийг хэдэн мянган жилийн тэртээгээс хэрэглэж ирсэн 

уламжлалтай. Харин барууны орнуудад сүүлийн 20 жилээс хоол хүнсэндээ хэрэглэх нь ихэсч 

орчин үед улам бүр өсөн нэмэгдэж байна. Хатаасан мөөгөнд нүүрс-ус 58%, уураг 20-30%, эслэг 9-

10%, липид 3-4%, эрдэс бодис 4-5% агуулагддаг. Мөөг элэг хамгаалах, цусан дахь холестролыг 

бууруулах, дархлаа дэмжих, ханиад эмчлэх, хавдрын эсрэг маш хүчтэй үйлчлэл үзүүлдгийг 

тогтоожээ. 

Материал, арга зүй: Мөөг тариалах хөрсөөр хаягдал бүтээгдэхүүнийг ашигладаг учир нэг 

талаасаа байгаль орчныг хог хаягдлаас цэвэршүүлдэг ба нөгөө талаасаа мөөгний үйлдвэрлэлээс 

гарсан хаягдал бүтээгдэхүүн болох хөрс нь халуунаар боловсрогдож ариутгагдсан, мөөгний 

мицелийн уургаар баяжигдсан байдаг учир малын тэжээлд болон цэцгийн ба хүлэмжийн аж ахуйд 

бордоо хөрс болгон ашиглах боломжтой түүхий эд байдаг. 

Мөөгний үрийн материалыг мицели гэдэг. Мицели гэдэг нь мөөгний спор соёолж утсанцар биет 

үүсгэснийг хэлнэ. Үр тариагаа элдэв хольцоос ялгаж цэвэрлэнэ. Үр тариагаа чанана: ус болон 

будааг тэнцүү хэмжээгээр хийж цагаан будаа агшаадаг технологиор чанасан. Будаагаа илүүдэл 

уснаас шүүгээд цэвэрхэн сонингийн цаасан дээр дэлгэж сэврээнэ: 2 цаг орчим гарт барихад ус 

шүүрэхгүй хуурай болмогц гипс, шохойтой хольж шилэн савны 1/3-ээр савлаж таглаад автоклавт 

ариутгана. Мөөг ургуулах технологи 
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Мөөгийг ердийн аргаар хатаахад хорчийж харласан, мөөгний өвөрмөц үнэртэй байлаа. Хатаасан 

мөөгийг нунтаглаж шинэ мөөгний биохимийн үзүүлэлттэй харьцуулахад Шинэ мөөгнөөс тос 

0.12%-иар, үнслэг 0.8%-иар тус тус их, харин уураг 1.65%-иар бага байв. Ердийн аргаар хатаасан 

мөөгийг цаашид судалгааны ажилд хяналтын дээж болгон авав. 

Өндөр температурт хатаасан мөөг ус шингээх чадвар муу байсан ба усны температур нэмэгдэхэд 

харласан, хорчигор хэвээр байв. Харин дэвтээх хугацааг 60 мин болгон нэмэхэд ус холбох чадвар 

нэмэгдэж байв. 

Хатаах температур нэмэгдэх тусам хатаасан мөөгний ус шингээх чадвар буурч байгааг уураг 

денатурацид орсонтой холбоотой гэж үзлээ. Ингэснээр уургийн ус шингээх чадвар буурч байв. 

Хясаан мөөгийг нам температурт аажим хатаах нь зөв бөгөөд өндөр температурт хурдан хугацаанд 

хатаах нь оновчгүй болох нь мэдрэхүйн эрхтэний үнэлгээ болон биохимийн үзүүлэлтээр батлагдаж 

байна. 

Дүгнэлт: 

1. Хясаан мөөгний мицелийг сүрлэн субсратад тарьж 230С-т 90-95%-ийн чийгшилд ургуулахад 

1 сарын дараа бие гүйцсэн жимсэн бие үүсч байв. 

2. Шинэ мөөгний биохимийн шинж чанарыг тодорхойлоход уураг 27.87%, тос 2.87%, чийг 87.29% 

байгаа нь бусад судлаачдын (Kumela, 2017) үр дүнтэй ойролцоо байна. 

3. Дулааны боловсруулалтаар болон осмос боловсруулалт хийж хатаасан мөөгний уураг 22.75- 

26.05%, тос 2.00-2.70%, үнс 9.00-12.01%, эслэг 10.25-11.05%, чийглэг 9.85-11.2% байгаа нь 

хяналтын сорьцын үзүүлэлттэй ойролцоо байна. Харин хөлдөөж хадгалсан мөөгний уураг 

26.51-25.89%, тос 2.45-2.69%, үнс 9.8-10.2%, эслэг 9.95-11.2% байгаа нь шинэ мөөгний 

биохимийн үзүүлэлттэй ойролцоо байна. 

4. Судалгааны үр дүнд 400С-т хатааж хадгалсан мөөг нь мэдрэхүйн болон физик химийн 

үзүүлэлтээр бусад нөхцөлд хатаасан мөөгнөөс давуу байсан тул шинэ мөөгийг 400С-т 32 цаг 

хатааж хадгалах нь оновчтой гэж дүгнэлээ. 
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Бүлэг 4. НИЙГМИЙН УХААН 
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МЭРГЭШСЭН СУВИЛАГЧДЫН ӨӨРТӨӨ ИТГЭЛТЭЙ БАЙДЛЫН ХАМААРЛЫГ 

СУДЛАХ НЬ 

Л.Одгэрэл,1 Д.Солонго 2, Б.Оюунгоо3, Фиона Нолан4, З.Хишигсүрэн5 

1,2,3АШУҮИС, Сувилахуйн Сургууль 

4Anglia Ruskin University 

5АШУҮИС, Анагаах Ухааны Сургууль 

Odgerel.l@mnums.edu.mn 

Утас: 94947755 

Үндэслэл: Tim Carter, Asam Latif нарын Их Британид хийгдсэн (2018) судалгаанд: өөртөө гэмтэл 

учруулсан сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудалтай хүүхдүүдэд тусламж үзүүлэхэд сувилагч нар 

өөртөө итгэлтэй байсан нь тасралтгүй сургалтанд хамрагдсаны үр дүн болохыг дурьджээ. 

Өнөөгийн байдлаар манай орны хувьд сэтгэцийн мэргэшсэн сувилагчдын өөртөө итгэлтэй 

байдлын талаарх судалгаа байхгүй нь судалгааны үндэслэл болж байна. 

Судалгааны зорилго, зорилт: Мэргэшсэн сувилагчдын өөртөө итгэлтэй байдлыг нас, хүйс, 

ажилласан жил, боловсролын байдалдтай харьцуулахад оршино. 

Судалгааны материал, арга зүй: Судалгааны мэдээлэл цуглуулахдаа дискрептив судалгааны 

агшингийн загвар, тоон судалгааны асуумжийн аргыг ашиглан 2020 оны 6-р сараас 12-р сарын 

хооронд нийт 144 хүнийг судалгаанд хамруулсан (СЭМҮТ-ийн мэргэшсэн 98 сувилагч, Орон 

нутгийн 19 аймгийн 46 сувилагч, УБ хотын ӨЭМТ-ын 6 сувилагч, Наркалогийн төв эмнэлгийн 7 

сувилагчдын өөртөө итгэлтэй байдлыг үнэлэх (3 бүлэг, 24 асуулт) стандарт асуумжийг ашигласан. 

(Sheila Hardy F. Nolan нарын (2018) confidence level of mental health registered nurses scales. Anglia 

Ruskin University) Үр дүнг SPSS-24 программ ашиглан, бүлгүүдийн хоорондын хамаарал, хи-

квадрат зэргийг судалсан. 

Үр дүн: Судалгаанд нийт 144 сувилагч хамрагдсанаас 11.8% нь эр, 88,2% нь эм, дундаж нас 39.3 

± 9.4, сэтгэцийн чиглэлээр ажилласан жил (8.4±9.3) байв. Сэтгэцийн чиглэлээр мэргэшүүлэх 

сургалтанд хамрагдсанаас хойш давтан сургалтанд хамрагдсан сувилагч 8.3%(P<0.042) 

хамааралтай. Мэргэшсэн сувилагчдын 50% нь сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүстэй ажиллахдаа өөртөө 

итгэлтэй бөгөөд 18.8% нь өсвөр насны сэтгэцийн эмгэгтэй хүүхдүүдтэй ажиллах, 18.1% нь асуудал 

дэвшүүлэхдээ өөртөө заримдаа итгэлгүй, төсөл удирдах, судалгаа хийх, бусад мэргэжилтэнтэй 

сувилгааны талаар санал нийлэхгүйг илэрхийлэх, үнэлэх, сувилах талаар дэвшилтэт технологи, 

судалгааны ажилтай танилцахад өөртөө итгэлгүй P>0.040 байна гэж хариулжээ. 
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Дүгнэлт: Судалгаанд хамрагдсан сэтгэцийн эрүүл мэндийн мэргэшсэн сувилагчдын 74% нь 

мэргэжлийн зэрэггүй, давтан сургалтанд хамрагдсан сувилагчдын 58.3% нь өөртөө итгэлтэй P< 

0.014, нас болон ажилласан жил бага байх тусам өөртөө итгэлгүй P< 0.000 байлаа. 

Түлхүүр үг: Сэтгэцийн эрүүл мэнд, мэргэшсэн сувилагч, өөртөө итгэлтэй байдал, 
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ОЛОН ЭМЭНД ТЭСВЭРТЭЙ СҮРЬЕЭГИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙ ТӨРХ ҮЙЛИЙН 

СЭТГЭЛ ЗАСАЛ ЭМЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАГСДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН 

СУДАЛГАА 

Д.Доржмаа1,2, Р.Болор1, А.Оюунчимэг1, О.Энхбаатар1, Д.Оюунсүрэн2, 

Д.Наранзул1, О.Баатархүү2, З.Хишигсүрэн2 

1 –Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 

2-Анагаахын шинжлэх ухааны их сургууль 

И-майл хаяг: d.dorjmaad@gmail.com 

Утас: 94946040 

 
 

Үндэслэл: Бүлгийн сэтгэл засал эмчилгээ нь 1935 онд анх архины хамааралтай хүмүүсийн дунд 

үүссэн бөгөөд өнөө үед ижил тулгамдсан асуудалтай хүмүүс нэгдэж нэг бүлэг болж бие биедээ 

туслах боломжийг олгодог эмчилгээний нэг хэлбэр болон хөгжсөн. 1993 онд АНУ-ын 

мэргэжилтнүүд Монголд хүрэлцэн ирж Миннесота загвар эмчилгээний хөтөлбөрийг үндэсний 

мэргэжилтнүүдтэй хамтран манай орны онцлогт тохируулан боловсруулж эмчилгээнд 

нэвтрүүлснээр архины хамааралтай хүмүүсийн эмчилгээний үр дүн 85%-аас илүү болж, дахилт 

багассан. 

Монгол улс нь сүрьеэгийн өвчлөл өндөр орон бөгөөд олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй 

эмчлүүлэгчийн эмэнд тэсвэржилтийн хэлбэр, өвчний түүх дээр нь үндэслэн хувь хүнд тохирсон 

горимоор 9-24 сарын хугацаагаар, өдөрт 13-18 ширхэг эмийг эмчилгээнд хэрэглэдэг. Сүрьеэтэй 

өвчтөнд урт хугацааны эмчилгээ, эмийн гаж нөлөө, ялгаварлан гадуурхалт, ажилгүйдэл, санхүүтэй 

холбоотой сэтгэц, нийгмийн тулгамдсан асуудал үүсдэг. 

Бид өмнөх судалгаагаараа Миннесота загвар эмчилгээний ерөнхий зарчмыг баримтлан олон эмэнд 

тэсвэртэй сүрьеэтэй эмчлүүлэгчдэд танин мэдэхүй төрх үйлийн сэтгэл засал эмчилгээний 

хөтөлбөрийг боловсруулж, практикт нэвтрүүлсэн. Харин энэ удаагийн судалгаагаар танин мэдэхүй 

төрх үйлийн сэтгэл засал эмчилгээнд хамрагдагчдын сэтгэл ханамжийн байдлыг судлах зорилго 

тавьсан болно. 

Зорилго: Танин мэдэхүй төрх үйлийн сэтгэл засал эмчилгээнд хамрагдсан олон эмэнд тэсвэртэй 

сүрьеэтэй эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх 

Материал арга зүй: Судалгааг санамсаргүй түүвэрлэлт бүхий эмнэлзүйн судалгааны загвараар, 

тоо болон чанарын аргаар, цахимаар хийв. Судалгаанд улсын хэмжээнд 2020 оны 6 сараас 2021 

оны 6 сарын хугацаанд олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй нь лабораторийн шинжилгээгээр 

батлагдаж, олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн богино хугацааны горимоор эмчлэгдэж буй 78 
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эмчлүүлэгчдийг хамруулсан. Тохиолдлын бүлэгт хамрагдагсдад өөрсдийн боловсруулсан “Олон 

эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй сүрьеэтэй өвчтөнүүдэд зориулсан оюун санаа, сэтгэлзүйн эмчилгээний 

хөтөлбөр”-ийн дагуу 12 удаагийн танин мэдэхүй төрх үйлийн сэтгэл засал эмчилгээг хийсэн ба нэг 

удаагийн эмчилгээ нь 45 минут үргэлжилсэн. Эмчилгээний дараа тусгайлан боловсруулсан 

асуумжийн дагуу эмчлүүлэгчдийн эмчилгээний сэтгэл ханамжийн байдлыг судлав. 

Анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн Судалгааны Ёс зүйн хяналтын хорооны хурал (2020/3-

05)-аар хэлэлцүүлж судалгаа хийх зөвшөөрөл авсан. Судалгаанд хамрагдагчдаас таниулсан 

зөвшөөрлийн хуудсаар зөвшөөрөл авсан. 

Үр дүн: Судалгаанд хамрагдсан 78 эмчлүүлэгчдийн 55% нь эрэгтэйчүүд, 47% нь 25-44 насны 

бүлэгт хамрагдагчид (дундаж нас 38.6±1.6), 45% нь бүрэн дунд боловсролтой, 65% нь ажилгүй 

байна. 

Судалгаанд хамрагдагчдыг эмчилгээнд орсон огноогоор нь дугаарлахад 33% (26) нь тохиолдлын 

бүлэгт, 67% нь хяналтын бүлэгт санамсаргүйгээр хуваарилагдсан. Тохиолдлын бүлэгт 

хуваарилагдсан 1 эмчлүүлэгч танин мэдэхүй төрх үйлийн сэтгэл засал эмчилгээнд хамрагдахаас 

татгалзсан. Иймд тохиолдлын бүлэгт хуваарилагдсан 25 эмчлүүлэгчдэд танин мэдэхүй төрх 

үйлийн сэтгэл засал эмчилгээг “Би яагаад энд ирэв”, “Анхны алхам”, “Үгүйсгэл”, “Итгэл 

бишрэлийн хүч”, “Дотно харилцаа”, “Өөрийгөө хүндэтгэх”, “Өөрийгөө ойлгох”, “Мэдрэмж”, “Гэр 

бүл”, “Сүрьеэ ба ялгаварлан гадуурхалт”, “Эмчилгээний үргэлжлэл”, “Өөртэйгөө ажиллах” гэсэн 

12 алхмаар хийв. 

Тохиолдлын бүлэгт хамрагдсан 25 оролцогчид бүгд эмчилгээний явцад сэтгэлзүйн тулгамдсан 

асуудалтай байсан гэсэн ба энэ нь сүрьеэгийн эмийн эмчилгээний дэглэм баримтлалтад нөлөөлдөг 

байсан гэв. Мөн харилцан нөлөөлөх бүлгийн уулзалтын үед ашиглаж буй гарын авлагыг 

ойлгомжтой энгийн үгээр бичигдсэн, өөрт хэрэгтэй мэдээллийг агуулсан гэж дүгнэсэн байна. Мөн 

энэхүү танин мэдэхүй төрх үйлийн сэтгэл засал эмчилгээнд хамрагдсанаар сүрьеэ өвчний тухай 

мэдлэгтэй болж, сэтгэл санаа тайван болсон, өвчнөө даван туулах итгэл найдвартай болсон гэсэн 

төдийгүй, цаашид олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгээр өвчилсөн хүн бүрийг сэтгэл засал эмчилгээнд 

хамруулж байх нь үр дүнтэй гэсэн саналыг гаргажээ. 

Дүгнэлт: Олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй эмчлүүлэгчид танин мэдэхүй төрх үйлийн сэтгэл засал 

эмчилгээнд сэтгэл ханамжтай байна. 

Түлхүүр үг: Олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэ, сэтгэл засал эмчилгээ, сэтгэл ханамж 
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ХҮҮХЭД ГАР УТСАНД ДОНТОХОД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ЭЦЭГ ЭХИЙН ХАНДЛАГЫН 

СУДАЛГАА 

Б.Нямхүү 

Чонбу үндэсний их сургууль 

nka.nyamka@gmail.com, 82 10-3174-9339 

Үндэслэл: Сүүлийн үед дэлхий нийтээр ухаалаг утас хэрэглэх хүүхдүүдийн тоо өдрөөс өдөрт 

нэмэгдэж байгаа бөгөөд тэр дундаа бага, дунд, ахлах ангийн хүүхдүүдийн ухаалаг утасны хэрэглээ 

улам ихсэж байна. Ухаалаг утас хэрэглэх маш олон давуу талууд байгаа хэдий ч мөн түүнийгээ 

дагаад сул талууд байсаар байна. Тэдгээрийн нэг болох бага болон өсвөр насны хүүхдүүдийн 

ухаалаг утсанд донтож байгаа нь эцэг эхийн хандлагын нөлөө чухал үзүүлэлтүүдийг нэг болсон. 

Ухаалаг утасны донтолтыг тодорхойлбол сэтгэлийн хямрал, сэтгэлийн таашаал авах чадваргүй 

болох, сэтгэлийн түгшүүр, нийгмийн харилцааг алдагдуулдах, ухаалаг утасгүйгээр өөртөө 

итгэлгүй болох, өөртөө итгэлгүй болох нь ихсэж сэтгэл зүйд өөрчлөлт орж тав тухгүй мэдрэмж 

авдаг (Kim, 2021). Товчхон дурдахад ухаалаг утасгүй байхдаа тухгүй байх, анхаарал, ой санамж 

зэрэг танин мэдэхүйн зарим чадварыг доройтуулж, нойргүйдлийн ноцтой асуудал үүсгэдэг. 

Хүүхдийн амьдрах орчны гол орон зай нь гэр бөгөөд эцэг эхтэйгээ харилцах замаар хүүхэд янз 

бүрийн хариу үйлдлийн хэв маягийг сурдаг. Ялангуяа нялх хүүхдэд эцэг эх нь ухаалаг утас 

эзэмших болон ашиглахыг зөвшөөрсөн байдаг. Хүүхдийн ухаалаг утсанд хэт ихээр ороход нь эцэг 

эхийн хандлага, хэрэглээний зан байдал, ухаалаг гар утсанд ашиглах дадал зуршил нөлөөлнө. 

Тиймээс нялх нярай хүүхдэд ухаалаг гар утас ашиглах анхны маршрутыг гэрээр явуулдаг болохыг 

баталсан судалгаанууд олон байна (Jernes, 2016). Эцэг эхчүүд хандлага нь бага насны хүүхдэд 

ухаалаг утас үзүүлэхдээ илүү анхаарал болгоомжтой ханддаг бол өсвөр насны хүүхдэд бол 

төдийлөн анхаарал хандуулахгүй байдаг нь ажиглагдаж байна. Гэвч нийгэмтэйгээ хөл нийлүүлэн 

алхаж байна гэж үзэж интернэт болон ухаалаг утасыг хамааралгүй ашиглуулж байгаа нь эсэргээрээ 

хор нөлөөтэй болохыг анзаарахгүй байгаа нь харамсалтай. Мөн бага насны болон нярай хүүхэд 

утас үзэх нэг гол шинж чанар нь бусад насны хүүхдүүдээс ялгаатай нь гэр бүлийн гишүүд, хөрш 

болон бусдаас авдах эсвэл хамт хэрэглэдэг юм. Уг судалгаанд Bryer et al., (2004)-д гаргасан 

судалгааны эцэг эхчүүдийн хандлагын асуулгыг ашигласан авсан. 

Зорилго: Олон орны судлаач эрдэмтэд хүүхдүүдийн ухаалаг утсанд донтож байгаа хүчин 

зүйлсийн талаар судалж байгаа билээ. Энэхүү судагаа нь ухаалаг утасанд донтож байгаа хүүхдэд 

эцэг эхийн нөлөө болон нийгмийн харилцаа хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар судлахаар зоригоо 

болгоод байна. Тодруулбал эцэг эхчүүдийн хүүхэддээ ухаалаг утас хэрэглүүлэх болон үзүүлэх 
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хандлагын талаар гаргаж ирэх зорилготой. 

Тусгасан зорилгын дагуу SPSS анализ програм хангамжийг ашиглаж хүүхдүүд гар утсанд донтох 

асуудалд эцэг эхчүүдийн хандлагад анализ хийж асуудал нөлөөлийг судалсан. Үүний үр дүнд 

хүүхдийн утсанд дурлах, донтох нь гэр бүл тэр дундаа эцэг эхчүүд маань маш их нөлөө үзүүлж 

байгаа нь тодоос тод гарсан. Тиймээс эцэг эхчүүдийн хандлага нь ухаалаг утсны донтолтонд хэрхэн 

нөлөөлж байна вэ? гэсэн асуултаас таамаг дэвшүүлэн судалгаагаа үргэлжлүүлж байна. 

Таамаглал: Эцэг эхийн хандлага хүүхдийн ухаалаг утсанд донтоход нөлөөлнө. 

Материал арга зүй: Энэхүү судалгааны арга зүй нь таамаглал дэвшүүлж хүчин зүйлийн судалгаа 

хийж SPSS 18.0 программ ашиглаж статистикийн аргаар таамаглалыг шалгах болно. Уг судалгаанд 

дурьдагдаж байгаа таамаглалын дагуу эцэг эхийн хандлага нь хүүхдийн ухаалаг утсаны донтолтонд 

нөлөөлж байна гэсэн таамаг гаргаж нийт 84 эцэг эхчүүдээс онлайн судалгаа авсан. Судалгааны 

асуултууд маань огт үгүй, үгүй, дундаж, тийм, үнэхээр тийм гэсэн 1-5 хүртлэх тооны сонголттой. 

Судалгаанд оролцсон эцэг эхчүүдийн зан төлөвийн судалгаа, мөн таамаглалын үр дүнг батлах 

журмаар SPSS программ хангажыг ашиглан linear regression analysis хийж статистик дүнгээр 

гаргаж үзүүлсэн. 

Судалгааны үр дүн: 

1. Судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийн зан төлөв 

Судалгааны санамсаргүй түүврийн аргыг ашиглан харахад 84 эцэг эхүүдээс судалгаанд 

хамрагдснаас 72 буюу 85% нь ээжүүд хамрагдсан бол 12 буюу 14,3% нь аавууд хамрагдсан болно. 

Хамрагдсан эцэг эхчүүдийг насны ангилалаар үзэхэд 58 буюу 69,0%тайгаар хамгийн их 30-39 

насныхан хамрагдсан бөгөөд түүний дараагаар 40с дээш 16 буюу19,0% хамрагдсан бол 20- 

29 насныхан 10 буюу 11,9% тайгаар хамгийн бага хамрагдсан байна. Мөн хамрагдсан эцэг 

эхчүүдийн хүүхдийн насны ангилалыг харуулбал 6-9 насны хооронд хүүхэдтэй эцэг эхчүүд 26 ба 

31.0% байсан бол 9-11 насны хүүхэдтэй 22 ба 26.2%тайгаар гарсан. Мөн 0-3н насны хүүхэдтэй 

хүүхдийг 12 буюу 14,3% гарсан бол 3-6 болон 9-11 насны хүүхэдтэй 10 буюу 11,9%тайгаар 

хамрагджээ. Хүүхдүүд маань дийлэх буюу 60 буюу 71% нь утастай гэж хариулжээ. Эцэг эхчүүд 

маань хүүхдээ ухаалаг утсыг өдөрт хэр хэмжээтэйгээр үзүүлдэг вэ гэсэн хариултанд дундаж буюу 

гэсэн хариуг хамгийн их 61% хариулсан боловч ухаалаг утас үзэх нь зөв гэсэн асуултанд 37 буюу 

44,0%, буруу гэсэн асуултанд 47 буюу 56,0%-аар ойролцоогоор хариулсан байна. 

2. Таамаглалын үр дүн 

Судалгааны хариунаас харахад 95% итгэлтэйгээр, алдааны хязгаар нь 5%(p<0.05) 

хэтрүүдэхгүйгээр тооцоолсон түврээс харахад p<0.02(хүснэгт 1) буюу эцэг эхийн хандага нь 

ухаалаг утсанд донтох дурлахад нөлөө үзүүлж болно гэсэн дүгнлт гарч байна. Тиймээс 6-9 болон 
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9-11 насны хүүхэд маань аливаа шинэ зүйлсээр өөрийгөө хөжүүлэхээс гадна цаг бүрт мэдлэг нь 

нэмэгдэж түүгээрээ хөгжиж байдаг (Do & Lee, 2021) нас бөгөөд энэ насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд 

маань ухаалаг утсыг зохистой хэрэглүүлэх шаартлагатайг харж болж байна. Асуулгын хариу 

дундаж нь 2.21-с (хүснэгт 2) дээш гарч байгаа харахад судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүд маань 

хүүхдийг утас үзэх буюу хэрэглүүэх хандлагатайг харж болж байна. Итгэх хувиар харахад эцэг 

эхийн хандлага нь 0.872 ба ухаалаг утсанд донтох нь 0.566 гэсэн хариу гарсан нь эцэг эхчүүд маань 

анхаарах ёстойг хэлж байна. Хүснэгт 3-ын томъёогоор харахад 𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝜀 буюу linear 

regression analysis хийсэн болно. Нөлөөлөх болон нөлөөлөгдөх 2 хүчин зүйлсийн хоорондын 

хамаарлыг харуулдаг анализийг SPSS программ хангамж ашиглаж хариуг гаргасан. 

Асуулгуудын хариуг харахад нийт асуултын дундажыг үзүүлэн доор тайлбарлалаа. “Хүүхэд 

ухаалаг утастай ихэнх цагаа өнгөрөөх тусам түүний сургалтын чанар сайжирна гэж бодож байна” 

дундаж нь 2.21 бол. “Хүүхэд ухаалаг утастай ихэнх цагаа өнгөрөөх тусам хараа хяналтгүй 

хүүхдүүд түүнтэй зүй бус харьцах нь багасна” дундаж 2.62. “Хүүхэд ухаалаг утастай ихэнх цагаа 

өнгөрөөх тусам сурагчдын дунд ганцаардах эсвэл гадуурхагдах нь багасна” дундаж 

2.24. “Ухаалаг утастай байх нь хичээлийн материалын хэрэгцээнд нийцүүлэн ашиглана гэж бодож 

байна” дундаж 3.20. “Хэрэв хүүхэд ухаалаг утсанд олон цагаа өнгөрөөх тусам шаардлагатай 

нэмэлт тусламжаа олж авч байна” дундаж 2.76. “Хэрэв хүүхэд өдрийн ихэнх цагийг ухаалаг утас 

ашигладаггүй байсан бол тэр анги дээрээ сурах чадваргүй хүүхдүүдтэй найз нөхөд болох болно” 

дундаж 2.45. “Хэрэв хүүхэд өдрийн ихэнх цагийг ухаалаг утастай өнгөрөөдөггүй байсан бол 

шаардлагатай бүх тусгай үйлчилгээг авч чадахгүй” дундаж 2.50. “Ухаалаг утас ашиглах нь 

ашигладаггүй хүүхэдтэй харьцуулахад илүү ач холбогдолтой суралцах боломжийг олгож байна 

гэж бодож байна” дундаж 2.95. “Хүүхэд ухаалаг утастай ихэнх цагыг өнгөрөөх тусам бусад 

сурагчид түүнтэй эелдэг хандах болно” дундаж 2.33. “Та хүүхдийнхээ ухаалаг утасны хэрэглээг 

тогтмол хянаж байдаг” дундаж 3.50-р гарч байна. Мөн ухаалаг утсанд тонтохыг төлөөлж 4-н 

асуулгаар асуусан ба мөн асуулгын дундажыг үзүүдэхэд “Таны хүүхэд унтахын өмнө утас заавал 

үздэг” дундаж 3.07 бол “Таны хүүхэд хараа хяналт тавихгүй бол тогтмол ухаалаг утас үзэх талтай” 

дундаж 3.62. “Таны хүүхэд ухаалаг утас үзүүлэхгүй хориглох үед уурладаг” дундаж 2.95 гэсэн тоо 

хариултаас дүгнэж харахад эцэг эхчүүд маань хүүхдэд утас үзэх болон хэрэглүүлэхийг зөвшөөрөх 

талтай байна. 

5. Дүгнэлт 

Өөрөөр хэлбэл, ухаалаг утасны донтолтын гэдэг нь ухаалаг гар утсаа үзэхгүй эсвэл ашигладаггүй 

байх үед сэтгэлийн түгшүүр, тухгүй мэдрэмж төрж, хэт автдах түүнлэн өөрийгөө хянах чадваргүй 

болох нь өдөр тутмын амьдралдаа эмх замбараагүй байдал үүсгэдэг. Үүнд эцэг эхийн хандага, 
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ниймийн дэмжлэг зэрэг хүчин зүйлдүүд нөлөөлж байгаадаг гэдгийг олон эрдэмтэд баталж байгаа 

хэдий ч гэсэн олон өөр орны соёл болон амьдралын хэв маягын ялгаанаас өөр байж болно. Тиймээс 

манай орны хувьд эцэг эхчүүдийн хандлага нь хүүхдийг ухаалаг утсанд донтоход нөлөөлж байгааг 

дээрх хариунаас харж болно. 

Манай орны хувьд эцэг эхчүүд мааны хүүхэд байхдаа ухаалаг утас хэрэглэж үзсэн туршага 

байхгүйгээс өнөөгийн нийгэмд ухаалаг утас хэрэглэх өөрийн хүүхдийг нийгэмтэйгээ хөл 

нийлүүлэн алхаж байна гэж эндүү бодох шиг. Орчин үеийн нийгмийн сүджээний үйлчилгээг (SNS) 

насанд хүрээгүй хүүхдэд хэрэглүүлэх нь тийм ч таатаа биш гэдгийг мэргэжлийн судлаачид дурьдаж 

байна. Мөн хүүхдэд хяналтгүй интернэт орчин, ухаалаг утсыг олон цагаар үзэх нь ухаалаг утсанд 

донтох шалтгаан гэдгийн аль хэдийн судлан баталсан байна (Do & Lee 2021). Манай орны хувьд 

олон нийтийн сүлжээгээр(facebook) хичээл заах, даалгавар илгээх, багштайгаа холбогдох журмаар 

заалшгүй хэрэгэх шаардлага гарч байна. Тиймээс эцэг эхчүүдийн хандлага нь ухаалаг утас ашиглах 

үзүүлэх нь муу гэдгийг мэдэж байгаа хэдий ч зайлшгүй шаардлага гарч түүндээ баригдан хүүхэд 

ухаалаг утастай байх үзэх нь зөв гэсэн дүгнэлт гаргахад хүргээд байгаа нь харагддаг. Солонгос 

орны жишээгээр харахад сургууль бүр албан ёсны сайт мөн эцэг эхчүүдийн мэдээлэл солилцох 

утасны апп(application) байдаг. Энэхүү апп(application)аараа дамжуулан багш сурагчидтайгаа 

онлайнаар холбогдож, гэрийн даалгавараа илгээдэг. 

Олон нийтийн сүлжээнд бага насны хүүхэд болон өсвөр насны хүүхдүүд ашиглах нь тийм ч таатай 

биш гэдгийг анхаарч үзэн засгийн газраас бодлого хэрэгжүүлж арга хэмээ авах нь зүйтэй юм. Мөн 

манай орны судлаач эрдэмтэд маань хүүхдийн ухаалаг утасны донтолтын эсрэг арга хэмжээ авах 

нь чухал гэдгийг баталсан, ухаалаг утсанд донтоход урьдчилан сэргийлэх, эцэг эхчүүд гэр бүлийн 

гишүүдэд зохистой хэрэглэх заавар, судалгаанууд хийх нь зайлшгүй шаардалагтай байна. 
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Утас: 99232589 

Үндэслэл: Их дээд сургуулийн оюутан, залуучуудын ялангуяа нэгдүгээр курсэд хэрхэн суралцах 

нь шинэ орчинд дасах, унтах, хооллох, сэтгэлзүйн хувьд ачаалал авах зэргээр бэрхшээлүүдтэй нүүр 

тулгарч түүнд дасан зохицох, оюутны өөрийн хувийн зохион байгуулалт ямар байхаас хамаардаг 

болохыг судалгаанууд баталсан байна. Ихэнхи судлаачид сэтгэл зүйн хямрал нь сэтгэл түгшилттэй 

байх, сэтгэц идэвхит бодис хэрэглэх зэрэг шалтгаануудаас үүсдэг гэж бичсэн байдаг бол цөөнх 

судлаачид оюутны 45-70% нь нийгэмшээгүйн улмаас үүсдэг гэжээ. 

Оюутнуудын хувьд их сургуульд элсэн орсон эхний жилд өөрийн мэргэжлийн мөн чанарыг 

ойлгоогүй байхад мэргэжлийн гол ухагдахууныг судлах, мөн орчиндоо дасаж зохицож чадахгүй 

байгаа нь сургуулиасаа гарах шалтгаан болдог. Сүүлийн жилүүдэд нийгмийн хямралыг даган 

ядуурал ажилгүйдэл, архидалт, халдварт өвчин, гэр бүл салалт өсөж байгаа нь өмнөх үеийн 

боловсролоор төлөвшсөн хүний мэдлэг чадвар өнөөдрийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгааг 

харуулж байна гэж үзээд оюутны суралцах явцад сэтгэцийн байдал хэрхэн өөрчлөгдөж, түүнд 

дасан зохицож байдгийг судлах нь энэхүү судалгааны ажлыг хийх үндэслэл боллоо. 

Судалгааны ажлын зорилго: Анагаахын их дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутнуудын дасан 

зохицох чадвар болон сэтгэл зүйн онцлогийг оюутнуудын сурлагын голч дүнтэй харьцуулан 

судлахад оршино. 

Судалгааны ажлын материал, арга зүй: Судалгааг аналитик судалгааны нэг агшны загвараар 

2020 оны 09 сарын 01-30 хүртэл 1 сарын турш Этүгэн их сургуулийн эрүүл мэндийн сургуулийг 

түшиглэж танхимын сургалтын үед хийсэн. Судалгааг ганцаарчилсан ярилцлага ба онлайнд 

суурилсан асуумжийн аргыг хослуулж мэдээллийг цугуулсан. 

А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана нарын боловсруулсан зориг эрмэлзлэлээ өөрөө зохицуулах чадварын 

судалгааны дүн, сэтгэл түгшилтийг Спилберг-Ханины 40 асуулт бүхий сорил, хувь хүний дасан 

зохицолыг судалдаг А.Г.Маклакова, И.С.В.Чермянина нарын боловсруулсан 165 асуумж зэрэг 

ОХУ-д өргөн хэрэглэдэг стандарт асуумжуудын үр дүнг оюутнуудын сурлагын 
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голч дүнтэй харьцуулан судалж судлагааны үр дүнгийн тоон үзүүлэлтийг SPSS 22 программ 

ашиглан боловсруулалт хийв. 

Судалгааны ажлын үр дүн: Этүгэн их сургуулийн Анагаахын салбарын 1388 оюутан 

хамрагдсаны 257 (18.5) эрэгтэй, 1131 (81.1) эмэгтэй, дунадаж нас нь 21.1±3.4 байв. Голч дүнгийн 

дундаж оноо 2.8. Судалгаанд хамрагдагсдын 60 орчим хувь нь хөдөө орон нутгаас ирж суралцаж 

байлаа. 

Сурлагын голч А буюу 3.6-аас дээш үнэлгээтэй оюутны нас ахих тусам дүнгийн голч буурах 

хандлагатай (p<0.001) байна. Хүйсийн хувьд хөвгүүдээс охид ялимгүй өндөр А үнэлгээтэй 

суралцаж байгаа (p=0.020), курс дамжааны хувьд суралцаж буй дамжаа ахих тусам сурлагын 

амжилт буурч байх магадлалтай (p<0.001) байна. 

Судалгаанд хамрагдагсдын дасан зохицох чадварыг судлахад оюутнуудын 77.9% нь 

өөрсдийгөө дасан зохицох чадвар багатай, 20.5% нь дасан зохицох чадвараа хувьсамтгай буюу 

дунд зэрэг гэж үнэлсэн бол ердөө 1.6% нь дасан зохицох чадвар сайтай гэж үнэлсэн байна. 

Судалгаанаас харахад дасан зохицох чадвар багатай оюутнуудын дийлэнх нь буюу 42.8% С 

үнэлгээтэй, дасан зохицох чадвар дундаж ба сайтай байх нь амжилттай суралцах боломж илүү 

өндөр байх статистик ач холбогдол (p=0.017) бүхий батлагдлаа. 

Хувь хүний дасан зохицох чадварын хэлбэрүүдийг сурлагын дүнгийн голчтой харьцуулж 

үзвэл голч дүн С түүнээс доош үнэлгээтэй байх тутам мэдрэл сэтгэцийн тогтвортой байдал нь 

дунджаас доогуур түвшинд (p=0.002), ёс суртахууны хэм хэмжээ (p=0.022) болон харилцааны 

онцлог байдал нь дунджаас доогуур түвшинд байгаа оюутнуудын С үнэлгээний эзлэх хувь 

харьцангуй өндөр байна. Дээрхи бүлгүүдийн түвшин дундаж, түүнээс дээгүүр байхад А, В- 

үнэлгээтэй оюутны эзлэх хувь өсөх магадлал статистик ач холбогдол (p=0.006) бүхий батлагдлаа. 

Судалгаанд оролцогч оюутнуудын сэтгэл түгшилтийн илэрлийг Speilbereg Hanin-ний 

асуумжаар судлахад нийт оюутнуудын 62.2% нь нөхцөл байдлаас буюу стрессорын шалтгаант 

дунд зэргийн сэтгэл түгшилттэй байсан бол 53.0% нь суурь буюу бие хүний онцлогоос 

шалтгаалсан өндөр зэргийн сэтгэл түгшилттэй байсан. 

Бид сэтгэл түгшилтийн илрэлийг оюутнуудын дүнгийн голчтой харьцуулж үзэхэд сэтгэл 

түгшилт илрэх нь оюутнуудын сурлагын амжилтад төдийлөн нөлөөлөхгүй (p=0.721) байж болох 

юм. Суурь буюу бие хүний онцлогоос шалтгаалсан сэтгэл түгшилт өндөр байх нь эмэгтэй оюутнууд 

(54.8%) нь эрэгтэй оюутнууд (44.7%)-аас ялимгүй илүү байхад, стрессороос шалтгаалсан сэтгэл 

түгшилт өндөр байх нь хүйсийн хувьд эрэгтэй оюутнуудад (40.1%) эмэгтэй оюутнууд (31.8%)-аас 

ялимгүй өндөр илэрсэн нь статистик ач холбогдол (p=0.003) бүхий ялгаатай байв. Хоёр дугаар 

дамжааны оюутнууд нь стрессорын шалтгаант (40.3%), суурь буюу 
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бие хүний онцлогоос шалтгаалсан (67.7%) сэтгэл түгшилт өндөр байгаа нь бусад дамжааны 

оюутнуудаас илт ялгаатай (p<0.001) өндөр байв. 

Бид сэтгэл түгшүүрийн зэргийг сурч буй дамжаатай нь харьцуулж судлахад стрессороос 

шалтгаалсан сэтгэл түгшилт 1-5 дугаар дамжааны нийт оюутнуудын 50-аас дээш хувьд дунд 

зэргийн сэтгэл түгшилттэй үнэлэгдсэн бол хамгийн бага нь 2 дугаар дамжааны нийт оюутнуудын 

56.3% нь, хамгийн өндөр нь 5 дугаар дамжааны оюутанд 65,8% нь дунд зэргийн түгшилт (p=0.024) 

илэрсэн байв. Суурь сэтгэл түгшилтыг судлахад 2 дугаар дамжааны нийт оюутнуудын 67.2% нь, 1 

дүгээр дамжааны оюутанд 57.7% нь өндөр сэтгэл түгшилт (p<0.001) илэрсэн нь бусад 

дамжаанаасаа статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байна. 

Стрессороос шалтгаалсан сэтгэл түгшилтийг оюутны сэтгэл зүйн дасан зохицох чадвартай 

нь харьцуулан үзэхэд дасан зохицол багатай нь 78% (n=1330), дасан зохицох чадвар дунд зэрэг 

буюу хувьсамтгай нь 20% (n=339), дасан зохицох чадвар өндөр буюу хэвийн 2% (n=26) байлаа 

Амжилтад хүрэх сэдэл дундаж түвшинд байгаа оюутнуудын 68.8% нь суурь сэтгэл түгшилт 

өндөртэй бол 71.4% нь стрессороос шалтгаалсан дунд зэргийн сэтгэл түгшилттэй байлаа. 

Амжилтанд хүрэх сэдлийн түвшин багатай (60.6%), дунджаас доогуур (64.7%) түвшинд илэрсэн 

буюу өөрөөр хэлбэл нийт оюутнуудын 60 гаруй хувь нь стрессороос шалтгаалсан дунд зэргийн 

сэтгэл түгшилттэй байна. 

Амжилтад хүрэх сэдлийн түвшин бага (50.2%) болон дунджаас доогуур (57.4%) түвшинд байгааг 

нийт оюутнаар авч үзвэл 50 гаруй хувь нь суурь сэтгэл түгшилт өндөртэй байна гэсэн ялгаатай 

үзүүлэлт нь статисик ач холбогдол (p=0.020) бүхий байна. 

Тууштай байдал буурсан буюу султай оюутнуудын 63.3%, тууштай байдал сайтай 

оюутнуудын 48.0% нь суурь сэтгэл түгшилт өндөр (p<0.001) байна. 

Дүгнэлт 

1. Дасан зохицох чадвар сайтай байх нь амжилтад хүрэх сэдлийг нэмэгдүүлж амжилттай 

суралцахад түлхэц өгөх хандлагатай байна. 

2. Оюутны суралцаж буй дамжаа бага байхад төрөлхийн буюу суурь сэтгэл түгшилт өндөр 

байна. Сэтгэл түгшилттэй оюутан сэтгэл зүйн дасан зохицох чадвар багатай байдаг. 

Тууштай байх чадвар султай оюутнууд илүү суурь сэтгэл түгшилт өндөртэй буюу 

түгшимтгий бие хүний онцлогтой байх нь ажиглагдав. 
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STUDENT’S PSYCHOLOGY THE PROBLEM AFFECTS 

THE RESULTS OF STUDY AND GPA 

U.Tserendolgor1, T.Gantsetse 2, M.Tuul3 
1Etugen University, School of Medicine, Department of Medicine 

2USUM, School of Medicine, Department of Mental Health 
3Etugen University, Postgraduate department 

Tserendolgor_smc@yahoo.com, Phone number: 99232589 

Rationale: When students in the first year of university, when they do not understand the nature of their 

profession and they may not be able to learn the basic concepts of the profession and adapt to their 

environment, which may be the reason for dropping out. Poverty, unemployment, alcoholism, infectious 

diseases, and divorce have risen in recent years as a result of the social crisis. The study focused on to 

show how students psychology adapt the social and environmental changes and how these changes affect 

to their studies and grades at universities. 

The purpose of the research: The purpose is to compare the adaptive and psychological characteristics 

of medical students with successful academic performance. 

Research materials and methodology: The study was based on one-moment model of analytical research 

based on Etugen University School of Medicine. The survey was a combination of one-on-one interviews 

and an online questionnaire. Using SPSS 22 programs and a study developed by A.V. Zverkova, Е.V. 

Eidmana which is based on the results of a self-motivation, a 40-question test of anxiety by Spielberger-

Hanin, and a 165-question test of personal adaptation by A. G. Maklakova and I. S. V. Chermyanina. 

Research results:   The majority of the surveyed students with low adaptability, or 42.8%, had a C grade, 

and moderate and good adaptability were found to have a higher chance of successful learning (p 

= 0.017). In the study of baseline anxiety, 67.2% of all second-year students and 57.7% of first-year 

students showed high anxiety (p <0.001), which is statistically significant from other subjects. 

Stress-induced anxiety was compared with the student's psychological adaptability of 78% (n = 1330), 

moderate or variable adaptation of 20% (n = 339), and high or normal adaptability of 2% (n = 26). 

63.3% of students with low or low persistence and 48.0% of students with high persistence had high 

baseline anxiety (p <0.001). 

Conclusion: 1. Good adaptability tends to motivate for adapting and learning successfully. 

3. Congenital or underlying anxiety is higher when a student is in a lower grade level course. Anxious 

students have less psychological adaptation. Students with poor resilience were found to have more 

basic anxiety or anxious personality traits. 

Keywords: Stress, personality, adaptability, success. 
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МОНГОЛ УЛСЫН 18-69 НАСНЫ ХҮН АМЫН ДАСГАЛ, ХӨДӨЛГӨӨНӨӨР 

ХИЧЭЭЛЛЭХТАЛААР МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГЫГ ТОГТООХ ҮНДЭСНИЙ СУДАЛГАА 

Х.Бямбасүрэн1, Р.Энхбат1, У.Эрхэмбаяр1, М.Цолмон1, П.Ундармаа1, 

С.Гэрэлмаа1, Н.Болормаа1, С.Өнөрсайхан1, Д.Нарантуяа1 

1Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, 

И-мэйл хаяг: byambasuren.ncph@gmail.com , 

Холбогдох утас: 99239190 

Үндэслэл: НҮБ-ын 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгод ХБӨ-өөс сэргийлэх, түүнийг 

эмчлэх замаар “ХБӨ-өөс үүдэлтэй цаг бусаар нас барах явдлыг 2025 он гэхэд 25%, хөдөлгөөний 

хомсдолыг 10%-иар бууруулах” зорилт дэвшүүлсэн. Дэлхий нийтээр тархаж буй “КОВИД-19” 

цар тахлын дэгдэлт, олон нийтийн хөл хорионы улмаас хүн амын идэвхтэй хөдөлгөөнөөр 

хичээллэх нөхцөл хомс болж хөдөлгөөний хомсдолд өртөх магадлал өсөн нэмэгдэж байна. 

Дэлхийн хүн амын нас баралтын дөрөв дэх шалтгаан нь хөдөлгөөний хомсдол бөгөөд жилд 

дунджаар 3.2 сая хүн уаг бусаар нас барж байна. Хөдөлгөөний хомсдол нь зүрх судасны өвчин, 

хавдар, чихрийн шижин зэрэг халдварт бус өвчин (ХБӨ)-ий эрсдэлт хүчин зүйл болдог. 

Зүрхний шигдээсийн 30%, чихрийн шижингийн 27%, хөх, бүдүүн гэдэсний хавдрын өвчлөлийн 21-

25% тус тус хөдөлгөөний хомсдолоос үүдэлтэй байна. Монгол Улсын хүн амын нас баралтын 

шалтгааны 85.9%-ийг ХБӨ эзэлж, 3 хүн тутмын 1 нь цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчин, 4 хүний 

1 нь хавдрын улмаас нас барж байна. Иймд бид идэвхтэй хөдөлгөөнийн талаарх хүн амын мэдлэг, 

хандлагыг үнэлж, нотолгоонд тулгуурласан бодлого, арга хэмжээний талаар зөвлөмж 

боловсруулах зорилгоор энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэв. 

Зорилго: Идэвхтэй хөдөлгөөний талаарх хүн амын мэдлэг, хандлагыг үндэсний түвшинд судлан 

тогтоох 

Материал арга зүй: Судалгааг аналитик судалгааны өрхөд суурилсан агшингийн загвараар 

гүйцэтгэсэн. Судалгааны мэдээллийг асуулгын аргаар 2019 оны 5-9 сард цуглуулсан. Монгол 

улсын 18-69 насны хүн амыг төлөөлөх чадвартай байхаар түүврийг хэмжээг тооцож, нийт 5080 

хүнийг судалгаанд хамруулав. 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах гол хэрэгсэл болох асуулгыг, судалгааны зорилготой нийцүүлэн 

идэвхтэй хөдөлгөөний талаарх мэдлэгийг олон улсын баталгаажсан стандарт (Global Physical 

Activity Questionnaire – GPAQ, WHO in 2006) асуулгаас ашиглан боловсруулав. 

Мэдээллийн баазыг EPIDATA 3.1 программд үүсгэж, SPSS 21 программыг ашиглан үр дүнгийн 

боловсруулалт хийсэн. Идэвхтэй хөдөлгөөний талаарх мэдлэг, хандлагыг давтамж болон дундаж 

утга, тэдгээрийн итгэх хязгаар (95%CI), стандарт алдааны үзүүлэлтийг тооцсон болно. 
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Судалгаагаар тогтоосон давтамж болон дундаж утгын бүлэг хоорондын (нас, хүйс, хот, хөдөө) 

ялгааг тодорхойлоход итгэх хязгаарын утгуудыг ашигласан. 

Судалгааны аргачлалыг НЭМҮТ-ийн Эрдмийн зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 

8 дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. ЭМЯ-ны дэргэдэх Анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын 

хорооны 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, 88 дугаар тогтоолоор 

судалгааг явуулах ёс зүйн зөвшөөрөл авч гүйцэтгэв. 

Үр дүн: Монгол улсын 18-69 насны хүн амын 91% (95%ИХ 90.2-91.8) “идэвхтэй хөдөлгөөн, 

дасгалыг тогтмол хийснээр аливаа өвчнөөс сэргийлэх боломжтой” гэсэн зөв ойлголттой, харин 

4.1% “боломжгүй” буюу ташаа ойлголттой, 4.9% нь “мэдэхгүй” буюу ямар нэгэн ойлголтгүй байв. 

Үүнээс үзвэл 18-69 насны 10 хүн тутмын 1 нь дээрх асуудлаар зохих ойлголтгүй байна. 

Эмэгтэйчүүдийн 92.6%, эрэгтэйчүүдийн 89.3% нь идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийснээр 

аливаа өвчнөөс сэргийлэх боломжтой гэсэн зохих ойлголтой байна. Мөн хотын хүн амын 92.0%, 

хөдөөгийн хүмүүсийн 90.2% зохих ойлголттой, харин ташаа ойлголттой хүн амын хувь хөдөөд 

хотоос 1.7%-иар илүү байв. 

Хүн амын 69% дасгал ба идэвхтэй хөдөлгөөн хоёр хоорондоо ялгаатай гэсэн зохих мэдлэгтэй, 

18.3% нь ташаа бодолтой, 12.7% нь энэ талаар зохих ойлголтгүй байв. Өөрөөр хэлбэл 10 хүн 

тутмын 3 нь уш асуудлаар зохих ойлголтгүй байна. Тус үзүүлэлтийг хүйсээр харьцуулан үнэлэхэд 

статистик ач холбогдол бүхий ялгаа ажиглагдаагүй боловч, насны бүлгээр ялгаатай, зохих 

мэдлэгтэй хүн амын хувь 55-64 насанд хамгийн өндөр (71%), 65-аас дээш насанд хамгийн бага 

(54.1%) байна. 

Судалгаанд оролцогчдын 38.1% (95%ИХ 36.7-39.4) нь идэвхтэй хөдөлгөөнөөр өдөр бүр, 9.9% 

(95%ИХ 9.1-10.8) нь 7 хоногийн 5-аас дээш өдөр хичээллэх шаардлагатай гэсэн «зөв» ойлголттой, 

харин 10.2% (95%ИХ 9.4-11.0) нь идэвхтэй хөдөлгөөнийг 7 хоногт 1-3 өдөр, 28.3% 

(95%ИХ 27.1-29.5) нь 7 хоногт 3 өдөр хичээллэх шаардлагатай гэсэн “ташаа”, 13.5% огт ойлголтгүй 

байв. Уг асуудлаар “зохих” ойлголттой эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 1.8%-иар илүү, харин “ташаа” 

ойлголттой эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс 2.4%-иар байна. Мөн “зохих” ойлголттой хүн амын 

үзүүлэлт 45-54 насанд хамгийн өндөр (53.2%), 25-34 насанд хамгийн бага (44.6%) байгаа бөгөөд 

нас ахих тусам идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх давтамжийн талаар зохих ойлголттой хүн амын 

хувь нэмэгдэж байв. Хөдөөгийн хүн амын 49.1% (95%ИХ 46.0-52.3), хотын хүн амын 47% (95%ИХ 

44-50) зохих ойлголттой (2.1% илүү) байна. 

Судалгааны хүн амын 38.3% (95%ИХ 36.9-39.6) нь дасгалыг долоо хоногт 3 өдөр хийх ёстой 

гэсэн зөв ойлголтой, харин 17.8% (95%ИХ 16.8-18.9) дасгалыг долоо хоногт 1-2 өдөр, 27.1% 

(95%ИХ 25.9-28.3) 5-аас дээш өдөр хийх ёстой гэсэн ташаа ойлголтой, 16.8% нь дасгал хийх 
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давтамжийн талаар мэдэхгүй байв. Хүйсээр харьцуулахад эрэгтэйчүүдийн 38.7%, эмэгтэйчүүдийн 

37.8% дасгалыг “7 хоногт 3 өдөр” хийх ёстой гэж хариулсан бол, эмэгтэйчүүдийн 45.4%, 

эрэгтэйчүүдийн 44.5% нь “ташаа” ойлголттой байна. Мөн дасгал ийх давтамжийн талаар зохих 

ойлголттой хүн амын үзүүлэлт 25-34 насанд хамгийн өндөр (44.0%), 65-аас дээш насанд хамгийн 

бага (27.5%), нас ахих тусам дасгал хийх давтамжийн талаар зохих ойлголттой хүн ам үзүүлэль 

буурах статистик ач холбогдол бүхий хандлага ажиглагдлаа. 

Хүн амын 35.6% (95%ИХ 34.2-36.9) идэвхтэй хөдөлгөөн хийх сонирхолтой ч чаддаггүй, 23.3% 

(95%ИХ 22.1-24.4) нь идэвхтэй хөдөлгөөнийг ямар нэг байдлаар хийдэг, 17.9% (95%ИХ 16.8- 18.9) 

хааяа л хийвэл зүгээр гэж боддог, 12.5% (95%ИХ 11.6-13.4) нь яг одооноос идэвхтэй хөдөлгөөн 

хийх хүсэлтэй, харин 4.7% (95%ИХ 4.1-5.3) нь идэвхтэй хөдөлгөөн хийх сонирхолгүй байв. 

Эмэгтэйчүүдийн 39.5%, эрэгтэйчүүдийн 31.3% нь идэвхтэй хөдөлгөөн хийх сонирхолтой ч, хийж 

чаддаггүй, эмэгтэйчүүдийн 13.6%, эрэгтэйчүүдийн 11.4% яг одооноос хийж эхлэх гэж байгаа 

статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай дүн гарчээ (p=0.01). 

Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэхгүй байгаа шалтгааныг тодруулахад хүн амын 52.9% (95%ИХ 

51.5-54.2) нь цаг зав гардаггүй, 26.3% (95%ИХ 25.1-27.5) хэрхэн хичээллэх талаар мэдэхгүй, 11.1% 

(95%ИХ 10.2-12.0) нь спорт, фитнесс клубийн үнэ өндөр, 5.3% (95%ИХ 4.7-5.9) идэвхтэй 

хөдөлгөөн хийх дургүй байна. Насны бүлгээр харьцуулахад идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэхэд 

цаг зав гардаггүй хүн амын үзүүлэлт 25-34 насанд хамгийн өндөр 59.6%, 65-аас дээш насанд 

хамгийн бага 32.0%-тай байна. Хөдөөгийн хүн амын 56.3%, хотын хүмүүсийн 49.8% идэвхтэй 

хөдөлгөөнөөр хичээллэхэд цаг зав гардаггүй, хотынхны 14.2%, хөдөөгийнхний 7.6% тус тус 

фитнесс клубийн үнэ өндөр гэж хариулжээ (p=0.01). 

Судалгааны хүн амын 60.1% (95%ИХ 58.8-61.5) идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар зөвлөгөө 

мэдээлэл авч байсан, харин 36.8% авч байгаагүй, 3.1% санахгүй байна гэж хариулжээ. Идэвхтэй 

хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл авсан хүн амын үзүүлэлтэд хүйсийн ялгаа 

ажиглагдаагүй (эрэгтэйчүүдийн 60.2%, эмэгтэйчүүдийн 60.0%) бөгөөд 65-аас дээш насны хүн амд 

хамгийн өндөр (66.4%), 18-24 насны залуучуудад хамгийн бага (57.6%) байна. Нас ахих тусам 

идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл авсан хүн амын үзүүлэлт нэмэгдэж 

байв. Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл авсан хүн амын үзүүлэлт хөдөөд 

ач холбогдол бүхий илүү байна (хөдөөд 63.0%, хотод 57.5%, p=0.01). 

Дүгнэлт: 

1. Монгол улсын 18-69 насны хүн амын дийлэнх дасгал, хөдөлгөөнөөр хичээллэхийн эрүүл 

мэндийн ач тусын талаар зохих ойлголттой, 69% дасгал ба идэвхтэй хөдөлгөөн хоорондын 

ялгааг мэддэг, харин 2 хүн тутмын 1 нь идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх давтамж, 
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хугацааны талаар ташаа ойлголттой байгаа нь хүн амын нас, хүйс, бие махбодын онцлогт 

тохирсон дасгал, хөдөлгөөнөөр хичээллэх аргазүй, заавар зөвлөмжийг боловсруулах 

хэрэгцээг илтгэж байна. 

2. Хоёр хүн тутмын нэг нь идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх цаг зав гардаггүй, 35.6% 

идэвхтэй хөдөлгөөн хийх сонирхолтой ч чаддаггүй, 11.1% нь спорт, фитнесс клубийн үнэ 

өндөр байгаа тул дасгал, хөдөлгөөн хийдэггүй. Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэхэд цаг зав 

гардаггүй гэж хариулсан хүн амын хувь нас ахих тутам буурч, хөдөөд хотоос илүүтэйгээр 

цаг зав гардаггүй, харин фитнесс клубийн үнэ өндөр гэсэн шалтгаан хотод (14.2%) 

хөдөөгөөс (7.6%) 2 дахин илүү байв. 

3. Хүн амын идэвхтэй хөдөлгөөн хийх, дасгалаар хичээллэхийг дэмжих орчин бүрдүүлэх,  

барилга, хот төлөвлөлт болон биеийн тамир, спортын байгууллагад эдийн засгийн дэмжлэг 

үзүүлэх, татварын бодлогоор дэмжих, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 

шаардлагатай байна. 

 
NATIONAL SURVEY OF KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE TOWARD 

PHYSICAL ACTIVITY AMONG 18-69 AGED MONGOLIAN POPULATION 

Kh.Byambasuren1, R.Enkhbat1, U.Erkhembayar1, M.Tsolmon1, P.Undarmaa1, 

S.Gerelmaa1, N.Bolormaa1, S.Unursaikhan1, D.Narantuya1 

1National Center for Public Health, 

E-mail address: byambasuren.ncph@gmail.com , 

Contact number: 99239190 

Background: The United Nations Sustainable Development Goal 2030 sets the goal of “reducing NCD- 

related premature deaths by 25% and physical inactivity by 10% by 2025” through the prevention and 

treatment of NCDs. Due to the global outbreak of COVID-19 and lockdown, there is a growing risk of 

physical inactivity. The fourth leading cause of death in the world is physical inactivity, which is 

responsible for approximately of 3.2 million deaths per year. Lack of exercise is a major risk factor of 

non-communicable diseases (NCDs) such as cardiovascular disease, cancer and diabetes. 30% of heart 

attacks, 27% of diabetes and 21-25% of breast and colon cancers are caused by lack of exercise. NCDs 

account for 85.9% of deaths in Mongolia, with 1 in 3 deaths due to circulatory system diseases and 1 in 

4 due to cancer. Therefore, we conducted this study to assess the population's knowledge and attitudes 

about active movement and to develop recommendations for evidence-based policies and measures. 

Objective: To identify the knowledge, attitudes, and practice toward physical activity among general 

population 
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Materials and Methods: The study was conducted using household-based analytical cross-sectional 

study. The survey data were collected through a questionnaire in May-September 2019. The sample size 

was calculated to represent the population of Mongolia aged 18-69 and a total of 5080 people were 

included in the survey. 

The questionnaire, which is the main tool for collecting research data, was developed in accordance with 

the purpose of the survey, using the International Standards Questionnaire (GPAQ, WHO in 2006). 

The database was created in EPIDATA 3.1 software and the results were processed using SPSS 21 

software. Knowledge and attitudes about physical activities were calculated using frequency and mean 

values, their confidence intervals (95% CI), and standard error values. Frequency and mean’s confidence 

interval (95% CI) were used to determine difference between groups (age, gender, urban and rural area). 

The study methodology was discussed and approved by Academic Board of National Center for Public 

Health on 25th of October 2018, and study’s ethical permission was obtained by Medical Ethics Review 

Committee of the Ministry of Health on 29th of November 2019 with approval number 88. 

Results: 91% (95% CI 90.2-91.8) of 18-69 aged Mongolia population have the correct knowledge that 

regular physical activity can prevent any disease, while 4.1% have the false knowledge and 4.9% have the 

answer that they do not know or have no knowledge at all. This means 1 in 10 people aged 18-69 do not 

have a proper understanding of this issue. 92.6% of women and 89.3% of men are well aware that regular 

physical activity can prevent any disease. In addition, 92.0% of the urban population were knowledgeable 

about physical activity while, it was 90.2% in the rural population, which means rural population had 1.7% 

more incorrect knowledge than urban population. 

69% of the population was right about the difference between exercise and physical activity, 18.3% was 

wrong, and 12.7% had no clear idea about it. This means 3 out of 10 people were unaware of difference 

between exercise and physical activity. Although no statistically significant differences were observed 

between men and women, the percentage of the population with different age and relevant knowledge was 

the highest (71%) at the age of 55-64 and the lowest at the age of 65 (54.1%). 

38.1% of respondents (95% CI 36.7-39.4) have the “correct” knowledge that they need to exercise every 

day, 9.9% (95% CI 9.1-10.8) think they need to exercise more than 5 days a week, while 10.2% (95% CI 

9.4-11.0) had the “wrong” knowledge that active exercise should be practiced 1-3 days a week, 28.3% 

(95% CI 27.1-29.5) answered 3 days a week, and 13.5% had no knowledge at all. Statistically, women 

were 1.8% more correct than men and 2.4% more misinformed than women. In terms of age group, the 

literate population had the highest 53.2% at the age of 45-54 and the lowest 44.6% at the age of 25-34. It 

has been observed that the population with increasing knowledge of the frequency of physical activity is 

increasing with age. By location, the 49.1% (95% CI 46.0-52.3) of rural population and the 47% (95% 
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CI 44-50) of urban population had correct knowledge and rural population had 2.1% more “correct” 

knowledge than urban population. 

38.3% (95% CI 36.9-39.6) of the surveyed population are aware that exercise should be done 3 days a 

week, while 17.8% (95% CI 16.8-18.9) exercise 1-2 days a week and 27.1% (95% CI 25.9-28.3) had the 

misconception that it should be done for more than 5 days, and 16.8% had no knowledge of the frequency 

of exercise at all. By gender, 38.7% of men and 37.8% of women had the “correct” knowledge that they 

should exercise 3 days a week, while 45.4% of women and 44.5% of men had the “wrong” knowledge. 

By age group, the literate population had the highest 44.0% for those aged 25-34 and the lowest 27.5% 

for those aged over 65 and there is a statistically significant trend that the population with a better 

understanding of the frequency of exercise decreases with age. 

35.6% of the population (95% CI 34.2-36.9) are not interested in physical activity, 23.3% (95% CI 22.1- 

24.4) are active in some way, and 17.9% (95% CI 16.8-18.9) occasionally I think it's okay to do it, 12.5% 

(95% CI 11.6-13.4) want to do it right now, and 4.7% (95% CI 4.1-5.3) are not interested in physical 

activity. 39.5% of women and 31.3% of men are interested in active exercise but do know to how to do 

it, 13.6% of women and 11.4% of men answered they are starting to do it right now (p = 0.01). 

When identifying the main reasons for not exercising, 52.9% (95% CI 51.5-54.2) do not have time to 

exercise, 26.3% (95% CI 25.1-27.5) do not know how to exercise, and 11.1% (95% CI 10.2-12.0) think 

sports and fitness club prices and fees are high, and 5.3% (95% CI 4.7-5.9) are reluctant to exercise. 

Compared to the age group, the highest percentage of people who do not have time for physical activity 

is 59.6% at the age of 25-34 and the lowest at 32.0% over the age of 65. In terms of location, 56.3% of 

the rural population and 49.8% of the urban population do not have time to exercise, 14.2% of the urban 

population and 7.6% of the rural population think fitness and club fees are high (p = 0.01). 

60.1 % (95% CI 58.8-61.5) of participants received counseling on active exercise, but 36.8% did not 

receive it and 3.1% did not know. There were no gender differences in the population who received 

counseling on physical activity (60.2% of men and 60.0% of women), the highest in the population over 

65 (66.4%) and the lowest in young people aged 18-24 (57.6%). It has been observed counseling on 

physical activity increases with age. Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл 

авсан хүн амын үзүүлэлт хөдөөд ач холбогдол бүхий илүү байна (хөдөөд 63.0%, хотод 57.5%, 

p=0.01). 

Conclusion 

1. The majority of the Mongolian population aged 18-69 has a good understanding of the health 

benefits of exercise, 69% know the difference between exercise and physical activity, and 1 in 2 
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people have a misconception about the frequency and duration of physical activity. There is a need 

to develop methodologies and guidelines for exercises and physical activity that are appropriate 

for the age, sex, and physical characteristics of the population. 

2. One in two people do not have time for physical activity, 35.6% are not interested in physical 

activity, and 11.1% do not exercise due to the high cost of sports and fitness clubs. The proportion 

of people who said they did not have time for physical activity decreased with age and had less 

time in rural areas than in urban areas, and the reason for the high cost of fitness clubs was twice 

as high in urban areas (14.2%) as in rural areas (7.6%). 

3. There is a need to create an environment to support active physical activity and exercise, provide 

economic support to construction, urban planning and physical education and sports organizations, 

support them through tax policy, and improve the quality and accessibility of services. 
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МОНГОЛ УЛСЫН 15-69 НАСНЫ ХҮН АМЫН ЖИМС, НОГООНЫ ХЭРЭГЛЭЭ 

Н.Болормаа1, С.Өнөрсайхан1, Д.Нарантуяа1 

1Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, 

И-мэйл хаяг: nblor633@gmail.com 

Холбогдох утас: 99176574 

Үндэслэл: Жимс, хүнсний ногоо нь эрүүл хооллолтын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд хэрэглээ 

хангалтгүй байх нь халдварт бус өвчин (ХБӨ)-өөр өвчлөх анхдагч эрсдэлт хүчин зүйл болно. 

Жимс, хүнсний ногоо нь зүрх судасны өвчин, чихрийн шижин, хэв шинж II зэрэг түгээмэл 

тохиолдох ХБӨ-ний эрсдэлийг бууруулах, амны хөндий, улаан хоолой, төвөнх, залгиур, ходоод, 

уушгины хавдраас сэргийлэх нөлөөтэй байдгийг судалгаагаар нотолсон байдаг. Дэлхийн эрүүл 

мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын мэдээгээр 2017 онд жимс, ногооны хангалтгүй хэрэглээний 

улмаас 3.9 сая хүн нас барсан байна. Иймд жимс, хүнсний ногоог хоногт 5 нэгж буюу 400 граммаас 

багагүй хэмжээгээр хэрэглэхийг зөвлөдөг. Мөн жимс, хүнсний ногоо нь аминдэм, эрдэс, эслэгийн 

баялаг эх үүсвэр болдог бөгөөд ургамлын стеройд, флавинойд, болон бусад исэлдэлтийн эсрэг 

бодис агуулдаг тул төрөл бүрийн жимсийг өдөрт 2 нэгж, хүнсний ногоог 3 нэгжээс багагүй 

хэмжээгээр хэрэглэхийг Монголчуудын эрүүл хооллолтын “ГЭР” зөвлөмжид заасан. 

Зорилго: Монгол Улсын 15-69 насны хүн амын жимс, хүнсний ногооны хэрэглээг нас, хүйс, бүс 

нутаг, байршлаар харьцуулах үнэлэх 

Материал, арга зүй: Судалгаанд “Халдварт бус өвчин, осол гэмтлийн шлтгаан, эрсдэлт хүчин 

зүйлсийн үндэсний судалгаа–2019”-ны мэдээллийг ашигласан. Судалгааны хүн амын жимс, 

хүнсний ногооны хэрэглээг асуулга судалгааны аргаар үнэлсэн. Судалгаанд ДЭМБ-ын ХБӨ-ний 

эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтыг тогтоох шаталсан судалгааны стандарт асуулга ашигласан 

болно. Жимс, ногооны хэрэглээний давтамжийг ердийн 7 хоногийн хэдэн өдөрт хэрэглэсэн 

байдлаар, дундаж хэрэглээг хоногт идсэн хэмжээг “нэгж” (serving size)-ээр үнэлсэн бөгөөд 1 нэгж 

жимс, хүнсний ногоог 80 граммаар тооцсон. Монголчуудын нийтлэг хэрэглэдэг 14 төрлийн 24 

нэрийн жимс, 11 төрлийн 16 нэрийн ногоог нэгжээр илэрхийлсэн 50 гаруй фото зураг бүхий 

“Зурагт үзүүлэн” (showcard)-г боловсруулж, асуулга судалгаанд ашигласан. 

Судалгааны мэдээллийг боловсруулахдаа Epi Info программын 3.5.4 хувилбарыг ашиглан ДЭМБ- 

ын стандарт удирдамж, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлалыг ашигласан. Судалгааны үр 

дүнгийн нарийвчлалын хэмжигдэхүүн (стандарт алдаа, итгэх хязгаар) болон бүлгийн (нас, хүйс, 

хот хөдөө, бүс нутаг) ялгааг тодорхойлоход 95%-ийн итгэх хязгаар (95%CI)-ын утгуудыг 

харгалзсан болно. 

mailto:nblor633@gmail.com
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Судалгааны аргачлалыг Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Эрдмийн Зөвлөлийн 2018 

оны 4 сарын 18-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Мөн ЭМЯ-ны дэргэдэх АУ-ны Ёс 

зүйн хяналтын хорооны 2018 оны 6 сарын 19-ны өдрийн хурлаар судалгааны аргачлал, түүнтэй 

холбогдох материалыг хянан хэлэлцэж, судалгааг зохион байгуулах зөвшөөрөл олгосон юм. 

Үр дүн: Судалгаанд Монгол Улсын 21 аймгийн 144 сумын 216 баг, Улаанбаатар хотын 8 дүүргийн 

127 хорооны 161 хэсгийн 15 – 69 насны 6514 хүн хамрагдсан бөгөөд тэдгээрийн 2882 буюу 44.6% 

эрэгтэйчүүд, 3632 буюу 55.4% эмэгтэйчүүд байна. Судалгааны хүн амын дундаж нас 

35.7 (95%ИХ 35.2-36.2) жил, хүйсийн хувьд ялгаатай бус, эрэгтэйчүүдэд 35.3 (95%ИХ 34.7-36.0) 

жил, эмэгтэйчүүдэд 36.0 (95%ИХ 35.4-36.6) жил байв. 

Жимсний хэрэглээ: Судалгааны хүн ам 7 хоногт дунджаар 1.8 (95%ИХ 1.7-1.9) өдөр жимс 

хэрэглэж байна. Жимсний хэрэглээний давтамж хүн амын насны бүлэг, хүйсээр ялгаатай, 

эмэгтэйчүүдийн жимс хэрэглэсэн өдрийн дундаж тоо, эрэгтэйчүүдээс харьцангуй илүү байв 

(p<0.05). Мөн 15-24 насны залуучуудын жимс хэрэглэсэн өдрийн дундаж үзүүлэлт, 55–69 насны 

хүмүүсээс статистик ач холбогдол бүхий илүү байв. Жимсний хэрэглээг судалгааны хүн амын 

оршин суугаа бүс нутаг, байршлаар харьцуулан үнэлэхэд хотын оршин суугчид ердийн долоо 

хоногийн 2.1 (95%ИХ 2.0-2.3) өдөр, харин хөдөөгийн хүмүүс 1.2 (95%ИХ 1.0-1.3) өдөрт жимс 

хэрэглэж байна. Хот суурин газарт оршин суудаг аль ч хүйсийн хүн амын жимсний хэрэглээний 

давтамж статистик ач холбогдол бүхий өндөр, хотын эрэгтэйчүүд 0.7 өдрөөр, эмэгтэйчүүд 1.2 

өдрөөр хөдөөгийн ижил хүйсийн хүн амын үзүүлэлтээс тус тус илүү байв. Хүн амын ердийн 7 

хоногт жимс хэрэглэсэн өдрийн дундаж үзүүлэлтийг бүс нутгаар харьцуулан судлахад 

Улаанбаатар хот, төвийн бүсэд хамгийн өндөр, зүүн ба баруун бүсийн хүн амын дунд хамгийн бага 

байна. Жимсний хоногийн дундаж хэрэглээ хот суурин газрын хүн амын дунд 1.8 дахин өндөр 

буюу хотын 15-69 насны хүн ам хоногт дунджаар 1.1 (95%ИХ 0.9-1.3) нэгж жимс хэрэглэдэг бол 

хөдөөд 0.6 (95%ИХ 0.4-0.8) нэгж байв. Харин эрэгтэйчүүдийн жимсний хоногийн дундаж 

хэрэглээг хот хөдөөгөөр харьцуулан судлахад статистик ач холбогдол бүхий ялгаа илрээгүй. 

Түүнчлэн судалгааны хүн амын жимсний хоногийн дундаж хэрэглээ түүврийн бүлгээр ялгаатай, 

Улаанбаатар хотод хамгийн өндөр (1.2 нэгж, 95%ИХ 0.9-1.4), зүүн (0.2 нэгж, 95%ИХ 0.2-0.3) ба 

баруун (0.4 нэгж, 95%ИХ 0.3-0.5) бүсэд хамгийн бага байна. 

Хүнсний ногооны хэрэглээ: Судалгааны хүн ам ердийн 7 хоногийн 4.7 өдөрт хүнсний ногоо 

хэрэглэсэн, эмэгтэйчүүдийн ногоо идсэн өдрийн тоо (4.9 өдөр, 95%ИХ 4.8-5.0) эрэгтэйчүүдийн 

дундаж үзүүлэлт (4.5 өдөр, 95%ИХ 4.4-4.7)-ээс илүү байна. Xүнсний ногоо хэрэглэсэн өдрийн 

дундаж тоог насны бүлгээр харьцуулан үзвэл 25-34 насны аль ч хүйсийн хүн амд харьцангуй өндөр, 

харин 45-54 насанд хамгийн бага (p<0.05) байв. Хүнсний ногооны хэрэглээний давтамж 
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хүн амын оршин суугаа бүс нутаг, хот хөдөөгөөр ялгаатай байв (p<0.05). Тухайлбал, хотын хүн 

ам ердийн 7 хоногийн 5.4 өдөр (95%ИХ 5.3-5.5)-т ногоо хэрэглэдэг бол хөдөөгийн хүмүүс дөнгөж 

3.5 өдөр (95%ИХ 3.3-3.7) ногоо идсэн байв. Мөн хүнсний ногоо хэрэглэсэн өдрийн дундаж тоо 

Улаанбаатар хотод (5.6 өдөр, 95%ИХ 5.5-5.8) хамгийн олон, баруун бүсэд (2.9 өдөр, 95%ИХ 2.5- 

3.4) хамгийн цөөн байна. Ердийн 7 хоногийн нэг өдөрт хэрэглэсэн ногооны дундаж хэмжээ 

судалгааны хүн амын нас, хүйсээр ялгаатай бус, нийт хүн ам хоногт дунджаар 2.3 нэгж (95%ИХ 

2.1-2.6), эрэгтэйчүүд 2.2 нэгж (95%ИХ 1.9-2.4), эмэгтэйчүүд 2.5 нэгж (95%ИХ 2.2-2.7) ногоо тус 

тус хэрэглэж байв. Хүнсний ногооны хоногийн дундаж хэрэглээ бүс нутаг, хот хөдөөгөөр ялгаатай 

(p<0.05), хот суурин газарт оршин суугаа хүн ам хоногт дунджаар 2.7 нэгж (95%ИХ 2.4- 3.1) ногоо 

хэрэглэдэг бол хөдөөгийн хүмүүс (1.6 нэгж, 95%ИХ 1.9-2.4) 1.1 нэгжээр бага ногоо хэрэглэж байна. 

Судалгаагаар МУ-ын баруун (1.0 нэгж, 95%ИХ 0.8-1.2) ба зүүн (0.8 нэгж, 95%ИХ 0.7-0.9) бүсийн 

15-69 насны хүн амын хүнсний ногооны дундаж хэрэглээ хамгийн бага, Улаанбаатар хот (3.0 нэгж, 

95%ИХ 2.6-3.4)-д хамгийн их байгааг илрүүлсэн. 

Жимс, ногооны хэрэглээ: Судалгаагаар зорилтот хүн амын жимс, хүнсний ногооны хоногийн 

дундаж хэрэглээг нэгтгэн тооцож, “Монголчуудын эрүүл хооллолтын зөвлөмж”-тэй хэрхэн 

нийцэж байгааг үнэлсэн. Нийт 15-69 насны хүн ам хоногт дунджаар 3.2 нэгж, эмэгтэйчүүд 3.5 нэгж, 

эрэгтэйчүүд 2.9 нэгж жимс, хүнсний ногоо хэрэглэж байна. Жимс, ногооны хоногийн дундаж 

хэрэглээ судалгааны хүн амын насны бүлэг, хүйсээр төдийлэн ялгаатай бус байв. Харин жимс, 

ногооны дундаж хэрэглээ судалгааны хүн амын оршин суугаа бүс нутаг, байршлаар статистик ач 

холбогдол бүхий ялгаатай байна. Тодруулбал, хот суурин газрын оршин суугчид, ялангуяа хотын 

эмэгтэйчүүдийн жимс, ногооны дундаж хэрэглээ хөдөөгийн ижил насны хүн амын үзүүлэлтээс 1.6 

– 1.9 дахин илүү байна. Мөн зүүн ба баруун бүсийн хүн ам хоногт дунджаар 1.0 (95%ИХ 0.9-1.1) 

ба 1.4 (95%ИХ 1.1-1.6) нэгж жимс, ногоо хэрэглэж байгаа нь Улаанбаатар хотын оршин суугчдаас 

даруй 3 дахин бага байв. 

Судалгаагаар 15-69 насны хүн амын жимс, ногооны хоногийн хэрэглээг харгалзан эрүүл зохистой 

хооллолтын зөвлөмжийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг үнэлсэн. Ингэхдээ жимс, ногоо огт 

хэрэглэдэггүй хүн ам, хоногт 1-2 нэгж, 3-4 нэгж, 5 ба түүнээс олон нэгж жимс, ногоо хэрэглэж 

байгаа хүн амын хувийг тооцсон. Нийт хүн амын 28.9% жимс, хүнсний ногоо огт хэрэглээгүй, 

38.6% хоногт дунджаар 1–2 нэгж, 15.9% 3–4 нэгж, 16.6% 5 ба түүнээс олон нэгж жимс, ногоо 

хэрэглэж байна. Жимс, ногоо огт хэрэглээгүй хүн амын амын тархалт эрэгтэйчүүд, хөдөөгийн 

хүмүүс, баруун ба зүүн бүсийн оршин суугчдын дунд хамгийн өндөр байгааг судалгаагаар 

илрүүлэв. 
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Эрүүл, зохистой хооллолтын зөвлөмжийн дагуу хоногт ≥5 нэгж жимс, хүнсний ногоо хэрэглэдэг  

15-69 насны хүн ам хот суурин газар, Улаанбаатар хот, хангайн бүсийн оршин суугчдын дунд 

харьцангуй илүү байгааг 5–р хүснэгт дэх үр дүнгээс харж болно. Тодруулбал, хотод амьдардаг 5 

хүн тутмын 1 (20.1%) нь жимс, хүнсний ногоог зөвлөмжийн дагуу, хангалттай хэмжээгээр 

хэрэглэдэг бол хөдөөгийн 10 хүн тутмын дөнгөж 1 (10.7%) нь хоногт ≥ 5 нэгж жимс, ногоо 

хэрэглэж байна. Мөн хоногт 5 ба түүнээс олон нэгж жимс, ногоо хэрэглэдэг хүн амын үзүүлэлт 

зүүн ба баруун бүсэд туйлын хангалтгүй, дөнгөж 1.0 ба 5.8 хувь байгааг судалгаагаар илрүүлэв 

(Хүснэгт 5). 

Жимс, хүнсний ногооны хангалтгүй хэрэглээтэй буюу ХБӨ-ний нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйл 

илэрсэн хүн амын тархалтыг тогтоож, тэдний нас, хүйс, оршин суугаа бүс нутаг, байршлаар 

харьцуулан үнэллээ. МУ-ын 15-69 насны хүн амын 83.4 хувь хоногт жимс, хүнсний ногоог 5 

нэгжээс бага хэмжээг хэрэглэдэг буюу ХБӨ-өөр өвчлөх эрсдэлтэй байна. Энэхүү эрсдэлийн 

тархалтад хүйс ба насны ялгаа ажиглагдаагүй боловч, бүс нутаг, байршлаар ялгаатай, хот суурин 

газар (79.9%, 95%ИХ 77-82.8), Улаанбаатар хотын оршин суугчдын дунд хамгийн бага (77.3%, 

95%ИХ 73.5-81.1), зүүн (99.0%, 95%ИХ 98.2-99.8) ба баруун (94.2%, 95%ИХ 91.9-96.5) бүсэд 

хамгийн өндөр байв. 

Дүгнэлт: 

1. Судалгааны хүн ам ердийн 7 хоногийн 1.8 өдөрт жимс, 4.7 өдөрт хүнсний ногоо хэрэглэж байв. 

Монгол хүний жимс, хүнсний ногооны хоногийн дундаж хэрэглээ эрүүл, зохистой хооллолтын 

зөвлөмжөөс доогуур буюу 3.2 нэгж байна. 

2. Жимс, хүнсний ногооны хоногийн дундаж хэрэглээ хөдөө орон нутаг, баруун ба зүүн бүсийн 

хүн амын дунд туйлын хангалтгүй, үндэсний дундаж үзүүлэлтээс 1.5–3.2 дахин бага байв. 

3. МУ-ын 15-69 насны 10 хүн тутмын 8 нь эрүүл, зохистой хооллолтын үндэс болсон жимс, 

хүнсний ногоог хоногт 5 нэгжээс бага хэмжээгээр хэрэглэдэг буюу ХБӨ-өөр өвчлэх эрсдэл 

түгээмэл байна. 
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ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ИДЭВХЭД КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ХӨЛ ХОРИО 

НӨЛӨӨЛӨХ НЬ 

Б.Анхзаяа, Д.Баяр, Б.Тэгшжаргал, Б.Өлзийсайхан 

Анагаах ухааны хүрээлэн 

E-mail: ankhzaya.ims@mnums.edu.mn 

Утас: +97699364560 

Үндэслэл: Дасгал хөдөлгөөн нь хүүхэд, өсвөр насныхны эрүүл мэндэд бие бялдрын хөгжил, зүрх 

бодисын солилцооны эрүүл мэнд, ясны эрүүл мэнд, сэтгэцийн эрүүл мэнд (сэтгэл гутралын шинж 

тэмдэг багасах), танин мэдэхүй сайжрах, таргалалт буурах эерэг нөлөө үзүүлдэг. 5-19 насны хүүхэд 

өдөрт дунджаар 60 минут ба түүнээс дээш хугацаагаар дунд ба өндөр эрчимтэй хөдөлгөөн хийнэ. 

Биеийн тамирын хичээл, дунд ба өндөр эрчимтэй дасгал хөдөлгөөнийг 7 хоногт 3-аас доошгүй удаа 

хийнэ. КОВИД-19 халдварын цар тахлын үед Испани, Португаль, АНУ, ХБНГУ-д хийсэн 

судалгаанд хөл хорионы улмаас хүүхдийн хөдөлгөөний идэвх буурсан байна гэж дүгнэжээ. 

Идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийх нь халдварт бус өвчин, ялангуяа таргалалт, зүрх судас, хорт 

хавдраас урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой юм. 

Зорилго: Ковид-19 цар тахлын хөл хорионы үед гэртээ байгаа 5-13 насны хүүхдийн биеийн 

идэвхтэй хөдөлгөөний байдлыг үнэлэхэд оршино. 

Материал, арга зүй: Судалгааг нэг агшингийн загвараар, асуумжийн аргаар хийж гүйцэтгэлээ.  

Судалгаанд Ковид-19 цар тахлын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед 628 гэр бүлийн 5-13 насны 

1005 хүүхдийн асран хамгаалагчаас зөвшөөрөл авч, мэдээллийг олон нийтийн сүлжээ ашиглан 

2021 оны 02 сарын 05-ны өдрөөс 03 сарын 09-ний өдрийн хооронд цуглуулав. Хөдөлгөөний 

идэвхийг судалгаанд оролцогчдын нас, хүйс, дасгал хөдөлгөөн хийх талбай, дэлгэц ширтэх 

хугацаатай харьцуулсан. Статистик боловсруулалтыг SPSS (version 22.0, SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA) программ ашиглан хийж гүйцэтгэлээ. 

Үр дүн: Судалгаанд нийт 628 гэр бүлийн 5-13 насны 1005 хүүхэд хамрагдсан. Судалгаанд 

оролцогчдын дундаж нас 8.12±2.56, хүйсийн хувьд эрэгтэй 566 (51.9%), эмэгтэй 481 (44.1%) 

байлаа. Орон байрны төрлөөр авч үзвэл амины байшинд 163 (15.0%), гэрт 117 (10.7%), орон 

сууцанд 779 (71.5%) тус тус амьдардаг байв. Хөл хорионы үед хүүхдүүдийн биеийн тамирын 

дасгал хөдөлгөөн хийсэн медиан 30 минут [min, max: 0, 180] байв. Судалгаанд Ковид-19 цар 

тахлын хөл хорионы үед зурагт эсвэл цахимаар дасгал хөдөлгөөн дагаж хийж байгаа 5-6 насны 187 

(59.9%), 7-11 насны 318 (60.6%), 12-13 насны 76 (52.1%) хүүхэд байлаа. Зурагт болон цахимаас 

хүүхдийнхээ нас, биед тохирсон дасгал хөдөлгөөн олж хийлгэж чаддаггүй гэж хариулсан 605 

хүүхдийн эцэг, эх байсан ба хамгийн их хувийг 7-11 насны (59.9%) бүлэг эзэлж 
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байв. Биеийн идэвхтэй хөдөлгөөнт тоглоомоор тоглож байгаа 5-6 насны 279 (87.7%), 7-11 насны 

439 (83%), 12-13 насны 89 (60.5%), гүйж тоглож байгаа 5-6 насны 282 (88.4%), 7-11 насны 432 

(81.5%) хүүхэд байхад 12-13 насны бүлгийн 79 (53.4%) хүүхэд Ковид-19 цар тахлын хөл хорионы 

үед гүйж тоглохгүй байгаа гэж хариулжээ. Судалгааны 7-11 насны бүлгийн 266 (50.5%), 12-13 

насны бүлгийн 56 (57.7%) хүүхэд Ковид-19 цар тахлын хөл хорионы үед алхалтын дасгал хийхгүй 

байгаа гэжээ. Судалгааны 5-6 насны бүлгийн 285 (91.1%), 7-11 насны бүлгийн 478 

(90.5%), 12-13 насны бүлгийн 131 (89.7%) нь Ковид-19 цар тахлын хөл хорионы үед төхөөрөмжтэй 

дасгал хөдөлгөөн хийхгүй байгаа гэж тус тус хариулжээ. Судалгааны 5-6 насны бүлгийн 209 

(66.1%), 7-11 насны бүлгийн 320 (61%), 12-13 насны бүлгийн 93 (62.8%) нь Ковид- 19 цар тахлын 

хөл хорионы үед бусад дасгал хөдөлгөөн хийхгүй байгаа гэж тус тус хариулсан байв. Хүүхдүүдийн 

хөдөлгөөний идэвхийг 1-7 оноогоор үнэлэхэд нийт судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 

хөдөлгөөний идэвхийн дундаж оноо 3.5±1.7 буюу хөдөлгөөний идэвх дунд зэрэг байлаа. Хүүхдийн 

нас нэмэгдэхэд хөдөлгөөний идэвхийн оноо буурч байв. 

Дүгнэлт: Хатуу хөл хорионоос шалтгаалан 5-13 насны хүүхдийн хөдөлгөөний идэвхгүй байдал 

нэмэгджээ. Хүүхдийн нас нэмэгдэхэд хөдөлгөөний идэвхийн оноо буурч байв. 

Түлхүүр үг: КОВИД-19, хөл хорио, хүүхэд, хөдөлгөөний идэвх 
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THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN’S ACTIVE MOBILITY 

Ankhzaya B., Bayar D., Tegshjargal B., Ulziisaikhan B. 

Institute of medical sciences 

E-mail: ankhzaya.ims@mnums.edu.mn 

Contact number: +97699364560 

Introduction: Exercise has a positive effect on the health of children and adolescents such as physical 

development, cardiovascular, bone, and mental health (reduced symptoms of depression), improved 

cognition, and reduced obesity. Children aged between 5-19 engage in moderate to high-intensity exercise 

for an average of 60 minutes or more per day. Therefore, physical education classes, as well as moderate 

to high-intensity exercise, are recommended at least three times in a week. Studies in Spain, Portugal, the 

United States, and Germany found that children's physical activity (PA) decreased due to the COVID-19 

quarantine. Active exercise is important in preventing non-communicable diseases, especially obesity, 

cardiovascular disease and cancer. 

Objectives: To assess PA children aged 5-13 during the Covid-19 quarantine 

Material and methods: The online survey was taken during Covid-19 quarantine between 5th February 

and 9th March from 1005 children aged 5-13. All respondents provided parental permission. Participants' 

PA as compared to their age, gender, indoor playground, and time spent on screen. The SPSS (version 22, 

SPSS Inc., Chicago, IL, USA) software was used for analysis. 

Result: From 628 families, a total of 1005 children aged 5-13 were involved in the survey. The mean 

age was 8.12 ± 2.56, with 51.9% male and 44.1% female. 163 (15.0%) of respondents lived in private 

houses, 117 (10.7%) in gers (Mongolian traditional house), and 779 (71.5%) in apartments. During the 

Covid-19 quarantine, 30-minutes median time spent exercising [min, max: 0, 180]. There was no 

significant difference between PA and gender (p<0.301). Furthermore, 187 (5.9%) of the 5-6 age group, 

318 (60.6%) of the 7-11 age group, and 76 (52.1%) of the 12-13 age group followed a TV or online 

exercise. There were 605 parents of children who said they couldn't find age-appropriate exercise on TV 

or online, with the majority of them having children aged 7 to 11 (59.9%). Active physical games were 

played by 279 (87.7%), 439 (83%), and 89 (60.5%) of the 5-6, 7-11, and 12-13 age groups, respectively. 

Running games were played at home by 282 (88.4%), 432 (81.5%) of the 5-6, 7-11 age groups, but not by 

the 79 (53.4%) of the 12-13 age group. During the Covid-19 quarantine, 266 (50.5%) children aged 7-11 

and 56 (57.7%) children aged 12-13 did not exercise by walking. 285 (91.1%) of the 5-6 age group, 478 

(90.5%) of the 7-11 age group, and 131 (89.7%) of the 12-13 age group did not exercise with the 

equipment. 209 (66.1%) of the 5-6 age group, 320 (61%) of the 7-11 age group, and 93 (62.8%) of the 12-

13 age group did not perform any other workout at home. When children's physical activity was 

mailto:ankhzaya.ims@mnums.edu.mn


“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

185 

 

 

assessed on a scale of 1-7, the mean physical activity score of the children in the study was 3.5 ± 1.7 and 

suggesting moderate PA. The PA scores decreased when age increased. 

Conclusion: As a result of the Covid-19 quarantine, physical inactivity has increased among children 

aged 5 to 13, particularly among those aged 12 to 13. Children's active mobility decreased as the age group 

increased. 

Keywords: exercise, children’s lifestyle, novel coronavirus, quarantine 
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ТУВАГИЙН ИХ ХУРИМЫН ҮЕИЙН ЗАН ҮЙЛ 

Магистрант Б.Одмаа1 

ШУА-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар ЭША. 

Эртнээс төв Азийн өндөрлөгт нутаглан сууж байсан, түүхийн явцад тархан нүүдэллэж  

эдүгээ Монгол, Орос, Хятад гэсэн гурван улсын бүрэлдэхүүнд багтсан нийт тува угсаатны түүх 

соёлын судалгааны нэгэн чухал сэдэв нь тэдний уламжлалт хуримын зан үйл болно. Ер нь аливаа 

угсаатны түүх, соёлын судалгаанд тэдний хуримлах ёс, хуримын зан үйлийн уламжлал, 

шинэчлэлийн асуудал чухлаар тавигддаг байна. Учир нь шинэ гэр бүл болж хуримлах ёс нь эртний 

нүүдэлчдийн заншилаар хувь хүмүүсийн хэрэг биш төрийн хэрэг хэмээн тооцогдож олон янз 

хэлбэрийн өвөрмөц зан үйлийг бий болгож, итгэл үнэмшил, зан заншил, аман зохиол, дуу хөгжим, 

найр наадмын олон төрлийн зүйлсийг агуулж ирснээрээ судалгааны баялаг эх хэрэглэхүүнийг 

багтаасан байдаг. 

Нэн ялангуяа Монгол улсад амьдарч байгаа тува нар Орос, Хятадын нутаг дахь тувачуудыг 

бодвол нүүдлийн аж ахуй, соёлын хөгжлөө сайнаар хадгалсан учир нийт тува угсаатны судалгаанд 

чухал хувь нэмэр оруулж иржээ. Иймээс Монголын тэр дундаа уугуул нутаг Ховд голын сав газарт 

суугаа Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын тува нарын түүх, соёлыг судлах нь улам бүр чухлаар 

тавигдаж байна. Энэ бол бидний сэдвийг сонгон авсны гол үндэслэл болно. 

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь нийт тува угсаатны түүхэн тоймыг товч гаргах 

Монголын тува нарын дунд хийгдсэн судалгааны үр дүнг нэгтгэх, тэдний голхэсэг болсон Баян- 

Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын тувачуудын уламжлалт хуримын зан үйлийг бүхий талаас нь улам 

бүр нарийвчлан тодруулж, судлаачдын сонорт хүргэхэд оршино. 

Уг сэдвийн судалгааг хийхийн тулд Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын тувачуудын 

хадгалагдан үлдсэн уламжлалт хуримын зан үйлийг тодруулах, судалгааны эх сурвалж, аман мэдээ 

цуглуулах, судлаачдын бүтээлтэй танилцах, уг судалгаанд зарим нэгэн санал нэмэрлэхэд оршино. 

Түүхийн ухааны магистрийн зэрэг горилсон энэхүү бүтээлийг бичихийн тулд хээрийн 

судалгаа хийх, аман мэдээ цуглуулах, нэгтгэн дүгнэх, харьцуулах, эх сурвалжтай ажиллах, 

судалгааны ном бүтээлүүдтэй танилцах зэрэг аргыг голлон хэрэглэв. 

Энэхүү судалгаа нь тува нарын уламжлалт хуримын зан үйлийн судалгааг нэгтгэн дүгнэх, 

хуримын ёсыг тал бүрээс нь нягтлан, уламжлалт хуримынзан үйлийн өнөөгийн байдал, уламжлал, 

шинэчлэлийг тодорхой хэмжээнд судлан гаргаж нэгтгэснээр бакалавар, магистрийн 
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шатанд суралцаж байгаа эх соёл, түүх суралцагчдад эх сурвалж, гарын авлага болж өгөхөөс гадна 

тува ардын залуу үеийнхэн соёл уламжлалаа цаашид илүү сайтар судлахад дөхөм болно. 

Судалгааны ажлын шинэлэг тал. Тува угсаатны түүхэн тоймыг нэгтгэн гаргаснаараа илүү 

цогц дэлгэрэнгүй авч үзсэнээрээ нийт хүмүүс, тэр дундаа залуу үеийнхэн угсаа гарал эх түүхээ 

танин мэдэхэд туслах болно судалгааны хүрээнд бичгийн эх сурвалж, судалгааны бүтээлүүдийн 

хамт тува ардын дунд төрж өссөн, эдүгээ аж төрж суугаа байдалдаа түшиглэн хээрийн судалгааны 

баялаг эх хэрэглэхүүнийг ашигласанд оршино. 

Судалгааны ажлын хамрах хүрээ. Тува угсаатны нэг хэсэг, Монголын тува ардын гол цөм 

болсон Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын тувачуудын уламжлалт хуримын зан үйлийн асуудлыг 

XIX зууны эцсээс эдүгээ хүртэл он цагийн хүрээнд авч үзэв. Энэхүү судалгааны ажлын хамрах 

хүрээ Монгол улсын Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутаг Ховд гол, Цагаан гол, Харганатын 

голын нутагт голлон хийгдсэн болно. Түүнчлэн Ховд, Сэлэнгэ аймаг, Өлгий хот, Улаанбаатар хот 

зэрэг төв суурин газарт нутаглан суугаа тувачуудын дунд явуулсан судалгааны эх сурвалжуудыг 

ашиглав. 

Судлаачид тува ардын хуримын зан үйлийн талаар хөндөн товч өгүүлсэн боловч бүрэн цогц 

байдлаар судласан нь хараахан үгүй тул бид дагнан авч судлах зорилго тавьсан бөгөөд дагнан 

судлах зорилго тавив. Иймд бид Монгол хуримын зан үйлийн талаар судалгаа хийсэн өмнөх 

эрдэмтдийн судалгаандаа баримтласан арга зүйг үндэс болгон тува ардын сүйлж ураглах хуримын 

хэлбэрт тулгуурлан Их хуримын өмнөх, Их хуримын хурим, Их хуримын дараах гэж гурван бүтэц 

хуваан авч авч үзсэн бөгөөд энэхүү илтгэлийн хүрээнд бид зөвхөн ТУВАГИЙН ХУРИМЫН 

ҮЕИЙН ЗАН ҮЙЛИЙН талаархи өгүүлэх болно. 

Тувагийн их хуримын үеийн зан үйл нь охины гэрт болох ёслол буюу бэрийг буулгах, 

эцгийн талд хүүгийн гэрт болох ёслол буюу шинэ гэрийн гал асаах, хадмын гэрт орж галд мөргөх, 

эхнэр хувцас өмсгөж, үсийг боох, бэр дархлах, хүү, бэр хоёр гийчдийг дайлах, тохом гөвөх, худ 

нарыг үдэх зэрэг хэд хэдэн холбоо бүхий зан үйлээс бүрдэнэ. 

Их хуримын үед худ худгуй нарын дунд нэхий татах, малгай шүүрэх, сураар ороолгох 

цагаан мод хаях, бөгж нуух, дуутай алчуур явуулах, гүвээ гүйлгэх зэрэг атаа маргааны шинж бүхий 

тоглоом тоглодог байлаа. Энэ бүхэн нь хурим найрыг дэгтэй болгохоос гадна шинэ бэрийг манай 

гэрийн нэг гишүүн боллоо хэмээх утгыг далд байдлаар илэрхийлнэ. 
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МОНГОЛЧУУДЫН ХООЛЛОЛТЫН ХЭВ МАЯГИЙН ОНЦЛОГИЙГ СУДАЛСАН НЬ 

Б.Анар1, Т.Анужин1, Г.Дөлгөөн1, Г.Лхагвамаа1, О.Минжбадгар1, Л.Пүрэвсод1, Н.Байгал1, 

Д.Нармандуул1, Г.Гүен1, А.Гэрэлт-Оч1, Б.Мөнхбат1, Б.Оюунтөгс2 

1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургууль, Анагаах ухааны сургууль,”Эндокрин” 

Оюутны Клуб, 

2АШУҮИС, АУС, Дотоод шүүрэл судлалын тэнхим 

Холбогдох утасны дугаар: 94792267 

Email : anarbayrmonh2406@gmail.com 

Үндэслэл: Хооллолтын хэв маяг, дадал зуршил нь нийгэм, эдийн засаг, соёл, шашин шүтлэг 

зэрэг олон хүчин зүйлсээс хамаардаг. Хоол хүнсийг зохистой харьцаагаар хэрэглэснээр хоол 

хүнснээс үүдэлтэй өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, амьдралын 

чанарыг сайжруулахад чухал нөлөөтэй. Хангалттай, хүрэлцээтэй хэмжээгээр хооллож 

чадаагүйгээс турж, ядарч, халдварт өвчинд өртөмтгий болдог бол илчлэг өндөр хүнс, хоолыг 

хэтрүүлэн хэрэглэх нь таргалалт, чихрийн шижин, даралт ихдэх, зүрх судасны өвчин гэх мэт 

халдварт бус өвчний эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Дэлхийн Хооллолтын Мэдээллийн сангийн тайланд 

дурдснаар Монгол улс нь Альтернатив эрүүл хооллолтын индексээр 1990, 2017 онуудад дэлхийн 

бусад бүх улс орнуудаас доогуур үнэлгээ авсан байна. Манай орны хувьд зохистой хооллолтын 

хэм хэмжээ “Гэр зөвлөмж”-ийг дагаж мөрдөхийг зөвлөмж болгосон байна. Монголчуудын 

хооллолтын хэв маягийн онцлогийг хүнсний макро нэгдлийн харьцаатай холбон судлаагүй байгаа 

нь бидний судалгааны үндэслэл болсон. 

Зорилго: Монголчуудын хооллолтын хэв маягийн онцлогийг хүнсний макро нэгдлийн харьцаа 

ба хоногийн хоолны илчлэгийн хэмжээтэй холбон судлах 

Материал ба арга зүй: Энэхүү судалгаа нь АШУҮИС-ийн Эмнэлзүйн Кохорт судалгаа (“Mon- 

timeline”)-ны хүрээнд хийгдсэн. Монгол улсын 13-65 насны нийт хүн амын төлөөллийг хамруулах 

зорилгоор газар зүйн бүсчлэлийн дагуу Баруун, Хангай, Зүүн, Төвийн бүсийн 8 аймаг, Улаанбаатар 

хотын 6 дүүргийн хүн амаас нийт 1600 хүнийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон. Судалгааны 

хасах шалгуурын дагуу болон хоололтын байдлыг үнэлэх хуудсыг бүрэн бөглөөгүй хүмүүсийг 

судалгаанаас хасч нийт 360 хүний мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийв. Судалгааны асуумж, биеийн 

хэмжилт хийсэн. Хоногт хэрэглэдэг хоол хүсний төрөл бүрийн нэрс, тэдгээрийн хэмжээг бүртгэсэн 

24 цагийн хоололтын тэмдэглэлиййг ашиглан макро нэгдлийн харьцаа ба хоногийн хоолны 

илчлэгийн хэмжээг тооцсон. SPSS 27 программыг ашиглан статистик боловсруулалтыг хийсэн. Р 

утга <0.05 үед статистик үнэн магадлалтай гэж үзсэн. 
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Үр дүн: Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн дундаж нас 43.9 12.9 ба 22.7% (n=65) эрэгтэй байв. 

Хүнсний 6 бүлгийн харьцааг авч үзвэл үр тариа (бүлэг 1), мах, уураглаг хүнс (бүлэг 2), өөх тос 

(бүлэг 3)-ны бүлгийг түлхүү, харин хүнсний ногоо (бүлэг 4), сүүн бүтээгдэхүүн (бүлэг 5), жимс, 

жимсгэнэ (бүлэг 6)-г харьцангуй бага хэрэглэж байна. Өөрөөр хэлбэл хүнсний ногоо, сүүн 

бүтээгдэхүүн, жимсний хэрэглээ 6-20% хүртэл дутагдалтай байна. Харин үр тариа, өөх, ялангуяа 

мах бүтээгдэхүүнийг илүүдэл хэмжээгээр хэрэглэж байна. Насны бүлгүүд үүсгэн хоололтын 

байдлыг судлахад статистик үнэн магадал бүхий ялгаа ажиглагдаагүй. Харин хүйсийн хувьд авч 

үзэхэд эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүдийн сүүн бүтээгдэхүүн (эрэгтэйчүүдийн 

хоногийн хоолны илчлэгийн 0.2% байхад эмэгтэйчүүдэд 1.1%), жимсний хэрэглээ 

(эрэгтэйчүүдийн хоногийн хоолны илчлэгийн 2.1% байхад эмэгтэйчүүдэд 4.3%) харьцангуй өндөр 

ба энэ нь статистик үнэн магадлалтай байв (p<0.05). 

Дүгнэлт: Манай улсын хувьд олон жилийн туршид уламжилж ирсэн зохистой хоололтын зөвлөмж 

хараахан бий болоогүй, мөн “Гэр зөвлөмж”-ийг дагаж мөрдөх нь хангалтгүй байна. Монголчуудын 

хоол хүнсэндээ түлхүү хэрэглэж буй хүнсний бүлэг нь махан бүтээгдэхүүн, өөх тосны бүлэг орж 

байна. Энэ нь уур амьсгалын хүчин зүйлс, уламжлалт нүүдэлчин амьдралын хэв маягаас 

шалтгаалан тариалалтад зориулагдсан тариалангийн талбай нь бусад орнуудыг бодвол бага хувийг 

эзэлдэг, олон жил нүүдэлчин хэв маягаар амьдарч ирсэнтэй холбоотой байж болох юм. Хэдийгээр 

мал аж ахуй хөгжсөн хэдий ч Монголчуудын сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээ “Гэр зөвлөмж”-ийн 

хэмжээнд хүрэхгүй байгаа. Нь анхаарал татаж байна. Мөн жимс, ногооны хэрэглээ хангалтгүй 

байна. Энэ нь чихрийн шижин, зүрх судасны эмгэгийн эрсдлийг нэмэгдүүлж буй нэг хүчин 

зүйлсийн нэг болохыг судалгаанууд харуулсаар байна. Монголчуудын хоололтын хэв маягийг 

өөрчлөх шаардлагатай буюу зохистой хооллолтын хэм хэмжээ “Гэр зөвлөмж”-ийг дагаж мөрдөх 

байдал хангалтгүй байна. 
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ОРОН НУТГИЙН ХҮН АМЫН ДУНДАХ ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН ТАЛААРХ 

МЭДЛЭГИЙГ ҮНЭЛСЭН БАЙДАЛ 

Д.Баяр, Т.Насанжаргал, Д.Ганчимэг, Б.Тэгшжаргал, Л.Тулгаа, Б.Батболд. 

Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах ухааны хүрээлэн 

e-mail: Bayar.ims@mnums.edu.mn 96950808 

Үндэслэл: 2019 оны эрүүл мэндийн тайлан мэдээнээс үзвэл 6381 хорт хавдрын шинэ тохиолдол 

оношлогдсон байна. Үүнээс орон нутагт 39.9%, Хавдар судлалын үндэсний төвд 26%, нийслэлийн 

дүүргүүд бусад эмнэлгүүдэд 34.1% оношлогдсон байна. Зонхилон тохиолдох хавдрыг байрлалаар 

нь авч үзвэл элэг, ходоод, умайн хүзүү, хөхний хорт хавдар эхний байруудад байна. Нийт ходоодны 

хорт хавдрын ихэнх хувь нь хожуу шатандаа оношлогдож байгаа билээ. Тиймээс ард иргэдийн 

дунд ходоодны хорт хавдрын талаарх мэдлэг хэр байгааг үнэлэх нь зайлшгүй шаардлагатай байна. 

Зорилго: Хөдөө орон нутгийн хүн амын ходоодны хавдрын талаарх мэдлэгийг үнэлэх 

Материал, арга зүй: Орон нутгийн насанд хүрсэн, харьцангуй эрүүл 200 хүнийг хамруулан, 

нийт 4 бүлэг бүхий 29 асуулттай асуумж ашиглан нэг агшингийн тандалт судалгаа хийв. 

Судалгаанд хамрагдагсдын асуумжид хариулсан байдлыг оноогоор үнэлж статистик 

боловсруулалт хийж дүгнэв. 

Үр дүн: Судалгаанд 115 эмэгтэй, 76 эрэгтэй хамрагдсан. Нийт судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 

дундаж нас 42±13.2 байв. Боловсролын байдлаар авч үзвэл дээд боловсролтой 53 (27.7%), бүрэн 

дунд 75 (39.3%), cуурь боловсролтой 32 (16.8%), тусгай дунд боловсролтой 11 (5.8%), бага 16 

(8.4%) байлаа. Судалгаанд оролцогчдын ходоодны хорт хавдрын талаарх мэдлэгийг дундаж 

оноогоор авч үзэхэд эрсдэлт хүчин зүйлсийн талаарх мэдлэг 16 онооноос 9.93 буюу 62%, шинж 

тэмдэг болон хам шинжийг ялган таних мэдлэг 18 онооноос 6.88 буюу 38.2%, ходоодны хавдраас 

урьдчилан сэргийлэх мэдлэг 18 онооноос 11.1 буюу 61.1%, эмчилгээний талаарх мэдлэг 6 онооноос 

3.15 буюу 52.5% хангалтгүй мэдлэгтэй байгаа нь харагдаж байна. Насны бүлгээр авч үзвэл эрсдэлт 

хүчин зүйлсийн талаарх мэдлэгийн дундаж оноо (p=0.031), шинж тэмдэг болон хам шинжийн 

талаарх мэдлэгийн дундаж оноо (p=0.033), ходоодны хавдраас урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийн 

дундаж оноо (p=0.020) статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай, харин эмчилгээний талаарх 

мэдлэгийн оноо (p=0.175) статистик ач холбогдолгүй байна. 

Дүгнэлт: Хөдөө орон нутгийн хүн амын дундах ходоодны хорт хавдрын талаарх мэдлэг бага 

байна. Хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээ авах эрт илрүүлгийн 

шинжилгээнд тогтмол хамрагдах зайлшгүй шаардлагатай байна. 
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Түлхүүр үг: Ходоодны хорт хавдар, эрүүл мэндийн боловсрол, хорт хавдрын мэдлэг үнэлэх, 

асуумж судалгаа 

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE ABOUT GASTRIC CANCER AMONG THE POPULATION 

OF RURAL AREA 

Bayar.D, Ankhzaya.B, Nasanjargal.T, 

Ganchimeg.D, Tegshjargal.B, Ulziisaikhan.B, Tulgaa.L, Batbold.B 

Institute of medical sciences named after Shagdarsuren.T 

e-mail Bayar.ims@mnums.edu.mn 96950808 

Background: According to the Health report 2019, 6,381 new cancer cases have been diagnosed. Of 

these, 39.9% were diagnosed in rural areas, 26% were in the National Cancer Center, and 34.1% were in 

hospitals of districts in the capital city. 

In terms of location, the most common cancers are liver cancer, gastric cancer, cervical cancer, and breast 

cancer. The vast majority of diagnosed gastric cancers are diagnosed at a later stage. Therefore, it  is 

important to assess the level of knowledge of gastric cancer in rural people. 

Objective: To assess the knowledge of gastric cancer in rural area population. 

Materials and Methods: An observation survey was conducted using 29 questionnaires in 4 chapters and 

200 relatively healthy adults from were surveyed. The respondents' answers to the questionnaires were 

evaluated by points and appropriate statistical methods were performed on this questionnaire response. 

Results: 115 women and 76 men were involved in the study. The average age of the respondents was 

42±13.2 years in. In terms of education, 53 (27.7%) of the respondents had tertiary education, 75 (39.3%) 

had complete secondary education, 32 had basic education (16.8%), 11 had special secondary education 

(5.8%) and 16 had primary education (8.4%). 

According to the respondents' average knowledge of gastric cancer, the knowledge of risk factors was 

9.93 or 62% out of 16 points, the knowledge of recognizing symptoms and syndromes was 6.88 or 38.2% 

out of 18 points, the knowledge of gastric cancer prevention was 11.1 or 61.1% out of 18 points and the 

knowledge of treatment was 3.15 or 52.5% out of 6 points. This result shows that the respondents’ have 

insufficient knowledge about gastric cancer. 

Assessing by age group, the average score of knowledge of risk factors (p = 0.031), the average score of 

knowledge of symptoms and syndromes (p = 0.033), and the average score of knowledge of gastric cancer 

prevention (p = 0.020) were statistically different. However, the treatment knowledge score (p = 0.175) 

was not statistically significant. 
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Conclusion: Insufficient knowledge about gastric cancer was identified in the rural population. It is 

necessary to make some nationwide programs to improve the health education in the general population. 

Keywords: Gastric cancer, health education, cancer knowledge assessment, questionnaire, rural 

Mongolia 

 
КОРОНАВИРУС ӨВЧНИЙ (КОВИД-19) ЦАР ТАХЛЫН ҮЕИЙН ХӨЛ ХОРИО БА 

БИЕИЙН ЖИН, АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ СУДАЛСАН НЬ 

Т.Анужин1, Б.Анар1, Г.Дөлгөөн1, Г.Лхагвамаа1, О.Минжбадгар1, 

Л.Пүрэвсод1, Н.Байгал1, Г.Мөнхшүр1, Б.Оюунтөгс2 

1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Анагаах Ухааны Сургууль, “Эндокрин” 

Оюутны Клуб, 

2АШУҮИС, АУС, Дотоод шүүрэл судлалын тэнхим 

Холбогдох утасны дугаар: 94099308 

Email : Anujintuvshinjargal1@gmail.com 

Үндэслэл: БНХАУ-ын Хубэй мужийн Ухань хотод 2019 оны 12 сард анх илэрсэн SARS-CoV-2 

вирусийн халдвар нь дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын хэмжээнд хүртэл тархаад байна. 

Үүнтэй холбоотойгоор ДЭМБ-ын зүгээс 2020 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр уг вирусын 

халдварыг “Олон улсын нийгмийн эрүүл мэндийн онц ноцтой байдал” хэмээн зарласан. Манай 

улсын хувьд хөл хорио тогтоох арга хэмжээг удаа дараа авч хэрэгжүүлсэн ба ялангуяа их дээд 

сургуулиудын танхмын хичээлийг 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрөөс хойш одоог хүртэл бүрэн 

зогсоогоод байна. Үүнтэй холбоотойгоор оюутнууд гэрээсээ суралцах, ялангуяа олон цагаар цахим 

хичээлд оролцох шаардлагатай болсон. Бид энэхүү судалгааг Ковид-19 цар тахлын хүрээнд 

танхимын сургалтыг зогсоосон нь оюутнуудын амьдралын хэв маяг, биеийн жинд хэрхэн нөлөө 

үзүүлж байгааг судлах зорилгоор хийсэн. 

Зорилго: Ковид-19 цар тахлын хөл хорионы өмнөх болон хөл хорионы хугацаан дахь оюутнуудын 

биеийн жин, амьдралын хэв маягийн өөрчлөлтийг судлах 

Материал ба арга зүй: Энэхүү судалгаанд Их дээд сургуулиудын нийт 955 оюутнуудыг 

хамруулсан. Судалгаанд хамруулах шалгуурын дагуу 783 оюутны мэдээлэлд дүн шинжилгээ 

хийсэн. Судалгааны асуумжийг ДЭМБ-ын Халдварт бус өвчний эрсдлийн үнэлгээний зарчимд 

үндэслэн боловсруулсан. Асуужмийг Google form ашиглан цуглуулсан ба үр дүнгийн 

боловсруулалтыг SPSS-24 программ ашиглан хийж гүйцэтгэсэн. 

Үр дүн: Судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын дундаж нас 20.61±2.5 ба 84.7% (n=663) эмэгтэй байв. 

Хөл хорио тогтоосноос хойшхи хугацаанд эмэгтэйчүүдийн 86.2% (n=374), эрэгтэйчүүдийн 
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13.8% (n=60)-д биеийн жин нэмэгдсэн байна. Биеийн жин нэмэгдсэн оюутнуудын хувьд жингийн 

дундаж нэмэгдэлт нь эмэгтэйчүүдэд 4±3.33кг, эрэгтэйчүүдэд 5±4.6кг байна (p<0.05). Мөн хөл  

хорионы өмнөх үетэй харьцуулахад нийт оюутнуудын хоолны дуршил 67.2% (n=526)-д нэмэгдсэн 

байна. Биеийн жин нэмэгдсэн оюутнуудын 31% (n=117), харин БЖИ-ийн өөрчлөлт илрээгүй 

оюутнуудадын 8.5% (n=7)-д хоололтын хэв маяг өөрчлөгдсөн байна. Хөл хорионы өмнө 

оюутнуудын нойрсолтын дундаж хугацаа 6-8 цаг байсан бол хөл хорионы үед дунджаар 8-аас дээш 

цаг болж нэмэгдсэн буюу нийт оюутнуудын 41.2% (n=323)-д нойрны хэмнэлт алдагдал үүссэн 

байна 

Дүгнэлт: Хөл хорио тогтоох нь Ковид-19 халдварын тархалтын бууруулах үр дүнтэй арга хэмжээ 

хэдий ч үүнтэй холбоотой хүмүүсийн амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөх, таргалалтын эрсдэл 

нэмэгдэх шалтгаан болож байгааг бидний судалгаа харууллаа. Нийт судалгаанд хамрагдсан 

хүмүүсийн 55.4%-д биеийн жин нэмэгдсэн байна. Судалгааны зарим өгүүллэгүүдэд БЖИ>40 байх 

нь Ковид-19-ийн хүндрэлийн эрсдлийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлсийн нэг болж байгааг тэмдэглэсэн 

байна. Мөн хөл хорио тогтоох нь нийгмийн харилцаанд орох боломжийг хязгаарласнаар хүмүүс 

сэтгэлээр унах, айх, түгших зэрэг сэтгэлийн хямралд орохоос гадна цахим орчны хэрэглээ 

ихэссэнээр хөдөлгөөн хязгаарлагдах, нойрны зохицуулга болон хоолны дадал зуршил өөрчлөгдөх 

зэргээр нөлөөлж байгааг судалгаанууд харуулсаар байна. Стресс нь хүмүүсийг сахар агуулсан 

буюу “идэхэд тааламжтай” хүнсийг их хэмжээгээр хэрэглэх шалтгаан болдог. Иймд хөл хорио 

тогтоох арга хэмжээ авч буй өнөө үед хүмүүсийг амьдралын эрүүл хэв маяг болон стресс тайлах 

аргуудад суралцуулах, нойрны хямралаас сэргийлэх шаардлагатай байна. 
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FACEBOOK НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭНД БАЙРШСАН ТУРАХ АРГЫН ТАЛААРХИ 

БИЧЛЭГҮҮДИЙГ ҮНЭЛСЭН ДҮН 

Т.Насанжаргал1, Л.Тулгаа1 (PhD) 

1Анагаах ухааны хүрээлэн 

е-мэйл: nasanjargal.ims@mnums.edu.mn 

холбоо барих: 976-88008202 

Үндэслэл: Орчин цагийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг, тэргүүлэгч нийгмийн сүлжээний платформ 

болох Facebook суваг 2.8 тэрбум идэвхитэй хэрэглэгчтэй. 2021 оны 4 сарын байдлаар Монгол 

улсын нийт хүн амын 83% буюу 2.7 сая хүн Facebook сүлжээг идэвхтэй ашигладаг ба 18- 34 насны 

залуус дийлэнхи хувийг (54.5%) эзэлдэг. Хүмүүс нийгмийн сүлжээг чөлөөт цагаараа сонирхолтой, 

шинэ мэдээ мэдээлэл, мэдлэг олж авах, түгээн дэлгэрүүлэх, бусадтай харилцаа, холбоотой байх, 

бусдаас сурах, суралцах, туршлагаа хуваалцах, өөрийгөө олон нийтэд танилцуулах, бараа 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сурталчлах, цагийг зугаатай өнгөрүүлэх суваг, амьдралын хэв маягийн 

нэг хэсэг хэмээн харж байна. 

Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан олон нийт нийгмийн сүлжээнд илүү их цагийг өнгөрөөх 

болсон; хүмүүс эрүүл амьдралын хэв маягийг эрэлхийлэх эрэлт хэрэгцээ бий болсон зэргийг олж 

харсан “гярхай” хүмүүс хувийн цахим хуудсаараа дамжуулан эрүүл мэндийн талаар янз бүрийн 

зөвлөгөө өгөх нь өмнөх жилүүдээс эрс өсчээ. Хэдийгээр тэд эрүүл амьдралын хэв маягийг 

сурталчилан түгээж буй нь сайшаалтай ч өгч буй зөвлөгөөний үнэн зөв, аюулгүй эсэх нь 

тодорхойгүй тул анхаарал татаж байна. 

Илүүдэл жин ба таргалалт нь хоол тэжээлийн илүүдлийн илрэл бөгөөд хүний биед 

шаардлагатай хэмжээнээс илүүдсэн илчлэг нь өөхөн эд болон хуримтлагдах эмгэг юм. Хоол 

тэжээлийн шилжилт буюу уламжлалт хоол, хүнс нь тэжээллэг чанар багатай, илчлэг ихтэй, хаанаас 

ч авах боломжтой, хямд хүнсний хэрэглээгээр солигдсонтой холбоотойгоор дэлхийн хүн амын 

орлогоос үл хамааран бүх насны хүмүүсийн дунд илүүдэл жин ба таргалалтын тархалт нэмэгдсээр 

байна. Цар тахлын үеийн хөл хорионы дэглэм, стрессээс үүдэж хүмүүсийн хооллох зуршил 

өөрчлөгдөн, жин нэмэх тохиолдол ч ихэсч байна.5 2020 онд хийсэн судалгаагаар манай улсын хүн 

амын 49.7% буюу 2 хүн тутмын нэг нь илүүдэл жин, таргалалттай байгааг тодорхойлжээ. 

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, зурагт, радио, сонин, сэтгүүлүүд ард иргэдэд илүүдэл 

жин, таргалалтаас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэхэд чиглэсэн янз бүрийн үйл ажиллагаа, 

хөтөлбөр, мэдээ мэдээллийг бэлтгэн түгээдэг. Тэдгээрээс гадна нийгмийн сүлжээний хэрэглэгчид 

ч жин хасах, турах аргын талаар бусдад өөрсдийн туршлагаа хуваалцах, зааж зөвлөх нь цөөнгүй 
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болжээ. Түүнчлэн нийгмийн сүлжээгээр санал болгож буй жингээ хасах арга, зөвлөгөөг чухам хэн 

өгч байгаа тогтоох, мэдээлэл хэр үнэн зөв, бодитой эсэхийг үнэлэх; тэдгээр нь зөвлөгөөг дагагчдад 

хэрхэн нөлөөлж болохыг тооцоолох нь цаг үеийн шаардлага болоод байна. 

Зорилго: Facebook сүлжээнд байршсан жин хасах, турах аргын талаархи бичлэгүүдийг судлан 

дүгнэлт өгөх 

Материал, арга зүй: Бид 2021 оны 5 сарын 4-ны өдөр Facebook сүлжээнд нэг удаагийн хандалтаар 

“жин хасах арга”, “турах арга” гэсэн түлхүүр үгсийг ашиглан хайлт хийсэн. Жин хасах, турахтай 

холбоотой, монгол хэлээр, кирилл үсгээр бичигдсэн гарчигтай, олон нийтэд нээлттэй байдлаар 

байршуулсан, эхний 50 бичлэгийг сонгож авсан. Харин шууд бичлэг, гадаад хэл дээр орчуулсан 

мэдээлэл, хуулбар, аман зөвлөгөөгүй биеийн хүчний дасгал, иога, зумба, спининг, аэробикийн 

бичлэгүүдийг оруулаагүй. Бүх бичлэгүүдийг нэг бүрчлэн үзэж, тэмдэглэл хөтөлсөн. 

ДЭМБ-ын илүүдэл жин, таргалалттай хувь хүнд зориулсан зөвлөмжид7: 

- Өөх тос, сахарын хэрэглээг хязгаарлах 

- Жимс, хүнсний ногоо, буурцагт ургамал, бүхэл үр, самрын хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

- Өдөр бүр биеийн идэвхитэй дасгал хөдөлгөөн хийх (хүүхэд 60 минут, насанд хүрэгчид 150 

минут) гэж заасан байдаг. 

Бичлэгүүдэд дээрхи үндсэн гурван зөвлөмжийн дагуу мэдээлэл агуулагдаж буй эсэхийг 

тэмдэглэж, гурван зөвлөмжийг агуулсан бол А ангилал, хоёр бол B, нэг бол C ангилалд багтаасан. 

Мөн эдгээрээс алийг нь ч агуулаагүй бол D ангилалд хамруулсан. 

Үр дүн: Нийгмийн сүлжээн дэх зөвлөгөө өгөгчдийг ажил мэргэжлээр нь жагсаан үзвэл: олон 

нийтийн сүлжээний блог хөтлөгчид (15), фитнесийн багш, дасгалжуулагч, тамирчин, сонирхогчид 

(10), бараа бүтээгдэхүүн борлуулагч, сурталчилгааны мэргэжилтэн (10), эмч болон бусад 

эмнэлгийн мэргэжилтэн (5), телевиз, радиогийн хөтлөгч (3), загвар өмсөгч (2), хоол зүйч (2), 

дуучин (1), иогийн багш (1), жүжигчин (1) мэргэжилтэй хүмүүс байсан. Хамгийн их хандалттай 

бичлэгийн эзэд нь олны танил блог хөтлөгч, загвар өмсөгч, телевиз, радиогийн хөтлөгчид байсан 

бөгөөд тэдний бичлэгийг 115-163 мянган хүн үзжээ. Бичлэгүүдийн 18% (9) А ангилал, 20% (10) B, 

24% (12) C ангилалд хамрагдаж байсан бол 38% (19) ДЭМБ-ын зөвлөмжийг огт агуулаагүй гэсэн 

D ангилалд багтаж байлаа. 

Дийлэнхи зөвлөмжийн гарчигт “хурдан”, “амархан”, “хялбар”, “богино хугацаанд” гэсэн 

үг орсон байв. Энэ нь богино хугацаанд илэрхий үр дүнг хүлээдэг, жингийн асуудалтай хүмүүсийг 

татах гэсэн арга байж болох юм. Мөн эдгээр үгс орсон болон ороогүй гарчигтай бичлэгүүдийн 

үзэлтийн тоо нь хоорондоо ялгаагүй байв. 
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Бүх бичлэгт хамгийн их дурьдагдсан 10 зөвлөгөө: 

1. Дасгал хөдөлгөөн хийх 

2. Ус тогтмол, их уух 

3. Сахар, нүүрс усны хэрэглээг бууруулах 

4. Хүнсний ногоо тогтмол хэрэглэх 

5. Алим, бусад жимс идэх 

6. Тураах бараа, бүтээгдэхүүний сурталчилгаа (Шэйр ногоон чавга, Гоёолж тураах 

бүтээгдэхүүн, Хунчирын детокс, Тураах шэйк, коктейль, эм, желли, Хербалайф, Энэтхэг 

турмерик, Kей фүүд) 

7. Өөх тосны хэрэглээг бууруулах 

8. Сайн унтаж амрах 

9. Mацаг барих, давсны хэрэглээг бууруулах, орой 6 цагаас хойш хооллохгүй байх, ногоон цай 

уух, тараг уух 

10. Өндөг идэх, уураг уух, стресстэхгүй байх 

Зөвлөмжүүдийн ерөнхий чиг хандлага нь амьдралын хэвшлээ өөрчлөхөд чиглэгдэж байв. 

Гэвч өглөө хоол идэхгүй байх, өөх тос сайн идэх, уух усаа хязгаарлах, зөвхөн каш, тараг, алим, 

хүрэн манжин, тахианы цээж мах идэж хоол сойж турах, улаан вино хоолны дараа уух, халуун 

ногоо байнга хэрэглэх гэх мэт буруу, худал мэдээлэл, тэр бүү хэл C, D витамин, биотин, 

мультивитамин, уураг, пантопразол (ходоодны шүүрэл дарангуйлах) эмийг худалдан авч уух гэх 

зэргээр эмчийн зааваргүйгээр эм, бэлдмэлийг хэрэглэхийг зөвлөсөн, сурталчилсан, зүй бус 

зөвлөгөө ч цөөнгүй байлаа. 

Мөн өглөөний хоолоо заавал идэх, байнга усны савтай явж байх, хоолны аяганы хэмжээгээ 

багасгах, ойр хавьд идэх зүйл байлгахгүй байх, шөлтэй хоол идэх, согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй 

байх, кофе уух, уураг багасгах, илчлэгээ тооцох, хоолоо удаан зажилж идэх, телевиз, гар утас, 

номонд анхаарал хандуулахгүйгээр хоолондоо төвлөрөх зэрэг бусдад зөвлөж болохуйц энгийн 

зөвлөмжүүд ч байв. Түүнчлэн төрсөн эх хөхөө саалтуураар сайн сааж турах, дасгал хөдөлгөөн 

хийлгүйгээр турах, хооллож байхдаа өөдөөсөө толь харуулж тавих, өндөр өсгийт өмсөх нь турахад 

тусална, дуртай хүнсээ санаа зоволтгүй ид гэхчлэн үнэн бодит эсэх нь тодорхойгүй, өөрийн 

туршлага дээр үндэслэсэн, буруу ташаа зөвлөгөөтэй ч таарч байв. 

Дүгнэлт: 

1. Турах аргын тухай зөвлөгөө өгөгчдийн 62% мэргэжлийн бус хүмүүс, 38% фитнесийн 

багш, дасгалжуулагч, хоол зүйчид, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд байна. 
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2. Зөвлөгөө өгөгчдийн дийлэнхи нь ДЭМБ-ын илүүдэл жин, таргалалттай хувь хүнд 

зориулсан үндсэн 3 зөвлөмжийг огт агуулаагүй зөвлөгөө өгч байна. 

3. Буруу ташаа, худал мэдээлэл, зөвлөгөөг нягтлалгүйгээр дагаж, хэрэгжүүлэх нь хүний эрүүл 

мэнд, амь нас, аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж, эрсдэл учруулж болох юм. 

Санал, зөвлөмж: 

- Зөвхөн мэргэжлийн хүмүүс шинжлэх ухааны нотолгоонд суурилсан эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, зөвлөгөөг нийгмийн сүлжээгээр түгээхэд анхаарах хэрэгтэй. 

-  Эмчийн зааваргүйгээр аливаа эм, бэлдмэл, бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг зөвлөсөн агуулгатай 

зүй бус бичлэгт хяналт тавих, зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. 

 
A CROSS - SECTIONAL ANALYSIS OF WEIGHT LOSS VIDEO ON FACEBOOK 

Nasanjargal.T1, Tulgaa.L1 

1Institute of Medical Sciences 

e-mail: nasanjargal.ims@mnums.edu.mn 

phone: 976-88008202 

Background: Facebook is the most widely used and leading social media platform today, with 2.8 billion 

active users. As of April 2021, 83% of the Mongolian population, or 2.7 million people, are active users 

of Facebook, with the majority of young people aged 18-34 (54.5%). People use social media to find new 

information and knowledge, communicate with others, learn from others, share experiences, introduce 

themselves to the public, promote their products and services, to have fun in their free time, as part of the 

style. Due to the current situation, the public spends more time on social media. The number of “smart” 

people seeking a healthy lifestyle through their websites has increased dramatically in recent years. 

However, it is commendable that they are promoting a healthy lifestyle, it is not clear whether the advice 

they provide is accurate or safe. Being overweight and obese is a manifestation of overeating, and the 

accumulation of excess calories in the body is a disorder of fat accumulation. The prevalence of 

overweight and obesity among people of all ages, regardless of income, is increasing due to the transition 

from traditional foods to low-nutrient, high-calorie, ubiquitous, low-cost foods. During quarantine, as a 

result of stress, people's eating habits change, and the incidence of weight gain increases. According to a 

survey conducted in 2020, 49.7% of the population or one in two people are overweight or obese. Social 

media, television, radio, newspapers, and magazines prepare and disseminate various activities, programs, 

and information aimed at preventing and combating obesity. In addition, social media users often share 

their experiences and advice on weight loss. Also, determine who is giving you weight loss tips and 

advice on social media, 

mailto:nasanjargal.ims@mnums.edu.mn
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and evaluate the accuracy and truthfulness of the information; It is time to consider how they might affect 

the followers of the counsel. 

Aim: Analyze weight loss videos on Facebook 

Methods: On May 4, 2021, in this cross-sectional analysis, we reviewed the content of Facebook videos 

by the search phrase “weight loss method”, “how to get rid of obesity”. The first 50 videos related to 

weight loss, with a title in Mongolian and Cyrillic, posted in public, were selected. Excludes live 

recordings, foreign language translations, copies, physical activity, yoga, Zumba, spinning, and aerobics. 

All videos were viewed individually and took notes. 

WHO Recommendations for Overweight and Obese Individuals: 

- Limit energy intake from total fats and sugars 

- Increase consumption of fruits, vegetables, legumes, whole grains and nuts 

- Engage in regular physical activity (60 minutes for children and 150 minutes for adults) 

Mark whether the records contain information following the above three basic recommendations, and 

include three recommendations in category A, two in category B, and one in category C. It is also classified 

as D if it does not contain any of these. 

Result: List social media consultants by profession: social media bloggers (15), fitness instructors, 

coaches, athletes, amateurs (10), product distributors, advertising specialists (10), doctors and other 

medical professionals (5), television and radio presenters (3), models (2), nutritionist (2), singer (1), 

yoga teacher (1), and actor (1). The most viewed videos were made by well-known bloggers, models, TV 

and radio presenters, and their posts were watched by 115-163 thousand people. 18% (9) of the entries 

were in category A, 20% (10) in category B, 24% (12) in category C, and 38% (19) were in category D, 

which did not contain WHO recommendations at all. Most of the recommendations included the words 

"quick", "easy" and "short-term." This can be a way to attract people with weight problems who expect 

obvious results in the short term. There was also no difference in the number of views of posts with or 

without these words. Top 10 tips mentioned in all videos: 

1. Exercise 

2. Drink water regularly, to outdrink 

3. Reduce sugar and carbohydrate intake 

4. Eat vegetables regularly 

5. Eat apples and other fruits 

6. Promotion of weight loss products (Share green plum, Goyolj weight-loss products, Astragalus detox, 

Weight loss shakes, cocktails, pills, jellies, Herbalife, Indian turmeric, K-food) 

7. Reduce fat intake 
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8. Sleep better 

9. Fasting, reduce salt intake, do not eat after 6 pm, drink green tea, eat yogurt 

10. Eat eggs, drink protein, avoid stress 

The general direction of the recommendations was to change lifestyles. But there was misinformation, 

such as skipping breakfast, eating fat well, limiting drinking water, eating only porridge, yogurt, apples, 

beets, chicken breast, drinking red wine after meals, and using spices regularly. In addition, there were 

many recommendations, advertisements, and inappropriate recommendations for the use of drugs without 

a doctor's prescription, such as the purchase of vitamins C and D, biotin, multivitamins, protein, and 

pantoprazole (inhibition of gastric secretion). 

There were also simple tips that others could recommend, such as eating breakfast regularly, carry a water 

bottle regularly, reduce the size of your food bowl, avoid food nearby, eat soup, avoid alcohol, drink 

coffee, reduce protein, calculate calories, and chew slowly, focusing on food without focusing on 

television, cell phones, or books. 

In addition, it was also unclear whether it was true, as well, breastfeeding can help you lose weight, lose 

weight without exercise, look in the mirror while feeding, wear high heels to help you lose weight, and 

eat your favorite foods without worries. 

Conclusion: 

1. 1.62% of weight loss counselors are non-professionals and 38% are fitness instructors, coaches, 

nutritionists, doctors, and medical professionals. 

2. 2.The majority of counselors do not include the three main WHO guidelines for overweight and 

obese individuals. 

3. Following false advice can endanger human health, life, and safety. 

Suggestions and recommendations: 

- Only professionals should pay attention to the dissemination of scientific evidence-based health 

information and advice on social media. 

- It is necessary to control improper content that recommends the use of any drugs, preparations, or 

products without a doctor's prescription. 
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ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНГ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС 

Д.Одбаяр,1 Б. Оюунчимэг2 

АШУҮИС Дархан АУС, Эмзүй-БиоАнагаахын тэнхим 

Үндэслэл: XXI зууны тогтвортой хөгжлийн стратеги нь хvний хvчин зvйлд тулгуурлан нийгэм, 

эдийн засгийг экологийн тэнцвэртэйгээр хөгжvvлэх vзэл баримтлалд чиглэж байгаа өнөө vед хvн 

амын дунд байгаль орчны боловсролыг дэмжин эрчимжvvлж, байгаль дэлхийгээ хайрлах vзлийг 

төлөвшvvлэх шаардлага бий болж байна. Иймээс хvн байгалийн харилцан уялдаа холбоог 

эрхэмлэн дээдэлж, хvний эрvvл орчинд амьдрах явдлыг баталгаатайгаар хангаж, хамгаалах vзэл 

баримтлалыг хvн ам, тvvн дотроо ирээдvйн хөгжлийн эзэд болох хvvхэд багачууд, өсвөр 

vеийнхэнд эзэмшvvлж, улмаар тэдний амьдралын хэв маяг болгон хэвшvvлэх зорилгоор байгаль 

орчны боловсролыг дэмжин, хамрах цар хvрээг нь өргөтгөх асуудал улам ач холбогдолтой болсоор 

байна. Манай оронд байгаль орчны боловсролыг бага, балчир наснаас эхлэн гэр бүлийн орчинд 

хөдөлмөрөөр болон ард түмний дунд ам дамжин ирсэн үлгэр туульс, дуу, ерөөл, магтаал зэрэг 

арвин баялаг аман зохиол, ардын тоглоом, наадгайгаар олгодог байжээ. Энэ нь байгаль орчныг 

хамгаалах сэтгэлгээг хувь хүнд төлөвшүүлэх хүмүүжлийн өвөрмөц арга болж монголын хүн амын 

ихэнх хэсгийн дотор эдүгээг хүртэл уламжлагдан ирсэн нь өнөөгийн шинжлэх ухааны томьёоллоор 

бүх нийтэд экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох төрийн бодлогын уламжлалт шинж чанарыг 

нотлох нэг баримт гэж үзэж болно. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад хүрээлэн байгаа орчноо таньж мэдэх, ургамал, 

амьтныг хайрлан хамгаалах байгалийн баялгийг зөв зохистой ашиглах мэдлэгийг дараах 

хичээлүүдээр олгож байсан. Үүнд: 

● Амьтай ба амьгүй байгаль 

● Хүрээлэн буй орчин 

● Түмэн бодис 

● Орон нутаг 

● Байгаль шинжлэл 

● Экологи хичээлүүд 

Монголд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад байгаль орчны боловсрол олгохдоо 1921 

оны үед дэлхийн олон орны газар зүйн хичээлээр өөрийн болон гадаад орны амьтан, ургамал, газар 

усны байдлыг судлах байдлаар, 50-аад онд “Амьтай ба амьгүй байгаль” хичээлээр хөрс, ургамлын 

талаар ерөнхий ойлголт, ухагдхууныг мэдүүлж байжээ. Энэ нь цаашдаа улам боловсронгуй болж, 

70-аад оны үед “Хүрээлэн буй орчин”, “Түмэн бодис” нэртэй хичээлээр солигдон эх орны болон 

дэлхийн улирлын онцлог, түүнд зохицон амьдрах ургамал, амьтны тухай 
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мэдлэг олгон байгалийн үзэгдэл ажиглуулан тэмдэглэл хөтлүүлж байсан. Ингэснээр онолыг 

практиктай холбох, сурагчдын мэдлэгийг хэрэглээ болгох анхны өөрчлөлт болж байв. Мөн 

байгалийн баялгийг зөв зохистой ашиглах талаар мэдлэг, чадварыг эзэмших агуулгыг тусгаж 

байжээ. Тухайн үед сургалтын явцад ертөнцийг танин мэдэх үзэл санааг төлөвшүүлэх, эх орноо 

хайрлан хамгаалах, бахархах хүмүүжлийг олгохоор хичээлийн зорилго төлөвлөгдөж, аль болох 

шинжлэх ухаанч мэдлэг олгох зорилготойгоор мэдлэгийг дамжуулагч үүрэгтэй мэт багш нар 

ойлгож байсан нь байгаль орчныг танин мэдэх, хамгаалах үүргийг сургуулийн хүрээнд 

тодорхойлж байсантай холбоотой. 90-ээд оны үеэс сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сургалтын 

хөтөлбөрт эх орон, төрөлх нутагтаа хайртай болгож хүмүүжүүлэхээр хүрээлэн байгаа орчин, 

нийгмийн амьдралтай танилцуулах, байгалийн булан, туршлагын талбайд хийх хөдөлмөрийг 

тусгаж байв. Нилээд олон сургууль хөдөлмөр амралтын зуслан, туршлагын талбайтай байсан нь 

үүний баталгаа юм. 1996 оноос 1-4 –р ангид “Орон нутаг”, 5-6-р ангид “Байгалийн шинжлэл” 

хичээлийг стандартад тусгасан агуулгаар судалж эхэлсэн. 1989 онд “Хүрээлэн буй орчны талаар 

боловсрол олгох 10 жил”-ийг дэлхий дахинаа зарлаж, энэ бүхний дагуу Монгол Улсын төрөөс 

“Экологийн талаар баримтлах бодлого”, “Бүх нийтийн экологийн боловсрол” үндэсний 

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-10 ангид 

экологийн хичээл хувьсах агуулгаар заавал судлах хичээл болж орж эхэлсэн. 

Хөтөлбөрийн зорилго: Хүн ам байгальтай зүй зохистой харьцах болон амьдрах орчноо тэтгэн 

сайжруулах эрүүл саруул амьдрах арга ухаанд суралцах, байгалийн нөөц баялгийн үр өгөөжийг 

зүй зохистой хэмнэлттэй ашиглах соёл эзэмших, тэдэнд байгаль орчны гоо сайхныг таашаах 

мэдрэмж, хүн байгальтайгаа зохицон амьдрах сэтгэлгээ таатай орчин бүрдүүлэхэд оршино. 

Мөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний чиглэлд ерөнхий боловсролын сургуульд үзэх 

“Экологи” сонгон суралцах хичээлийн агуулга нь даархи байдалтай байсан. Үүнд: 

Бага ангид: 

● Гэр орны болон хүрээлэн байгаа орчинд тав тухтай байх, 

хоол хүнсээ хэрхэн монгол уламжлалаар хадгалах, цаг агаарын байдалд тохируулан хувцаслах анги 

танхимын болон орчны ариун цэвэр, байгалийн баялгийг зөв зохистой ашиглах, хүн ба байгалийн 

хоорондын харилцааны тухай мэдлэг олгодог. 

● Мөн орчноо ажиглах, судлах, зураг дээр ярилцах, 

харьцуулалт хийх, тэмдэглэл хөтлөх, тухайлбал цаг агаарын ажиглалтыг тэмдэглэх, зураг зурах, 

аялал зугаалга хийх, үлгэр оньсого таалцах, зохион бичлэг хийх, баримт дээр харилцан ярилцах, 

бүтээлийн сантай болох чадварыг эзэмшүүлдэг. 

Дунд ангид: 
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● Байгалийн нөхцөл, бие махбодийн дасан зохицох 

● Байгалийн баялаг, байгалийн баялгийн төрөл 

● Амьд бие, байгалийн зохилдлогоо 

● Байгалийн баялгийн ангилал, хамгаалах, хотжилт 

● Хүрээлэн буй орчин агуулгын хүрээнд амьдрах орчин, ус, гал, түймэр 

● Шим мандал, шим мандлын хувьсалт, өөрчлөлт 

● Байгалийн нөөц баялагийн үнэлгээ, ус агаарын бохирдолтыг тооцох 

● Хүний биохэмнэл зэрэг мэдлэгийг олгохоос гадна ойлгосноо ярилцах, ажиглалт, 

туршилт хийх, хэсэг бүлгээр ажиллах, байгалийг баялгийг зөв ашиглаж сурах, 

түүнийг хамгаалах, хотжилтийн судалгааг хийх, судалгааны хэлбэрүүдтэй танилцах, 

аялал, ажиглалтын үр дүнгээ гаргах, туршилт тавих, судалгаанд харьцуулалт хийх, 

зөвлөмж бичих, мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэлд шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгч сурах 

чадвартай болдог. 

Ахлах ангид: 

Экологийн гол ухагдахуун дээр тулгуурлан сурагчид сурталчилгаа хийх, байгаль дахь үзэгдлийг 

судлах, экологийн хүчин зүйлийн нөлөөний судалгаан дээр тулгуурлан судалгаа шинжилгээний 

ажил хийх, нэгтгэн дүгнэх, тайлбар хийж сурах, таамаглал дэвшүүлэх, бодол санаагаа тайлбарлан 

ярилцах, эссе, илтгэл, реферат бичих чадвар төлөвшүүлдэг. 

Сургалтын агуулгыг сайжруулах зорилгоор багш нарын сургалтын хөтөлбөр нь тогтвортой ба 

хувьсах гэсэн 2 хэсгээр тодорхойлогдож байсан. Энэ нь багш нар хөтөлбөр боловсруулахдаа 25- 

30%-ийг өөрчлөх эрхтэй, орон нутгийнхаа онцлогийг тусгах боломжтой болгосон. Тэгснээр 12 

жилийн тогтолцоонд шилжих сургалтын агуулгыг нээлттэй, бүтээлчээр сургалтын хөтөлбөрт 

тусгах болсон. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд байгальтай зохистой харьцах, нөөц баялгийг хэмнэлттэй, 

зөв зохистой ашиглах соёл эзэмших, байгаль орчноо тэтгэн сайжруулж, эрүүл амьдрах ухаанд 

суралцах, байгаль орчны өнөөгийн байдалд үнэлгээ өгч, байгаль хамгаалах өв уламжлал болон эрх 

зүйн баримтуудаас суралцах, хүн байгальтайгаа зохицон амьдрах сэтгэлгээ төлөвшүүлэх зэрэг 

агуулгыг жилд 7-8 цаг судлаж байна. 

Экологийн боловсролын өнөөгийн байдал: 2005 оноос эхлэн судлах болсон төрөлх нутгаа 

судлах цаг, Төсөлт цаг, Иргэний боловсрол хичээл нь хичээлээс гадуурх цаг болон орсноор байгаль 

орчны боловсрол эзэмшүүлэх арга зүйг багш нар эзэмших шинэчлэлийн эхлэл болсон. 2005-2006 

оны хичээлийн жилд байгаль орчны асуудлыг хичээл бүрийн агуулгад интеграцчилан оруулах, 

байгаль орчны боловсролыг албан ба албан бус хэлбэрээр олгох, хөрвөх чадвартай багш нарыг 

бэлтгэх, мэдлэгийг амьдралд ойр дөт жишээ баримтад тулгуурлан заах арга зүйг 
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эзэмшүүлэх ажлуудыг зохион байгуулан явуулж байна. 2008-2009 оны хичээлийн жилээс эхлэн 

байгаль орчны боловсролын үзэл санаа, агуулга, арга зүйг бүх хичээлийн агуулга, арга зүйд тусгаж 

хэрэгжүүлэх тухай 437 тоот тушаал гарч энэ чиглэлээр тодорхой үйл ажиллагаа хийгдэж байна. 

Одоо шилжин орж байгаа 12 жилийн сургалтын төлөвлөгөөгөөр манай орны сургуулиудын бага 

ангид Хүн –байгаль, Хүн –орчин хичээлүүд жилдээ 35-70 цагаар орж байгаа ба дунд ангиасаа 

биологи, газар зүй, физик, химийн хичээлүүд болж нэг хичээлийн жилд 75-105 цагаар орж байна. 

Харин зарим оронд сургуулийн хүрээнд байгаль, орчны боловсролыг манайхаас олон цагаар орж 

байгаа судалгаа байна. 

Дунд сургуулийн ахлах ангиудад байгалийн ухааны хичээлүүд орж байгаа нийт цаг нь Хятад, 

Герман зэрэг оронд маш өндөр, манайхаас 1.5-2.0 дахин их цагтай байна. 

Байгаль орчны боловсролыг манай ЕБС-ийн 12 жилийн сургалтын төлөвлөгөөнд “Иргэний 

боловсрол” хичээлээр дамжуулан олгох боломж бүрдээд байна. Иргэний боловсрол хичээлээр 

суралцагчдад иргэний болон байгаль орчны боловсролыг олгох агуулгыг анги, олон нийтийн ажил, 

түр сургалт зэрэг хэлбэрээр олгох ажлыг сургуулиуд өөрөө зохион байгуулах юм. Манай өнөөгийн 

практикаас харахад янз бүрийн мэргэжлийн багш нар (тухайлбал: анги удирдсан багш) иргэний 

боловсролын сургалтыг явуулж байгаа тул тэдэнд холбогдох мэргэжлийн суурь мэдлэг 

шаардлагатай байна. 

Экологийн боловсрол их дээд сургуулийн түвшинд: “Бүх нийтийн экологийн боловсрол” 

үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 1998-2005 оны хооронд их дээд сургуулийн 

бүх мэргэжлийн ангид ерөнхий экологи, байгаль хамгаалалын үндсийг ерөнхий суурь боловсрол 

олгох, бүлэг хичээлийн бүрэлдэхүүнд оруулах, экологи-орчны хамгаалалын мэргэжих курсийг 

мэргэжил олгох бүлэг хичээлийн бүрэлдэхүүнд оруулж, сургалтанд шаардагдах нөхцлийг 

хангах,багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх ажлыг 1998-2005 онд зохион байгуулахыг их, дээд 

сургуулиуд, боловсролын хүрээлэн, Гэгээрлийн яаманд (тухайн үеийн нэрээр) хариуцуулсан байна. 

Мөн түүнчлэн их дээд сургуулиуд үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудалд ач холбогдол өгч 

экологийн мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх талаар олон чухал шинэ ажлыг санаачлан зохион 

байгуулж ирсэн. МУИС-д Экологийн салбар, ХААИС Экологи-технологийн сургууль, АШУҮИС-

д Био-Анагаахын сургууль, МУБИС-д экологи-химийн багшийн анги, ХУИС-д Аялал жуулчлал-

экологийн менежментийн тэнхим нээж орчны эрдэм шинжилгээний иж бүрэн лабораторыг 

байгуулан ажиллуулж, Эко-Ази дээд сургууль байгуулагдсан зэрэг олон жишээг дурьдаж болох 

юм. Манай орны дээд боловсролын байгуулагуудад “Экологи байгаль хамгаалал” хичээлийг 

мэргэжил харгалзахгүйгээр заавал судлах хичээлийн нэг болгож 1998-2005 оны хооронд орсон бол 

2006 оноос эхлэн энэхүү хичээлийг манай орны төрийн өмчийн их дээд 
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сургуулиуд    мэргэжлийн    бус    ангийн    сургалтын     төлөвлөгөөний     заавал     үзэх хичээлийн 

бүрэлдэхүүнээс экологийг хасаж сонгох хичээлд оруулсан бол хувийн өмчийн их, дээд 

сургуулиудад энэ хичээл сонгон суралцах нэртэй боловч оюутнуудад судлах боломжийг олгохгүй 

байна. 2014-2015 оны хичээлийн жилээс эхлэн их дээд сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөнд 

экологи, байгаль хамгааллын хичээлийг ерөнхий суурь хичээлд оруулан судлахаар болж байна. 

Судалгааны зарим үр дүн: Экологи-байгаль хамгаалал хичээлийн хөтөлбөр боловсруулалтын 

хувьд Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулалтад баримт бичгийн судалгаа хийж үзэхэд дараах 

тулгамдсан асуудал байна. Үүнд: 

1. Экологи-байгаль хамгаалал хичээлийн агуулга нь онолжсон 

2. Агуулга давхардсан /биологи, түүх газар зүй, ургамал, амьтан судлал/ 

3. Судлах цаг нь бага 

4. Ямар арга зүйгээр заах нь тодорхойгүй 

5. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн материал хомс 

Дүгнэлт: 

● Байгаль орчны боловсрол олгох сургалтийг сайжруулахын тулд сургалтын стандарт 

хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох, сургалтын арга хэлбэрийг сайжруулах, сургалтын 

хөтөлбөрт сонгодог экологийн зэрэгцээ, ЕБС-ийн зарим хичээлээр ялангуяа байгалийн 

ухаан нийгмийн ухааны хичээлүүдээр байгаль орчны боловсрол олгох ажлыг шинжлэх 

ухааны үндэслэлтэйгээр зохион явуулах шаардлагатай байна. 

● Их дээд сургууль, ерөнхий боловсролын сургуулийн түвшинд сургалтын төлөвлөгөө нь дан 

ганц сонгодог экологийн ойлголтыг түлхүү хамруулсан, амьдрал, хөгжил, хэрэгцээнээсээ 

хөндий болсон нь сурагчид оюутны, эрэлт хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. 

● Байгаль орчны боловсролын хичээл заах боловсон хүчин хүрэлцээ муутай, байгаа багш нар 

нь сайн бэлтгэгдээгүй, сургалтын материал дутагдалтай хэвээр байна. 

● Байгаль орчны боловсролын тогтолцоог сургуулийн өмнөх наснаас дээд сургуулийн 

төвшинд хүртэл зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах хөтөлбөртэй 

нийцсэн сургалтын стандарт, сурах бичиг, гарын авлага, сургалтын бусад материал шинээр 

хийх шаардлагатай байна. 

● ЕБС-ийн зарим хичээлээр сурагчдад байгаль орчны боловсрол олгох ажил ерөнхийдөө 

орхигдсон байна. 
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АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН БАГААР ЗААХ АРГЫН ЧИГ 

ХАНДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ 

М. Ууганжаргал 

ЭЗШУИС-ийн англи хэлний багш 

Цахим хаяг: uuganjargal.m@monos.mn 

Оршил: Орчин үеийн дэлхийн улс орнуудын хөгжил, соёл, эдийн засаг, нийгмийн чиг хандлагад 

гарч буй өөрчлөлтийн улмаас дэлхийн улсуудын боловсролын тогтолцоонд өөрчлөлт хийгдэж  

байна. 

Энэ нь нийгмийн шаардлагын улмаас 2015 онд НҮБ-ын чуулганаар 17 зорилго, 169 зорилт 

бүхий “Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр-2030”-ийг боловсруулж манай улс “Монгол 

Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” бодлогын баримт бичгийг 2016 оноос эхлэн 

батлан хэрэгжүүлж байна. Уг баримт бичгийн “Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн IV зорилго”-д 

“Хүртээмжтэй, тэгш чанартай боловсролоор хангах, хүн бүрийн насан туршдаа суралцах 

боломжийг дэмжих” зорилгыг дэвшүүлсэн байдаг. 

Энэхүү бодлогын хүрээнд манай улсад дээд боловсролын шинэчлэл, хөтөлбөрийн 

шинэчлэл хийгдэж байна. Үүнтэй уялдан нийгэм, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд 

нийцсэн мэргэжилтэн бэлтгэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх асуудал нэн тэргүүний шаардлага 

болж байгаа өнөө үед сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, үр дүнд суурилсан сургалтын арга зүй 

боловсруулах хэрэгцээ урган гарч байна. 

Зорилго: Англи хэлний сургалтад багаар заах аргыг туршин оюутны англи хэлний мэдлэг чадварт 

гарах нөлөөг илрүүлэн арга зүйн зөвлөмж боловсруулахад оршино. 

Үндсэн хэсэг: Багаар заах арга зүй нь 1960-иад оноос хойш амьдрал практикт хэрэгжсэн байдал, 

алдаа дутагдал, үзэл санаа, төлөвлөлт, олон талт хувилбар, үнэлгээ, багаар заах аргын чиг хандлага, 

багш суралцагчийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө, багаар заах онолын түүхэн хөгжил, хувьсал, 

шинэчлэлүүдийн талаар мөн тусгай хэрэгцээт боловсролд хэрэгжиж буй байдал зэргээр өнөө үед 

судлагдаж байна. 

Багаар заах арга зүйг анх АНУ-д хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулан сургалтад 

нэвтрүүлсэн байна. Ерөнхий болон тусгай хэрэгцээт боловсролын сурган хүмүүжүүлэгчид 

мэдээллийг дамжуулахаар хамтран ажиллахыг багаар заах аргаар хэрэгжүүлдэг (Cook & 

Friend,1995). 

Багаар заах арга зүйг гадаадын судлаачид олон талаас нь судалсаар байна. Үүнд: “Багаар 

заах арга зүйн судалгаа: Амжилт, алдаа дутагдал, мэтгэлцээний жишээн дээр” (Margo A 

Mastropieri, Thomas E Scruggs, Janet Graetz, Jennifer Norland. Walena,2005), “Өмнөд Солонгос дахь 
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хос хэлний сургалтыг багаар зааж зохион байгуулсан үйл явц” (Josephine Lee, 2015) зэрэг судалгаа 

хийсэн байна. 

Судалгааны үр дүн: 2019-2020 оны хичээлийн жил ЭЗШУИС-ийн англи хэлний багш нар АНУ- 

ын Төрийн департментийн Фулбрайтын хөтөлбөрийн шугамаар ирсэн сайн дурын багш буюу 

Англи хэлний туслах багш Heather Aruffo-той хамтран ажиллаж мэргэжлийн англи хэлний 

хичээлийг багаар заах туршилт судалгаа хийсэн. Монгол дахь АНУ-ын ЭСЯ-ны Боловсролын 

хэлтсийн “Co-Teaching English as Second Language Methodology Training” “Англи хэлийг хоёрдогч 

хэл болгон суралцаж буй оюутнуудад багаар заах арга зүйн сургалт” сургалтанд хамрагдаж ажлын 

байран дээрээ хөгжих боломж бүрдэн, шинэлэг заах арга зүйг нэвтрүүлсэн билээ. 

Туршилтын судалгааны үр дүнг дараах байдлаар боловсруулав. Үүнд: 

I. Суралцагчийн мэдлэгийн үнэлгээний үр дүн 

II. Асуулгын аргаар авсан судалгааны үр дүн 

Туршилтын зорилго: 1) Суралцагчийн мэдлэгийн үнэлгээний үр дүнд: Англи хэлний хичээлийг 

багаар зааснаар оюутны англи хэлний мэдлэг чадварт гарах өөрчлөлтийг илрүүлэх 2) Асуулгын 

аргаар авсан судалгааны үр дүнд: Багаар заасан хичээлийн оюутны хөгжилд үзүүлэх нөлөөг 

илрүүлэхэд оршино. 

Туршилт судалгааны хэрэгсэл: Гадаад дотоодын эрдэмтдийн боловсруулсан багаар хичээл заах 

арга зүйн онол, шалгалтын материал, асуулгын хуудас, компьютер 

ЭЗШУИС-ийн Эм зүйн ангийн 109 оюутан, ЭҮИТ-ийн 44 оюутан туршилтанд хамрагдсан бөгөөд 

судалгаанд нийт 144 оюутан оролцож, туршилтыг 12 долоо хоног явуулсан. 

Туршилтын эхэн үе: Энэ үед АХТБ-англи хэлний багш нар заах аргын сургалтанд хамрагдсаны 

дараа хичээлийг хамтран төлөвлөж, нийт оюутнуудын англи хэлний түвшинг тогтоохоор 

туршилтын өмнөх урьдчилсан шалгалтыг 9 сарын 1-р долоо хоногт авч дүгнэсэн. 

Туршилтын үйл явц: Багаар заах хичээлийг турших, туршилтын явцын шалгалт авах 

Туршилтын төгсгөл үе: Туршилт судалгааны төгсгөлд багаар хичээл заасны дараа оюутны англи 

хэлний мэдлэг чадварт гарах өөрчлөлтийг илрүүлэх, туршилтын дараах шалгалт авах, асуумж авч 

үнэлж дүгнэх 

Зураг 1. Суралцагчдын урьдчилсан шалгалтын дүн (Графикаар) 
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Зураг 2. Багаар заасан туршилтын дараах шалгалтын дүн 
 

 

Хүснэгт 1. Суралцагчдын урьдчилсан шалгалтын үнэлгээнд хийсэн дүн шинжилгээ 
 

Урьдчилсан шалгалт 

 N Mean SD t-value df P value 

Эм зүй 5 2.375  

 
0.6164 

 

 
4.335 

 
3 

 

 
.023 ЭҮИТ 5 2.00 

 
Хүснэгт 2. Суралцагчдын туршилтын дараах шалгалтын үнэлгээнд хийсэн дүн шинжилгээ 

 

Туршилтын дараах 

 N Mean SD t-value df P value 

Эм зүй 5 4.4  
0.9487 

 
4.427 

3  
.021 ЭҮИТ 5 4.1 3 
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Хүснэгтэд багаар заасан англи хэлний хичээл судалсан оюутнуудын явцын шалгалтын дүнд 

хосолсон t-test-ийн аргаар дүн шинжилгээ хийлээ. Үүнээс эм зүйн ангийн оюутнуудын шалгалтын 

үзүүлэлтийн дундаж утга 4.4, ЭҮИТ-ийн ангийн оюутнуудын шалгалтын үзүүлэлтийн дундаж утга 

4.1, стандарт хазайлт 0.9487, чөлөөний зэрэг-3, t value 4.427, p-value .021 байна. Үүнээс: 

Эм зүйн ангийн оюутнуудын туршилтын дараах шалгалтын үзүүлэлтийн дундаж утга урьдчилсан 

шалгалтын үзүүлэлтийн дунджаас 2.025 нэгжээр өссөн байна. ЭҮИТ ангийн оюутнуудын 

туршилтын дараах шалгалтын үзүүлэлтийн дундаж утга нь урьдчилсан шалгалтын үзүүлэлтийн 

дундаж утгаас 2.1 нэгжээр өссөн байна. Туршилтын дараах шалгалтын стандарт хазайлт нь 

урьдчилсан шалгалтаас 0.3323 нэгжээр өссөн байна. 

Англи хэлний хичээлийг багаар заах арга зүйн зөвлөмж: Багаар заах арга зүйн талаар гадаадын 

эрдэмтэн судлаачдын онол, бүтээлүүдийг харьцуулан судалж, МУ-ын “Дээд боловсролын тухай 

хууль”-ийн 12.1.1, 12.1.2, 12.1.11-р зүйлүүдийг тус тус үндэслэн Англи хэлний хичээлийг багаар 

заах аргын зөвлөмжийг боловсруулсан болно. АНУ-ын Төрийн департментийн Боловсрол, соёлын 

товчооноос хэрэгжүүлдэг Фулбрайтын Англи хэлний туслах багшийн (АХТБ) нь долоо хоногт 20 

хүртэлх цагийн англи хэлний хичээлийг багаар заах, 10 хүртэлх цагийн хичээл хамтран төлөвлөх, 

8 хүртэлх цагийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа (англи хэлний ярианы клуб, музей үзэх, явган 

аялал) явуулах бөгөөд монгол багшгүйгээр хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах, дүгнэх зэргийг 

явуулах боломжгүй. 

Мөн англи хэлний багш Засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу томилогдон ирсэн 

багштай сургалтанд хамрагдан, хичээлээ төлөвлөн заах нөхцөлтэй. Энэ нь хугацааны хувьд 1 жил 

байдаг. Гадаадын эрдэмтдийн боловсруулсан 6-н (A, B, C, D, E, F) загвараас үзэхэд “С”-гээс 

бусад бүх загварт уг аргыг 2 багш хэрэгжүүлж байгааг ажилдаа тусгаж бүх шатны боловсролын 

салбарт 2 багш багаар заах нь тохиромжтой арга зүй гэж үзэн дараах зөвлөмжид арга зүйг жишээ 

нь, Зөвлөмж 1. (2.1), Зөвлөмж 2. (2.2) гэж кодлосон. 

Уг зөвлөмжийн хугацаа гэсэн ойлголтод хамаарах урт хугацааг тухайн хичээлийн жилийн 

(academic year) 6 сараас дээш хугацааг тооцсон, дунд хугацааг 2-5 сараар тооцсон, богино 

хугацааг ээлжит хичээлийн (60-90) минутаас 1 сар хүртэлх хугацаагаар тооцсон болно. Үүнд: 

Зөвлөмжид багшийн үүрэг, статусыг тодорхойлоход дараах үсгэн тэмдэгээр ангилсан. Үүнд:1) 

англи хэлний багш-Б, (үндсэн англи хэлний багш), 2) АХТБ-Б1, 3) оюутан багш-БО, 4) 

дадлагажигч багш-БД, 5) суралцагч багш-СБ, 6) сайн дурын багш-БСД, 7) өөр сургуулийн англи 

хэлний багш- Б2, 8) уугуул англи хэлтэй багш-БЕ, 9) Гадаадын мэргэжилтэн багш- БХөт 
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Багшийн статус: заах арга зүйг зохион байгуулах, удирдах, суралцагчдын түвшинд 

тохируулахад нөлөөлөх зэргийг >, <, ≤, ≥, = ээр тэмдэглэсэн. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа: богино, урт болон дунд хугацааны 

Хэрэгжүүлэх орчин: Танхимын болон цахим орчин 

Багшийн статус: Б≥Б1 

Баримтлах загвар: Загвар -1. “А”-“Нэг багш зааж, нөгөө багш туслах”, Загвар -2. “В”- “Хоёр багш 

зэрэг заах”, Загвар -3. “С”-“Нэг багш зааж, нөгөө багш ажиглах”, Загвар -4. “D”-“Хоёр багш 

ээлжлэн заах”, Загвар -5. “E’-“Хоёр багш хамтран заах”, Загвар -6. “F”-“Тусгайчлан заах” 

Зөвлөмж-1. (2.1) Англи хэлний багш-АХТБ-тай багаар заах 

Хэрэгжүүлэх хугацаа: урт болон дунд хугацааны 

Хэрэгжүүлэх орчин: Танхимын болон цахим орчин 

Багшийн статус: Б≥Б1 

Баримтлах загвар: “А-F” 

Зөвлөмж-2. (2.2) Англи хэлний багш-оюутан багштай багаар заах (багшаар төгсч буй дадлага 

хийж буй оюутан) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа: дунд хугацааны 

Хэрэгжүүлэх орчин: Танхимын болон цахим орчин 

Багшийн статус: Б≥Бо 

Баримтлах загвар: “C”, “F” 

Зөвлөмж-3. (2.3) Англи хэлний багш-англи хэлний багштай заах 

Хэрэгжүүлэх хугацаа: богино, дунд, урт хугацааны 

Хэрэгжүүлэх орчин: Танхимын болон цахим орчин 

Багшийн статус: Б=Б 

Баримтлах загвар: “A-F” 

Зөвлөмж-4. (2.4) Англи хэлний багш-дадлагажигч багштай багаар заах (багшаар төгсч ажлын 

жил багшилж буй шинэ багш) 

Хэрэгжүүлэх хугацаа: богино, дунд, урт хугацааны 

Хэрэгжүүлэх орчин: Танхимын болон цахим орчин 

Багшийн статус: Б=Бд 

Баримтлах загвар: “A-F” 

Зөвлөмж-5. (2.5) 

Англи хэлний багш-суралцагчтай багаар заах (суралцагч оюутнаас сонгон бэлдсэн сэдвийн дагуу 

мөн улс дүүргийн олимпиадад түрүүлсэн, ОУ-ын оноотой, гадаадад амьдарч байсан) 
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Хэрэгжүүлэх хугацаа: богино хугацааны 

Хэрэгжүүлэх орчин: Танхимын болон цахим орчин 

Багшийн статус: Б>СБ 

Баримтлах загвар: “B”, “C” 

Багаар заах багш нарын нэг сарын цалингийн дундаж үзүүлэлтийг харуулсан байна. Үүнд: 

Дадлагажигч багшийн цалин 800000, (найман зуун мянга) монгол багшийн цалин 1269000, (нэг сая 

хоёр зуун жаран есөн мянга), Америк багшйн цалин 2500000 (хоёр сая таван зуун мянга) төгрөгийн 

цалинтай байна. 

Хэмнэлт: Америк багшийн цалинг хөтөлбөрөөс олгодог учир өгөгдөх байсан 2500000 (хоёр сая 

таван зуун мянга) төгрөгийн цалин сургуульд хэмнэлт болон үлдэж байна. 

Зурагт багаар заах багш нарт гарт олгох цалингийн 1 жилийн дундаж үзүүлэлтийг 

харуулсан байна. Үүнд: Монгол багшийн цалин 12346595, (арван хоёр сая гурван зуун дөчин 

зургаан мянга таван зуун ерэн тав), дадлагажигч багшийн цалин 7856400 (долоон сая найман 

зуун тавин зургаан мянга дөрвөн зуу) төгрөг байна. 

Дүгнэлт 

Багаар заах аргыг боловсролын салбар дах өөрчлөлт шинэчлэлийн улмаас анхлан тусгай 

хэрэгцээт боловсролын салбар нэвтрүүлсэн бол өнөө үед ямар ч шатны сургалтын байгууллагад 

хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Багаар хичээл заах арга зүй нь “Хоёр буюу түүнээс дээш 

багш хамтран сургалтын зорилгыг биелүүлэхээр хичээлийн үйл явцыг урьдчилан төлөвлөж зохион 

байгуулан, суралцагчийн сурах хэрэгцээ, чадвар, хөгжлийг дэмжих үүднээс багаар заах аргын 

тохиромжит зөвлөмжөөс сонгож англи хэлний сургалтанд хэрэгжүүлж болох арга зүй юм” гэж 

тодорхойлж байна. 

Энэхүү судалгааны ажилдаа цаашид багаар заах аргыг англи хэлний сургалтанд хөгжүүлж, 

нэвтрүүлж болох талаар судалгаа, туршилтын үр дүнг нэгтгэн дүгнэсэн бөгөөд англи хэлний 

хичээлийг багаар заах аргыг цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. 
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SARS-COV-2-ЫН ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЫ ДАРААХ ХАРИУ УРВАЛЫН 

АСУУМЖ СУДАЛГАА 

М.Халиун1, Б.Мөнхцэцэг1 Э.Билгүүн1, Б.Батчимэг1, Ө.Хулан1, 

М.Батхишиг1, Т.Балжинням1, Н.Мөнхтүвшин1, С.Мөнхбаяр1 

1Анагаах Ухааны Хүрээлэн, Эрдэм Шинжилгээний Төв Лаборатори 

haliun.ims@mnums.edu.mn, 93107000 

Үндэслэл: КОВИД-19 халдвар нь 2019 оны 12-р сард Хятадын Ухань хотод анх бүртгэгдсэнээс 

хойш дэлхий даяар хурдацтай тархан, 2020.03-р сард Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага 

(ДЭМБ)-аас цар тахал хэмээн зарласан бөгөөд дэлхийн улс орнуудад хүн амын дархлаажуулах 

шаардлага нэн чухал асуудал болж ирсэн. Дэлхий даяар вакцины 1, 2, 3-р шатны судалгаа хийгдэж 

байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар ДЭМБ яаралтай горимоор хэрэглэх 6-н нэр төрлийн вакциныг 

бүртгээд байна. Монгол улсын хувьд 2021 1-р сарын 10-нд Файзер (Pfizer– BioNTech), Астразенека 

(АstraZeneca), Модерна (Moderna) гэсэн гурван вакциныг Монгол Улсын эмийн бүртгэлд албан 

ёсоор бүртгэснээ зарлаж 2021 оны 2-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн ДЭМБ-ын эрэмбэлэлтийн дагуу 

өндөр эрсдэлтэй эрүүл мэндийн ажилтнууд, хавсарсан эмгэгтэй болон ахмад настнуудад 

Астразенека, Файзер вакциныг хийж эхэлсэн. Цаашлаад 4-р сараас БНХАУ-ын Синофарм 

компанийн Вероцел (Verocell) вакцин болон ОХУ-ын Спутник-В (Sputnic-V) вакцинаар нийт хүн 

амыг дархлаажуулж байна. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн статистик тоо баримтаас 

үзэхэд улсын хэмжээнд 6-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар КОВИД-19- ийн эсрэг вакцины 1-р 

тунгийн хамралт 91.5%, 2-р тунгийн хамралт 79.2% тус тус байна. Нийт хүн амыг вакцинд 

хамруулж эхэлсэнтэй холбоотойгоор вакцины дараах хариу урвалын асуудал хүн бүрд харилцан 

адилгүй байгаа бөгөөд хариу урвалыг үнэлэн судлах нь бидний судалгааны ажлын үндэслэл 

боллоо. 

Зорилго: SARS-CoV-2-ын халдвараас сэргийлэх вакцины дараах хариу урвалыг үнэлэх 

Материал, арга зүй: Нийт 37 асуумж бүхий цахим судалгааг нэг агшингийн загвараар Google 

form платформыг ашиглан 2021 оны 04-р сараас 2021 оны 06-р сарын хооронд нийт 574 хүн 

хамрагдсан хэдий ч судалгааны явцад асуумж гүйцэт бөглөөгүй 107 хүн хасагдаж 467 хүнийг 

хамрууллаа. Судалгаанд вакцины 1-р тун болон 2-р тунд хамрагдсан иргэд байв. Судалгааны үр 

дүнг Microsoft Excel 2010 болон Stata 15 программ ашиглан дескриптив статистик, Хи-квадрат 

тест, one-way Anova тестүүдийг ашиглан p утга ≥0.05 тохиолдолд статистик ач холбогдол бүхий 

ялгаатай хэмээн дүгнэсэн. 

Судалгааны үр дүн: Судалгааны ерөнхий мэдээллээс харахад нийт судалгаанд оролцогчдын 

83.94% нь эмэгтэй, 16.6% нь эрэгтэй, насны хувьд 45% (258) нь 18-30 нас, 32% (184) нь 30-40 нас, 

mailto:munkhtsetseg.ims@mnums.edu.mn
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40-50 нас 15% (86) нь, харин 50-с дээш насны хүмүүс 8% (46)-г эзэлж байлаа. Вакцины 1-р тунд 

хамрагдсан 52% (243), 48% (224) нь 2-р тунд хамрагдсан ба үүнээс 81% нь Вероцел, 13% нь 

Астразенека 5% нь Спутник, 1% нь Файзер вакциныг тус тус хийлгэсэн байна. 

Вакцины дараах хариу урвал нийт судалгаанд оролцогчдын 63%, (эмэгтэйд- 63.7%, 

эрэгтэйд- 50.6%) -д илэрч байв. Хүйсийн хувьд статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байлаа 

(p=0.03). Вакцины дараах хариу урвал насны бүлгүүдийн хувьд 18-30 нас 64%, 30-40 нас 63 %, 40-

50 нас 59%, 60-с дээш насны хүмүүсийн 43%-д илэрсэн ба бүлгүүдийн хооронд ач холбогдол бүхий 

ялгаа ажиглагдсангүй. 

Вакцины 1-р тун хийлгэсний дараа судалгаанд оролцогчдын 77.5%-д ядрах, 77.1%-д толгой 

өвдөх, 49.9%-д тариулсан хэсэгт өвдөх шинж тэмдгүүд түгээмэл илэрч байв. Вакцины хариу урвал 

үргэлжлэх хугацаа 1-3 хоног 34.8%, 4-6 хоног 15.7%, урт хугацаанд буюу 7 ба түүнээс дээш хоног 

үргэлжилсэн хүмүүсийн эзлэх хувь 49.1% (p=0.001) байв. 

Түүнчлэн 2-р тун хийлгэсэн хүмүүсийн 62%-д толгой өвдөх (p=0.04), 56.4%-д ядрах, 58.3%-

д тариулсан хэсэгт өвдөх зэрэг шинж тэмдгүүд түгээмэл илэрч байсан бөгөөд 1-р тунгийн дараа 

илрэх шинж тэмдэгтэй адил байлаа. Харин ядрах шинж шинж тэмдэг нь 1-р тунгийн дараа 

(p=0.007) илүүтэй илэрсэн бол бусад шинж тэмдгүүдийн хооронд статистик ач холбогдол бүхий  

ялгаа ажиглагдаагүй болно. Вакцины хариу урвал үргэлж6лэх хугацаа 1-3 хоног 53.5%, 4-6 хоног 

16.6%, урт хугацаанд буюу 7 ба түүнээс дээш хоног үргэлжилсэн хүмүүсийн эзлэх хувь 30.7% байв. 

Вакцины дараах хариу урвал Астразенека вакцин хийлгэсэн хүмүүсийн 64%-д, Вероцел 

вакцин хийлгэсэн хүмүүсийн 61%-д илэрсэн боловч хариу урвалаар илрэх шинж тэмдэг болон 

вакцины төрөл хооронд хамаарал байсангүй. 

Дүгнэлт: Монгол улсад хийгдэж буй SARS-CoV-2-ийн эсрэг вакцинууд нь төрлөөс үл хамаарч 

ядрах, толгой өвдөх, тариулсан хэсэгт өвдөх зэрэг вакцины дараах хариу урвалууд нийт вакцинд 

хамрагсдын 2/3-д илрэх боломжтой байна. Дээрх шинж тэмдгүүд нь хүйсийн хувьд эмэгтэйчүүдэд 

илүүтэй илрэх боломжтой байна. Вакцины дараах хариу урвалын илрэл нас ахих тусам сул байх 

хандлагатай байна. 

Түлхүүр үг: КОВИД-19, шинж тэмдэг, дархлаажуулалт 
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SURVEY OF SYMPTOMS FOLLOWING SARS-COV-2 VACCINATION 

Khaliun M1, Munkhtsetseg B1, Bilguun E1, Batchimeg B1, Khulan U1, 

Batkhishig M1, Baljinnyam T1, Munkhtuvshin N1, Munkhbayar S1 

1Institute of Medical Sciences, Central Scientific Research Laboratory 

haliun.ims@mnums.edu.mn, 93107000 

Introduction: COVID-19 infection has spread rapidly around the world since it was first reported in 

Wuhan, China in December 2019. Thereby, In March 2020, the World Health Organization (WHO) 

announced the novel disease outbreak as a pandemic. In this regard, the need for vaccination of the 

population has become a crucial issue in many countries. Currently, WHO has registered six types of 

vaccines for emergency use. On January 10, 2021, the Mongolian Drug Registry officially announced the 

registration of three vaccines including Pfizer-BioNTech, AstraZeneca and Moderna. Starting February 

23, Astrazeneca and Pfizer-BioNTech vaccines have been injected in high-risk health care providers, 

comorbidities and the elderly people according to the WHO rankings. Since April 2021, Verocel vaccine 

which is manufactured in China and Sputnic-V vaccine in Russia have been injected into the population. 

According to the statistics of the National Center for Communicable Diseases, on 11 June, the vaccinated 

with first dose and second dose were 91.5% and 79.2% respectively. With vaccination in the population, 

many people have concerns about the vaccine’s side effects. Thus, the current study aimed to track the 

short-term side effects of the vaccine. 

Objects: To study of post-vaccination symptom in SARS-CoV-2 

Methods: The information in cross-sectional study was gathered by a Google Form-questionnaire which 

comprises 37 questions during the April to June in 2021. The results included the responses of 467 

individuals. Adverse effects of the vaccine were reported after the first and the second doses. Descriptive 

statistics were performed for the collected data. The responses were displayed as frequency (counts and/or 

percentage). A chi-squared test and one-way ANOVA test were employed for statistical analysis. The data 

were statistically analyzed using STATA 15 and Microsoft Excel 2010. The level of significance was set 

at p ≤ 0.05. 

Results: The responses of 467 participants (83.94% females and 16.6% males) were included in the 

analyses. The age groups of the respondents were 45% (18-30 years), 32% (30-40 years), 15% (40-50 

years) and 8% (over 50 years). Among the respondents, 52% had received their first dose and 48% 

received their second dose. Moreover, 81%, 13% and 1% of the respondents were vaccinated with 

Verocell Astrazeneca and Sputnik V respectively. 
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Post-vaccination symptoms were more likely to be reported by women (63%) compared to men 

(50.6%) p =0.03. The chance of having symptoms decreased with advancing age. The frequency of 

symptoms was 64% (18-30 years), 63% (30-40 years), 59% (40-50 years) and 43% (over 50 years). 

After the first dose of the vaccines, 77.5% reported fatigue, 77.1% reported headache and 49.9% 

reported local pain at the injection site. Lasting duration of the symptoms were 1-3 days (34.8%), 4-6 days 

(15.7%) and more than a week (49.1%) (p=0.001). 

For the second dose, 62% reported fatigue (p=0.04), 56.4% reported headache and 58.3% reported 

local pain at the injection site and the major reported symptoms were identical to the first doses. Lasting 

duration of the symptoms were 1-3 days (53.5%), 4-6 days (16.67%) and more than a week (30.7%) 

(p=0.001). 

On the other hand, Fatigues were more common after the first dose of vaccines p=0.007. 

Furthermore, the frequency of experiencing symptoms was 64% for astrazeneca and 61% for Verocell and 

there was no significant difference between the vaccine types. 

Conclusion: Despite the vaccine types, SARS-CoV-2 vaccines that are used in Mongolia induced post 

vaccination symptoms including fatigue, headache and local pain at the injection site in two thirds of the 

recipients. These symptoms were more common among the women. In addition, there was a tendency of 

decreased reaction to vaccines in older people. 
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КОРОНАВИРУСЫН ЭСРЭГ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН 2 ТУНД ХАМРАГДСАН 

ИРГЭДИЙН ВАКЦИНЫ ДАРААХ ХАРИУ УРВАЛ БА СЭТГЭЛЗҮЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ 

Н.Билгүүн1, М.Нямсүрэн2, З.Хишигсүрэн1, С.Мөнхбаярлах1, Д.Оюунсүрэн1 

1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Анагаах Ухааны Сургууль 

2Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв 

Имэйл: bishkabilguun50@gmail.com 

Үндэслэл: Дархлаажуулалт нь хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн хэмнэлттэй арга 

хэмжээ бөгөөд жил бүр дор хаяж 2.5 сая хүний амь насыг дархлаажуулалтын тусламжтайгаар 

авардаг билээ. 

Зорилго: Коронавирусын халдварын эсрэг дархлаажуулалтын 2 тунд хамрагдсан иргэдийн вакцин 

хийлгэхийн өмнөх ба хийлгэсний дараах дархлааны хариу урвалын илрэлийг сэтгэлзүйн байдалтай 

харьцуулан судлахад чиглэсэн болно. 

Материал ба аргазүй: Судалгааг дескриптив судалгааны агшингийн аргаар өөрөө бөглөх 

асуумжийг ашиглан зохион байгууллаа. 

Үр дүн: Судалгаанд 18-53 насны нийт 103 оролцсоноос, 51.5% нь эмэгтэй хүйсийн (n=53) оролцогч 

байсан ба дундаж нас 33.4±9.1 байв. Хүйсийн харьцаа 1:1 байсан бөгөөд вакцин хийлгэсний дараах 

3 хоногт тарьсан газар улайх (57.3%), хөндүүрлэх (19.4%), хавдах (15.5%), бие 

тавгүйрхэх (5.8%), жихүүдэс даах (8.7%), ядарч сульдах (1.9%) болон толгой өвдөх (5.8%) зэрэг 

шинжүүд түлхүү илэрсэн байсан бол вакцины 2 тун хийлгэсний дараах 3 хоногт дээрхи дархлааны 

хариу урвалын шинжүүдийн илрэл буурсан байв. Судалгаанд оролцогчийн төрөлхийн түгшимтгий 

байдал болон вакцин хийлгэсний дараах сэтгэл түгшилтийн түвшингээс хамааран бага зэрэг 

халуурах; ханиах; хоолонд дургүй болох; гэдэс гүйлгэх; булчирхай цочих, тарьсан газар улайх; 

хавдах; бие тавгүйрхэх; толгой өвдөх; арьс загатнах; тууралт гарах; амьсгал давчдах зэрэг 

дархлааны хариу урвалын вегетатив шинжүүд илэрч байсан нь статистик ач холбогдол бүхий 

үзүүлэлтүүд байв. 

Дүгнэлт: Вакцины 2 тунг хийлгэсний дараах 3 хоногт илэрсэн дархлааны хариу урвалын 

шинжүүдээс вакцин хийсэн газар хөндүүрлэх, ядарч сульдах, бие тавгүйрхэх, бие зарайх болон 

толгой өвдөх зэрэг шинжүүд түлхүү илэрсэн бөгөөд дархлааны хариу урвалын шинжүүдийн илрэл 

нь оролцогчийн бие махбодын суурь өвчин эмгэг, төрөлхийн түгшимтгий байдал, вакцин 

хийлгэхийн өмнөх ба хийлгэсний дараах сэтгэл гутрал, сэтгэл түгшилтийн түвшингээс хамааран 

статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байв 

Түлхүүр үг: КОВИД-19, цар тахал, дархлаа, суурь түгшимтгий байдал, сэтгэл гутрал 
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THE POST-IMMUNIZATION RESPONSE AND PSYCHOLOGICAL STATUS OF THE 

CITIZENS VACCINATED AGAINST CORONAVIRUS INFECTION 

Bilguun N1, Nyamsuren M2, Khshigsuren Z1, Munkhbayarlakh S1, Oyunsuren D1 

1School of Medicine, Mongolian National University of Medical Sciences, 

2National Center for Mental Health 

Email: bishkabilguun50@gmail.com 

Introduction: Vaccination is the most effective medical intervention for life-saving and is estimated to 

save at least 2.5 million lives every year. 

Goal: To define the post-immunization responses and to compare with pre-immunization and post- 

immunization psychological status of the citizens vaccinated against coronavirus infection. 

Material and method: The study design was descriptive and cross-sectional and data were collected using 

a semi-structured questionnaire. 

Results: 103 individuals who participated in the survey, female (n=53; 51.5%), and the average age was 

33.4±9.1. The sex ratio was 1:1 and most participants have symptoms of post-vaccination immune 

response for 3 days after the first dose of the vaccine, including redness (57.3%); pain (19.4%) and 

swelling in the planted area (15.5%), fatigue (5.8%); shivering (8.7%), and headache (5.8%), but their 

symptoms of post-vaccination immune response for 3 days after the second dose of the vaccine have 

decreased. Symptoms of the post-vaccination immune response, such as redness and pain at the injection 

area, restlessness, shivering, headache, the pain of the joint, and sore throat were statistically significant 

with the level of pre and post-vaccination depression. There may also be a sub-febrile fever, cough, loss 

of appetite, diarrhea, lymphadenitis, itchy skin, rash, shortness of breath, and other vegetative signs were 

significantly depending on the level of the basic anxiety, and the level of post-vaccination anxiety of 

respondents. 

Conclusion: Most respondents reported, that they have symptoms of an immune response for 3 days after 

the 1,2 doses of the vaccine against coronavirus include redness, pain, swelling, fatigue, shivering, and 

headache. There were statistically significant differences in somatic morbidity, basic anxiety, pre and 

post-vaccination depression, and anxiety levels. 

Keywords: COVID-19, pandemic, immune, basic anxiety, depression 
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ЭМНЭЛГИЙН ЗАРИМ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЛЭГ, 

ХАНДЛАГЫГ ҮНЭЛЭХ НЬ 

Л.Мөнхмаа1, М.Цэрэнбат2, Л.Мөнх-Эрдэнэ3 

1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль, Эрүүл 

мэндийн бодлогын тэнхим 

2 Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Био-Анагаахын Сургууль, Эмгэг судлал 

шүүх эмнэлгийн тэнхим 

3,*Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль, Эрүүл 

мэндийн бодлогын тэнхим 

Цахим шуудан: l.munkhmaa@gmail.com 

Утас: +976 88883135 

Үндэслэл: Эмнэлгийн мэргэжилтний алдааны талаар анх МЭӨ 2030 онд “Хаммурабийн кодонд 

дурдагдаж байжээ. Ромын хуулинд эмнэлгийн мэргэжилтэний алдааг “хууль бус үйлдэл” хэмээн  

тодорхойлсноор энэхүү үзэл баримтлал МЭ 1200 онд Европ тивд нэвтэрсэн байна. АНУ-д 1800- 

аад оноос эмнэлгийн мэргэжилтний алдааг буруутгаж шүүмжилж эхлэх нь нийгэмд ажиглагдаж 

эхэлсэн боловч 1960-аад оноос эхлэн албан ёсоор шүүхэд нэхэмжлэл гаргадаг болжээ. Эмнэлгийн 

эрх зүй нь эмнэлэгтэй холбогдсон нийгмийн харилцааг зохицуулахад чиглэгдсэн эрх зүйн 

судлагдахуун юм. Эмчлэх, сувилах, эм барих, эх барих, сэргээн засах тусгай эрх зүйн чадамж бүхий 

эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн гэрээ хэлэлцээр хүлээсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 

үүргээ хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр зохих ёсоор биелүүлээгүй санаатай эсвэл болгоомжгүй гэм 

буруутай үйлдэл, эс үйлдлийн улмаас үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд, амь нас хохирсон байхыг 

ойлгоно. Эмнэлгийн мэргэжилтэн ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн эсэхийг ЭМЯ – ны дэргэдэх 

эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хороо тогтоох бөгөөд мэргэжлийн алдаа гаргаж, хүний 

амь нас, эрүүл мэндийг хохироосон нь зохих байгууллагаар тогтоогдсон тохиолдолд Монгол 

улсын эрүүгийн хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ “Арвантавдугаар зүйл” буюу “Эрүүл мэндийн 

эсрэг гэмт хэрэг” – ийн тухай хуулийн дагуу зохицуулагдана. 

Судалгааны зорилго: Эмнэлгийн эрх зүйн зөрчилд өртөмхий зарим нарийн мэргэжлийн эмч 

нарын эмнэлгийн эрх зүйн зөрчлийн талаарх мэдлэг, хандлагыг үнэлэх. 

Судалгааны материал, арга зүй: Судалгааг аналитик судалгааны тоон аргыг ашиглан гүйцэтгэв. 

Судалгааны мэдээллийг Паракаш нарын боловсруулсан 30 асуулт (15 хандлага, 15 мэдлэг)-тай 

асуумжийг ашиглан орон нутгийн бүс тус бүрээс нэг аймаг, болон алслагдсан дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн 67 нарийн мэргэшлийн эмч нараас авав. Мэдлэг, хандлагыг үнэлэхдээ “Тийм” гэж 

хариулсан бол 1 оноо, “Үгүй” гэж хариулсан бол 0 оноотой байна. Нэг 
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асуултанд нийт судалгаанд оролцогчдын хэдэн хувь зөв хариулснаас хамаарч тухайн асуултын 

талаархи мэдлэг, хандлагыг үнэллээ. Хариулт 0-39% бол хангалтгүй, 40-59% бол хангалттай, 60- 

69% бол сайн, 70-100% бол маш сайн гэж тооцно. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд Налайх, Багануур дүүргийн ЭМН, Сүхбаатар аймгийн Нэгдсэн 

эмнэлэг, Ховд аймгийн БОЭТ, Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж байгаа нийт 67 эмч 

(29.9% нь эрэгтэй, 70.1% нь эмэгтэй) хамрагдсан. Мэс заслын эмч 16 (23.8%), эх барих 

эмэгтэйчүүдийн эмч 19 (28.3%), бусад мэргэжлийн эмч 32 буюу 47.7%-ийг эзэлж байна. Асуултанд 

хариулсан байдлыг нарийн мэргэжил тус бүрээр авч үзвэл мэс заслын эмч нар 18 асуултанд маш 

сайн, 2 асуултанд сайн, 4 асуултанд хангалттай, 5 асуултанд маш муу хариулсан байна. Эх барих 

эмэгтэйчүүдийн эмч нар 15 асуултанд маш сайн, 5 асуултанд сайн, 3 асуултанд хангалттай, 6 

асуултанд маш муу хариулсан байна. Бусад мэргэжлийн эмч нар 13 асуултанд маш сайн, 4 

асуултанд сайн, 6 асуултанд хангалттай, 6 асуултанд маш муу хариулсан байна. Судалгаанд 

хамрагдсан эмч нарын нийт асуултанд хариулсан байдлаас харахад газарзүйн байршлын ялгаа 

ажиглагдахгүй байна, харин нарийн мэргэжлийн талаас харьцуулахад мэс засал болон эх барих 

эмэгтэйчүүдийн эмч нар нь бусад нарийн мэргэжлийн эмч нараас “эмнэлгийн эрх зүйн зөрчлийн” 

талаарх мэдлэг, хандлага илүү сайтай байна. 

Дүгнэлт: 2016 оноос хойш анхан шатны шүүхээр орсон 23 шүүгдэгчтэй 17 хэргийн тал хувийг эх 

барих эмэгтэйчүүдийн эмч, эх барих эмэгтэйчүүдийн сувилагч болон мэс заслын эмч эзэлж байна. 

Судалгаанд хамрагдсан эмч нарын эмнэлгийн эрх зүйн зөрчлийн талаарх мэдлэг болон хандлага 

“хангалттай” түвшинд байна. Мөн ажлын ачаалал их байгаа нь эмнэлгийн эрх зүйн зөрчил гарахад 

нөлөөлөх хамгийн гол хүчин зүйл гэж үзсэн байна. 
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НИЙСЛЭЛИЙН ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ӨВЧЛӨЛИЙН ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

О.Оюунжаргал1, Ө.Гандолгор2, Б.Буяндэлгэр3, А.Нямбаяр4, Д.Хишигтогтох2 

1Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 

2Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, НЭМС 

3 АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль 

4Ахмад настны эрүүл мэнд хөгжлийн үндэсний төв 

Email: oyunjargal0102@gmail.com 99159146 

Үндэслэл: Монгол улсын хүн амын дундаж наслалт 2019 оны байдлаар 70.41 болж өмнөх оноос 

0.22-оор нэмэгдэн, хүйсийн хувьд эмэгтэйчүүд 75.96, эрэгтэйчүүд 66.38 болсон байна. Дэлхий 

дахинд эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс дундаж наслалтын хувьд 4-5 жилийн зөрүүтэй байдаг бол 

манай улсын хувьд энэхүү үзүүлэлт 2 дахин их буюу 9.58 байгаа нь эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг 

анхаарах асуудал чухлаар тавигдаж байна. Ялангуяа ид ажил хөдөлмөрийн насны (15-49 нас)1000 

эрэгтэйд ногдох нас баралт өндөр үзүүлэлттэй орнуудын тоонд орж, дундаж наслалтын зөрүү 

хамгийн өндөр улсуудын 12-рт, Ази, Номхоон далайн бүсийн хувьд 2-рт жагсаж байгаа юм. 

Дэлхийн хүн амын дунд эрэгтэйчүүдийн нийт нас баралтын 70 гаруй хувийг зүрх судас, хавдар, 

чихрийн шижин, амьсгалын замын архаг өвчлөл зэрэг халдварт бус өвчин эзэлж, жилээс жилд өсч 

байна. ДЭМБ-ын “Дэлхийн эрүүл мэндийн эрсдэл” тайланд дурдсанаар дэлхийн улс орны нийгэм 

эдийн засгийн хөгжил, хүн амын амьдралын хэв маягийн өөрчлөлтийг дагаад өвчлөлийн бүтцэд 

өөрчлөлт орж, халдварт өвчлөлөөс халдварт бус өвчлөлд шилжиж байна. Манай улсын хувьд ч 

сүүлийн 20 гаруй жил урьдчилан сэргийлж, эрт үед нь илрүүлж эмчлэх боломжтой ХБӨ зонхилж, 

улмаар үр бүтээлтэй ажиллах чадамжтай хөдөлмөрийн насныхны дунд ихэвчлэн тохиолдож байгаа 

нь нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг болсоор байна. НҮБ-ын төрөлжсөн 

агентлагийн хамтарсан багаас 2015-2019 онд хийсэн үнэлгээгээр манай хүн амын нийт нас 

баралтын шалтгааны 77 хувийг халдварт бус өвчлөл, тэдгээрийн 32 хувь нь 30-70 насны 

эрэгтэйчүүдийг хамарсан цагаас эрт нас баралт зонхилж байна. Хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх 

шалтгаанд амьсгалын замын өвчний 44 хувийг амьсгалын замын бөглөрөлт өвчин, хатгалгаа, зүрх, 

судасны өвчний 40.2 хувийг цусны даралт ихсэлт, 23.6 хувийг зүрхний шигдээс өвчин, хоол 

боловсруулах тогтолцооны өвчний 26.9 хувийг элэгний эмгэг өвчин, шээс, бэлгийн тогтолцооны 

өвчний 63.6 хувийг бөөрний сувганцрын үрэвсэлт өвчин тус тус эзэлж байна. Ийнхүү 

эрэгтэйчүүдийн дунд хорт зуршлын хэрэглээ өндөр, хүн амын өвчлөл, нас баралтын бүтцэд 

хүйсийн ялгаатай байдал их байгаа нь эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн талаар дорвитой арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна. 
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Зорилго: Нийслэлийн эрэгтэйчүүдийн дундах өвчлөлийн бүтэц, тархалтын байдлыг сүүлийн 10 

жилээр судлаж, дүн шинжилгээ хийх. 

Материал, арга зүй: Баримтын судалгааны аргаар нийслэлийн хүн амын сүүлийн 10 жилийн 

эрүүл мэндийн статистик мэдээнд дүн шинжилгээ хийсэн. 

Судалгааны үр дүн: Нийслэлийн хүн амын 2010-2019 оны эрүүл мэндйн статистик мэдээнд дүн 

шинжилгээ хийхэд халдварт бус өвчний тэргүүлэх 5 шалтгаан 10000 хүн амд амьсгалын 

тогтолцооны өвчин 2099 Амьсгалын тогтолцооны өвчний түвшинг 10 жилийн өмнөх үетэй 

харьцуулахад бүх насанд нэмэгдэж, 2019 оны байдлаар, насны бүлгээр харвал 18-64 насны 

эрэгтэйчүүд 8139 болж 10 жилийн өмнөхөөс 2724-өөр нэмэгдсэн байна. 

2. Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин Хүн амын өвчлөлийн хоёрдугаар шалтгаан болсон хоол 

боловсруулах тогтолцооны өвчин сүүлийн 10 жилийн дунджаар нийт өвчлөлийн 15.5 хувийг эзэлж 

байна. Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчлөл (10 000 хүн амд) 2019 онд 1845 болж, сүүлийн 10 

жилийн дундажаас 218-аар, өмнөх оноос 297-оор тус тус өссөн байна. Харин хоол боловсруулах 

тогтолцооны өвчний түвшин, 2019 оны байдлаар харвал эрэгтэйчүүдийнх 1481 болж өссөн. 

3. Зүрх судасны тогтолцооны өвчин Хүн амын өвчлөлийн гуравдугаар шалтгаан болсон зүрх 

судасны тогтолцооны өвчин сүүлийн 10 жилийн дунджаар нийт өвчлөлийн 12.0 хувийг эзэлж 

байна. Зүрх судасны тогтолцооны өвчлөл (10 000 хүн амд) 2019 онд 1321 болж, сүүлийн 10 жилийн 

дундажаас 344-өөр, өмнөх оноос 172-оор тус тус өссөн байна. Харин зүрх судасны тогтолцооны 

өвчний түвшинг 2019 оны байдлаар харвал эрэгтэйчүүдийнх 1026 болж, 10 жилийн дундажаас 435-

аар тус тус нэмэгдсэн байна. 

4. Шээс бэлгийн тогтолцооны өвчин Хүн амын өвчлөлийн дөрөвдүгээр шалтгаан болсон шээс 

бэлгийн тогтолцооны өвчин сүүлийн 10 жилийн дунджаар нийт өвчлөлийн 11.1 хувийг эзэлж 

байна. Шээс бэлгийн тогтолцооны өвчлөл (10 000 хүн амд ногдох) 2019 онд 1120 болж, сүүлийн 

10 жилийн дундажаас 255-аар, өмнөх оноос 188-аар тус тус өссөн байна. Харин шээс бэлгийн 

тогтолцооны өвчний түвшинг 2019 оны байдлаар харвал эрэгтэйчүүдийнх 584 болж, 10 жилийн 

дундажаас 184-өөр нэмэгдсэн байна. 

5. Мэдрэлийн тогтолцооны өвчин Хүн амын өвчлөлийн тавдугаар шалтгаан болсон мэдрэлийн  

тогтолцооны өвчин сүүлийн 10 жилийн дунджаар нийт өвчлөлийн 6.1 хувийг эзэлж байна. 

Мэдрэлийн тогтолцооны өвчлөл (10 000 хүн амд ногдох) 2019 онд 741 болж, сүүлийн 10 жилийн 

дундажаас 238-аар, өмнөх оноос 113-аар тус тус өссөн байна. Харин мэдрэлийн тогтолцооны 

өвчний түвшинг 2019 оны байдлаар хүйсээр харвал эрэгтэйчүүдийнх 563 болж, 10 жилийн 

дундажаас 176-аар нэмэгдсэн үзүүлэлтэй байна. 
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НИЙСЛЭЛИЙН ӨСВӨР ҮЕИЙНХНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

Ц.Ананд 1, Ч.Өнөрцэцэг 2, Ө.Гандолгор 2, Б.Бүжидмаа 3, 

Х.Бямбасүрэн 3, А.Нямбаяр 4, Б.Батзориг 2, Д.Хишигтогтох 2 
1 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 

2 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 
3 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 4Ахмад настны эрүүл мэнд, хөгжлийн үндэсний төв 

И-майл: anandtsevegsuren@gmail.com, Утас: 88038293 

Үндэслэл: Дэлхий дээр 1,6 тэрбум буюу 6 хүн тутмын 1 нь өсвөр үеийнхэн байна. Монгол улсад 

2019 оны байдлаар 502377 өсвөр насныхан байгаа нь хүүхэд, өсвөр үеийнхэн дийлэнх хувийг эзэлж 

байна. 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тайлан мэдээнд өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийн гол 

тулгамдаж буй асуудалд шээс бэлгийн замын өвчин, хоол боловсруулах эрхтний эмгэг, осол 

гэмтэл, хүсээгүй жирэмслэлт, үр хөндөлт болон амьдралын буруу хэм маяг, зан үйл, түүнээс 

үүдэлтэй өвчлөл байгааг онцолж, тухайн насанд тохиолдож буй нас баралтын 18% нь дээрхи 

шалтгаанаас үүдэлтэй байна. Монгол улсад 2019 онд улсын хэмжээнд 20 хүртэлх насныхны 

жирэмслэлт 4.4%, үр хөндөлт 5.0% байсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 0.5% -иар өссөн байна. 

Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний 

хөтөлбөр (2017-2021)-т Өсвөр үе, залуучуудын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол 

хангалтгүй байна. Тухайлбал, ХДХВ/ДОХ-ын талаар цогц мэдлэгтэй залуучуудын эзлэх хувь 

эрэгтэйчүүдийн дунд ердөө 20.7 хувь, эмэгтэйчүүдийн дунд 22.8 хувь байна. Судалгааны дүнгээс 

үзэхэд эмэгтэйчүүдийн 4.4 хувь нь 18 наснаас өмнө, хөдөөгийн охидын 5.2 хувь нь 15-19 

насандаа хүүхэд төрүүлсэн байгаа нь хүн ам, залуучуудын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 

мэдлэг, хандлага, дадалд тогтвортой өөрчлөлт гарахгүй байгааг харуулж байна. Хэдийгээр өсвөр 

насны охидын төрөлтийн түвшин сүүлийн 15 жилд өсөөгүй боловч 1000 охидод тохиолдол 50 

байгаа нь өндөр эрсдэлтэйд орж байна. Иймд өвчлөлийн төлөв байдлыг тодорхойлж, түүнд 

тулгуурлан тусламж үйлчилгээг оновчтой, ээлтэй, чанартай хүргэх асуудал чухал байна. 

Зорилго: Нийслэлийн өсвөр үеийнхний дундах өвчлөлийн бүтцийн өнөөгийн төлөв байдлыг 

судлах 

Судалгааны материал арга зүй: Нийслэлийн өсвөр үеийнхний дундах өвчлөлийн байдалд 

баримтын судалгааны аргыг ашиглан 2015-2019 оны эрүүл мэндийн үзүүлэлтэнд дүн шинжилгээ 

хийсэн. 

Үр дүн: 2015-2019 оны статистик мэдээллээс харахад өсвөр насныхны дунд дараах өвчлөл 

тэргүүлэх байрыг эзлэж байна. 2015 онд өсвөр насны эндсэн эхчүүд 16.7 хувь, 20-оос доош насны 

үр хүндүүлсэн эмэгтэйчүүдийн хувь 4.9 байна. Нийслэлийн өсвөр үеийнхний өвчлөлийн 1000 

хүүхдэд 74.85 амьсгалын тогтолцооны өвчлөл, 72.52 бэртэл, хордлого гадны шалтгаант өвчлөл, 
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57.35 арьс ба арьсан доорхи эслэгийн өвчин, 49.75 хоол боловсруулах тогтолцооны өвчлөл, 13.25 

шээс бэлгийн тогтолцооны өвчлөл байна. 

2016 онд эндсэн эхчүүд 5.9 хувь, 20-оос доош насны үр хөндүүлсэн эмэгтэйчүүдийн хувь 3.8 болж 

өмнөх оноос 1.1 хувиар буурч, улсын дунджаас 1.2 хувиар бага үзүүлэлттэй байна. Өвчлөл 1000 

хүүхдэд 65.3 амьсгалын тогтолцооны өвчлөл, 61,5 бэртэл, хордлого гадны шалтгаант өвчлөл, 57.6 

арьс ба халимны өвчин, 51.2 хоол боловсруулах тогтолцооны өвчлөл, 13.8 шээс бэлгийн 

тогтолцооны өвчлөл байна. 

2017 онд эндсэн эхчүүд 8.3 хувь байна. 20-оос доош насны үр хөндүүлсэн эмэгтэйчүүдийн хувь 

3.9 болж өмнөх оноос 0.1 хувиар нэмэгдэж, улсын дунджаас 1.4 хувиар бага үзүүлэлттэйбайна. 15-

19 насны 10000 хүүхэд тутмын 3.9 нь эндсэн нь өмнөх оноос 0.5-аар нэмэгдсэн статистик үзүүлэлт 

гарч байна. Өвчлөлийн 1000 хүүхдэд 78.7 хоол боловсруулах тогтолцооны өвчлөл, 74.2 бэртэл, 

хордлого гадны шалтгаант өвчлөл, 65.8 арьс ба халимны өвчин, 49.2 амьсгалын тогтолцооны 

өвчлөл, 21.3 шээс бэлгийн тогтолцооны өвчлөл байна. 

2018 онд 20-оос доош насны үр хүндүүлсэн эмэгтэйчүүдийн хувь 4.1 хувь болж өмнөх оноос 0.2 

хувиар нэмэгдсэн байна. Өвчлөлийн 1000 хүүхдэд 90.9 бэртэл, хордлого гадны шалтгаант өвчлөл, 

75.6 хоол боловсруулах тогтолцооны өвчлөл, 70.2 арьс ба халимны өвчин, 55.9 амьсгалын 

тогтолцооны өвчлөл, 23.2 шээс бэлгийн тогтолцооны өвчлөл, 16.9 нүд ба түүний дайврын өвчин, 

14.1 мэдрэлийн тогтолцооны өвчин, 10.7 чих ба хөхөнцөрийн өвчин байна. 

2019 онд төрөлтийг насны ангиллаар авч үзэхэд 20 хүртэлх насны төрөлт 3.7 хувийг эзэлж байна. 

20-оос доош насны үр хөндүүлсэн эмэгтэйчүүдийн хувь 4.0 болж өмнөх оноос 0.1-ээр буурч, улсын 

дунджаас 1.0 хувиар бага үзүүлэлттэй байна. Өвчлөл 1000 хүүхдэд 106.1 бэртэл, хордлого гадны 

шалтгаант өвчлөл, 102.5 хоол боловсруулах тогтолцооны өвчлөл, 80.8 арьс ба халимны өвчин, 76.9 

амьсгалын тогтолцооны өвчлөл, 31.5 шээс бэлгийн тогтолцооны өвчлөл, 21.4 нүд ба түүний 

дайврын өвчин, 21.1 мэдрэлийн тогтолцооны өвчин, 12.9 чих ба хөхөнцөрийн өвчин байна. 

Дүгнэлт: 2015, 2016 онуудад амьсгалын замын тогтолцооны өвчнүүд нь өсвөр насныхны 

өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаан болж байсан бол 2017 онд хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин, 

2018, 2019 бэртэл хордлого, гадны шалтгаант өвчин тэргүүлжээ. 

2019 оны өсвөр насны өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгааныг 2015 онтой харьцуулахад бүх өвчлөлөөр 

нэмэгдсэн байна. 2015 оны өсвөр насныхны өвчлөлийн бүтцийг авч үзвэл 29569 тохиолдол байсан 

бол 2019 онд 42888 тохиолдол бүртгэгдсэн буюу 1.45 дахин өссөн үзүүлэлт байна. 

2019 онд 20-оос доош насны үр хүндүүлсэн эмэгтэйчүүд нь 2015 оны тоо баримттай харьцуулахад 

0.8 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
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ADOLOSCENTS HEALTH STATUS OF ULAANBAATAR 

Anand.Ts 1, Unurtsetseg. Ch 2, Gandolgor.H 2, Bujidmaa.B3, Byambasuren.Kh3, 

Nymbayr.A4, Batzorig.B2, Khishigtogtokh.D2 

1 General Agency for Specialized Inspection 

2 Mongolian National University of Medical Science 

3 National Center for Public Health 

4National center for health and development of elderly people 

E-mail: anandtsevegsuren@gmail.com, Phone number: 88038293 

Background: There are 1.6 billion people in the world and then 1 in 6 are teenagers. In 2019 there were 

502,377 teenagers and it is major part in population. 

The World Health Organization reports that the main health problems of teenagers are urogenital 

diseases, gastrointestinal disorders, injuries, unwanted pregnancies, abortions, and unhealthy lifestyles, 

behavior related diseases and 18% of all deaths are due to the above causes. In Mongolia 2019, the number 

of pregnancies and abortions among children under 20 was 4.4%, it is increased of 0.5% compared to the 

previous year. 

The National Program on Maternal, Child and Reproductive Health (2017-2021) approved by the 

Government of Mongolia does not provide reproductive health education for teenager and young people. 

For instance, young people with knowledge about HIV / AIDS is only 20.7 percent among men and 22.8 

percent among women. According to the research result, 4.4% of women give birth before the age 18 and 

5.2 percent of land girls give birth between the ages of 15 and 19 from see on this data there is no 

permanent change in the reproductive health knowledge, attitudes, and practices of the population and 

young people. Although the birth rate of teenager girls has not increased in the last 15 years, there are 50 

cases per 1,000 girls, which is at high risk. So that, it is prominent to define the situation of the disease 

and generate efficient, friendly and quality based on it. 

Aim: Exploring the current situation of disease structure among teenagers of the Ulaanbaatar. 

Research method: The 2015-2019 health index were analyzed using evidence-based research methods 

in the situation among teenagers in the Ulaanbaatar. 

Result: According to the 2015-2019 statistic analysis, the following diseases are the leading among 

teenagers. In 2015, the maternal mortality rate was 16.7 percent and the abortion rate for women under 

the age of 20 was 4.9 percent. There were 74.85 respiratory diseases, 72.52 injuries and external 

poisonings, 57.35 skin and whale diseases, 49.75 gastrointestinal diseases and 13.25 urogenital diseases 

per 1000 children in the Ulaanbaatar. 
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In 2016, the maternal mortality rate was 5.9 percent and the abortion rate for women under the age of 20 

was 3.8 percent which is decreased 1.1 percent from the previous year and 1.2 percent lower than the 

national average. There were 65.3 respiratory diseases, 61.5 injuries, external poisonings, 57.6 skin and 

whale diseases, 51.2 gastrointestinal diseases, and 13.8 urogenital diseases per 1000children in the 

Ulaanbaatar. 

In 2017, the maternal mortality rate was 8.3 percent and abortion rate for woman under the age of 20 

was 3.9 which is increased 0.1% from the previous year and 1.4 percent lower than the national average. 

3.9 out of 10,000 children aged 15-19 died, an increase of 0.5 from the previous year in the statistical 

analysis. There are 78.7 gastrointestinal diseases, 74.2 injuries, external poisonings, 65.8 skin and whale 

diseases, 49.2 respiratory diseases and 21.3 genitourinary diseases per 1000 children. 

In 2018, abortion rate for woman under the age of 20 was 4.1 which is increased 0.2% from the previous 

year. 90.9 injuries, poisoning and external causes, 75.6 gastrointestinal diseases, 70.2 skin and whale 

diseases, 55.9 respiratory diseases, 23.2 urogenital diseases, 16.9 eye and bypass diseases, 14.1 

neurological diseases, 10.7 ear and nipple disease per 1000 children. 

In 2019, the birth rate by age group, birth rate among under age 20 was 3.7 percent. The abortion rate for 

woman under the age of 20 was 4.0 which is decreased 0.1% from the previous year and 1.0 percent lower 

than the national average. 106.1 injuries, poisoning and external causes, 102.5 gastrointestinal diseases, 

80.8 skin and whale diseases, 76.9 respiratory diseases, 31.5 urogenital diseases, 21.4 eye and bypass 

diseases, 21.1 neurological diseases, 12.9 ear and nipples disease per 1000 children. 

Conclusion: 

In 2015 and 2016, respiratory diseases were the leading cause of disease in teenagers, whereas in 2017, 

gastrointestinal diseases were the leading cause, and in 2018, 2019 injuries and poisoning were the leading 

causes. 

The leading cause of teenager diseases in 2019 was an increase in all causes compared to 2015. 

Considering the disease structure of teenagers in 2015, there were 29,569 cases whereas in 2019, 42,888 

cases were registered which is increased 1.45 times. 

In 2019, the number of abortions for women under the age of 20 decreased by 0.8 percent compared to 

2015. 
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УЛААНБААТАР ХОТЫН НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН ДУНДАХ ЦУСНЫ ДАРАЛТ ИХСЭХ 

ӨВЧНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

Ю.Номинчимэг1 Д.Зулгэрэл2 Д.Хишигтогтох3 
1АШУҮИС, НЭМС 
2 АШУҮИС, ЗССТ 

3 АШУҮИС, НЭМС, УСАУТ 

Судалгааны ажлын үндэслэл: Монгол улс болон Дэлхий дахины нас баралтын тэргүүлэх 

шалтгааант эрсдэлт хүчин бол артерийн даралт ихсэлт юм. ДЭМБ-аас “Цагаасаа эрт зуурдаар нас 

барах гол шалтгааны нэг нь АГ юм.” хэмээн тэмдэглэсэн байна. Өнөөдөр ойролцоогоор 1 тэрбум  

хүн АДИ-тэй байгаагаас 3 хүн тутмын 2 нь хөгжиж буй орны хүн ам байна. Монгол улсад 2018 онд 

хийгдсэн судалгаагаар нийт судалгаанд оролцогчдын 46.5% нь артерийн даралт ихсэлттэй 

/СД 130 мм.м.у.б ДД80 м.м.муб / байна. Судалгаанд оролцогчдын 50.1% нь даралт ихсэлттэй гэдгээ 

мэдэхгүй, 23.3% -ийг мэддэг боловч эмчилгээ хийгдээгүй, 19.4% -ийг эмчилсэн боловч хяналтгүй, 

6.4% -ийг эмчилж, хяналтанд оруулсан байна. 

Иймд тогтвортой хөгжлийн зорилтын 3.4-т 2030 он гэхэд халдварт бус өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, түүнийг хянах, эмчлэх замаар цаг бусаар нас барах явдлыг гуравны нэгээр багасгаж, 

эдийн засагт учруулах дарамтыг бууруулахаар зорьж байна. 

Судалгааны зорилго: Улаанбаатар хотын насанд хүрсэн иргэдийн дундах цусны даралт ихсэлт 

өвчний төлөв байдал 

Судалгааны арга аргачлал: Судалгааг баримтын судалгааны аргаар хийж, нийслэлийн хүн амын 

эрүүл мэндийн 2015-2019 оны үзүүлэлтэнд дүн шинжилгээ хийсэн. 

Үр дүн: Албан ѐсны статистик мэдээгээр улсын хэмжээнд 2015 онд 2315399, 2016 онд 2546889, 

2017 онд 2899451, 2018 онд 3037812, 2019 онд 3604175 тохиолдол бүртгэгдэж 10000 хүн амд 

ноогдох халдварт бус өвчний түвшин 2015-2019 оны хооронд 7649.5-аас 11298.2 болж 47.6%-иар 

нэмэгдсэн байна. Улаанбаатар хотод 2015 онд 1000931, 2016 онд 1080110, 2017 онд 1214770, 

2018 онд 1268858, 2019 онд 1504768 тохиолдол бүртгэгдэж 10000 хүн амд 7754.6-10328.5 болж 

33%-иар халдварт бус өвчний тохиолдол нэмэгдсэн байна. 

Хүн амын нийт өвчлөлийн тэргүүлэх 5 шалтгаан дунд цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчин 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 10000 хүн амд 2015 онд 809.4, 2016 онд 878.3, 2017 онд 929.3, 2018 

онд 866.0, 2019 онд 1041.4 тохиолдол бүртгэгдэж урьд онуудынхаас 18.5%-иар өссөн байна. Цусны 

эргэлтийн тогтолцооны өвчин 2001 оноос хойш байнга өсөн нэмэгдэж байгаа ба нас баралтын 

тэргүүлэх шалтгаан болсоор байна. 

2015-2019 оны хооронд цусны даралт ихсэх өвчин нь нийт халдварт өвчний 4%-6%ийг эзэлсээр 

байгаа бөгөөд энэ нь 2015 онд 10000 хүн амд 218.0 байсан бол 2019 онд 39.6%-иар нэмэгдсэн 
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байна. Цус эргэлтийн тогтолцооны өвчлөл дунд цусны даралт ихсэх өвчин 2019 онд 44.8%-тай 

байгаа нь өмнөх онуудаас 4.6%-иар нэмэгдсэн хандлагатай байна. Улаанбаатар хотын иргэдийн 

дундах цусны даралт ихсэх өвчнөөр өвчлөгдсийг хүйсээр авч үзвэл 64-66% эмэгтэйчүүд эзэлж 

байна. 

Хүн амын нийт өвчлөлийн дунд цус эргэлтийн тогтолцооны өвчнөөр өвчлөгсөд 10000 хүн амд 

878.3 байгаа нь 2015 онтой харьцуулахад 8.5%-иар нэмэгдсэн байна. Үүнээс хүйсээр авч 

эрэгтэйчүүд 10000 хүн амд 1235.2 үзүүлэлтээр 2016 онд хамгийн их байсан бол эмэгтэйчүүд 10000 

хүнд 943.0 үзүүлэлтээр 2015 онд хамгийн их оношлогдсон. Цусны даралт ихсэлттэй нийт иргэдийн 

дунд 45-54 насныхан хамгийн их хувийг эзэлж байгаа бөгөөд 2019 онд 54.6%-ийг эзэлж байсан нь 

өмнөх 2016 оныхтой харьцуулахад 6.4%-иар буурсан байна. Цусны даралт ихсэлтийн шинэ 

тохиолдол 2015 онд 7748, 2016 онд 6154, 2017 онд 6140, 2018 онд 8210, 2019 онд 10068 бүртгэгдсэн 

байна. 

Нийслэлийн хэмжээнд артерийн гипертензи өвчний эрт илрүүлэгийн үзлэгт хамрагдах нийт 

иргэдийн хамрагдалт 2015 онд 44.5% байсан бол 2019 онд 32.5%-иар нэмэгдсэн байна. Нийт үзлэгт 

хамрагдсан иргэдээс артерийн даралт ихсэлттээр оношлогдсон иргэд 2015 онд 2.8% байсан бол 

2019 онд 1.2% болж 1.6%-иар буурсан байна. Үзлэгт хамрагдсан иргэдийн тоо их байгаа боловч 

оношдлогдсон артерийн даралт ихсэлттэй иргэдийн тоо өмнөх оноосоо буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Оношлогдсон артерийн даралт ихсэлттэй иргэдийн илрүүлэлт 2015-2019 онуудад Хонхор, 

Жаргалант, Сонгинохайрхан дүүргүүд нйислэлийн дундажаас дээгүүр үзүүлэлттэй байна. 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нь Оном сантай хамтран “Эрүүл зүрх-эрүүл Улаанбаатар” 

төслийг 2017-2019 оны хугацаанд нийслэлийн эрүүл мэндийн анхан шатны нийт 147 байгууллагад 

хэрэгжүүлсэн. Шинээр оношлогдсон Артерийн даралт ихсэлттэй өвчтөний 97% нь эмчилгээнд 

хамрагдсан. Үр дүнтэй хяналтын хувь / 130/80 мммуб-аас доош даралттай / 20% байсан нь энэхүү 

төсөл хэрэгжихээс өмнө 5% байснаас даруй 4 дахин нэмэгдсэн буюу систолын даралтын дундаж 

8.21 мммуб-аар буурсан амжилттай байна. 

Дүгнэлт: Цусны даралт ихсэх өвчин Монгол улс төдийгүй дэлхий дахинд нас баралтын тэргүүлэх 

шалтгаан болсоор байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд халдварт бус өвчний тархалт тэр дундаа 

цусны даралт ихсэх өвчний тархалт 45-54 насныхан дунд хамгийн их байна. Нийслэлийн хэмжээнд 

9 дүүрэгт эрт илрүүлгийн үзлэгийн хувь 2019 онд 77% байсан боловч артерийн даралт ихсэлтийн 

оношлогдсон хувь 1.2% байгаа нь оношлогоо дутмаг, оновчтой бус буйг илэрхийлж байна. Мөн 

артерийн даралт ихсэлттэй иргэдийн 97% нь эмийн эмчилгээнд хамрагдсан боловч үр дүнтэй 

хяналт нь 20% байгаа тул цаашид хяналтгүй артерийн даралт үүсэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 

судлах шаардлагатайг харуулж байна. 
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БАГА АНГИЙН СУРАГЧДЫН ӨСӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНД СУУРИЛСАН ЗОХИСТОЙ 

ХООЛОЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ БОЛОВСРУУЛАХ 

Д.Одбаяр,1 Б. Оюунчимэг2 

АШУҮИС Дархан АУС, Эмзүй-БиоАнагаахын тэнхим 

odbayar@mnums.edu.mn 99004565 

Судалгааны үндэслэл: Монгол улсад тулгарч буй асуудлын нэг бол хүүхдүүд илүүдэл жинтэй 

болоод зогсохгүй таргалалт руу шилжих үйл явц өмнөх оныхоос илүү түгээмэл ажиглагдах болсон 

явдал юм. 6-11 насны хүүхдүүдийн дунд нэлээд түгээмэл буюу ихэнхи хүүхдүүд ямар нэг байдлаар 

эрүүл бус хүнс хэрэглэдэг гэсэн судалгаа гарсан байна. (Монгол улсын хүн амын хоол тэжээлийн 

байдал үндэсний 5-р судалгаа, 2017) Энэ нь 10 хүүхэд тутмын 8 орчим нь чихэрлэг ундаа, шарж 

болгосон хүнс хэрэглэж байна гэсэн үг юм. Таргалалттай хүүхдийн эзлэх хувь 0.6 - 

6.4 хувь болж ихэссэн ба насанд хүрсэн хойноо таргалалттай болох магадлал нь илүүдэл жин ба 

таргаллаттай хүүхдэд өндөр байдаг бөгөөд зүрх судасны өвчин, багтраа, II хэв шинжийн чихрийн 

шижин зэрэг архаг өвчнөөр өвчлөх эрсдэл нь ихэсдэг. Бага насны хүүдийн хоол хүнсний чанарыг 

сайжруулахын тулд тэднийг олон нэр төрлийн тэжээллэг хүнсээр хооллохын ач холбогдолыг эцэг 

эх, асран халамжлагчдад таниулан ойлгуулах шаардлагатай байна. 

Амттанууд нь маш их сахар агуулдгаас хоосон илчлэг өгч илүүдэл жин үүсгэх цаашлаад хоол идэх 

дуршил бууруулж шим тэжээлийн дутагдалд оруулдаг. Амттан болон зарим хүнсний бүтээгдэхүүн 

нь генийн өөрчлөлттэй болон химийн бусад хавдар үүсгэгч бодисууд найрлаганд нь орсон байдаг 

учраас тэдгээр хүнснүүдийг үргэлж хэрэглэх нь мөн л хавдар үүсэх шалтгаан болдог. 

Мөн иод дуталын эмгэг 2010 оны судалгаанаас буурсан биш өссөн байна. Иод дутал, иоджуулсан 

давсны талаар зохих ойлголттой хүүхдийн үзүүлэлтийг 2007, 2010 оны судалгааны дүнтэй 

харьцуулан үнэлэхэд, анхан шатны мэдээлэлтэй хүүхдийн хувь тасралтгүй буурсан байна. 

Хооллох зуршил нь бүрдчихсэн 30, 40 настай хүний хооллолтыг өөрчилнө гэдэг хэцүү буюу сурсан 

зүйлийг сураар боож болохгүй гэдэг шиг зүйл юм. Харин бага наснаас нь зөв хооллолтын талаар 

мэдлэгтэй, хооллох зуршлыг нь зөв бүрдүүлэх юм бол насан туршдаа элдэв зар сурталчилгаанд 

өртөхгүй, өөртөө тохируулаад зөв хэрэглэдэг болно. Мэдрэхүйн аль нэг эрхтнээрээ ямарваа нэгэн 

зүйлийг мэдрэх ойлгох бүрт хүүхдийн тархинд мэдрэлийн эсийн шинэ холбоос үүсч байдаг. (Бага 

насны хүүхдийн цогц хөгжил, 2020) Бага сургуулийн насны хүүхдийн хоол хүнсний чанарыг 

сайжруулахын тулд тэднийг олон нэр төрлийн тэжээллэг хүнсээр хооллохын ач холбогдолыг 

сурагчид болон эцэг эхчүүд, асрамжлагчдад таниулан ойлгуулах 
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шаардлагатай. Тиймээс бага ангийн сурагчдын шим тэжээлийн мэдлэгт багахан хувь нэмэр 

оруулах үүднээс энэхүү судалгааны ажлыг хийв 

Судалгааны зорилго: Бага сургуулийн насны хүүхдүүдийн шим тэжээлийн мэдлэгийг 

нэмэгдүүлэх болон чанартай тэжээллэг хоол хүнсийг сонгох дадал хэвшлийг цаашдын амьдралд 

нь төлөвшүүлэх зорилгоор сурагч, эцэг эхэд зориулсан сургалтын материал хөгжүүлэн 

сайжруулахыг зорив. 

Судалгааны арга зүй: Бага насны хүүхдийн хооллох дадал зуршил болон хооллолтын 

давтамжийн судалгаанд нийт 154 хүүхэд хамрагдсан бөгөөд хот хөдөөгийн зарим бага сургуулийн 

сурагчид болон эцэг эхчүүд оролцсон. Бага насны хүүхдүүдийн эрүүл бус хоол хүнсний хэрэглээ 

болон эрүүл хооллолтын 6 төрлийн хүнсний хэрэглээний давтамжийг хувийн болон улсын 

сургуулийг хооронд харьцуулах зорилгоор 2-5-р ангийн сурагчид болон эцэг эхчүүдээс судалгааг 

авав. Тус судалгааг асуумж судалгааны аргаар боловсруулсан бөгөөд дэлхий дахинд тархаад буй 

COVID-19 цар тахал, хөл хорионы үеэр бид судалгаагаа цахим хэлбэрээр аван, судалгааны 

мэдээллийг “SPSS” программын 25 дахь хувилбарыг ашиглан давтан шивэлтээр шивж оруулсан. 

Тус судалгаанд зарим хязгаарлагдмал тал байсан бөгөөд судалгааг цар тахал, хөл хорионы үеэр 

хийсэн. Мөн энэ үед Монгол улсын санхүүгийн байдал, зарим өрхийн сарын орлого өмнөх 

онуудаас буурсан учраас гэр бүлийн хүнсний хангамж болон хүнсний хэрэглээний давтамжийн 

судалгааны үр дүнд нөлөө үзүүлсэн байж болно. 

Үр дүн: Энэхүү судалгааны ажлаар бага сургуулийн 154 хүүхдүүд болон тэдний эцэг эхчүүдээс 

эрүүл бус хоол хүнсний хэрэглээ, хооллолтын давтамжуудыг судаллаа. Судалгаанд оролцсон 

хүүхдүүдийн өндөр жинг ДЭМБ-н 5-19 настай хүүхдүүдийн өндөр жингийн стандартын голчтой 

харьцуулан гаргав. (World Health Organization, 2007) Хоол тэжээлийн V-р судалгаа болон дээрх 

судалгааны үр дүнд тулгуурлан ЕБС-н 3-4-р ангийн сурагч эцэг эхчүүдэд зориулсан 3 долоо 

хоногийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулав. 

Дүгнэлт: 

1. Нийт 7-8 настай хүүхдүүд өсөлт хоцролттой. 

2. Хүүхдүүдийн талаас илүү хувь нь хоол ялгадаг ба олон төрлийн ногоо ялгадаг хүүхдийн 

тоо өндөр байв. Энэ нь хүнсний ногооноос авах шим тэжээлээ хангалттай авч чадахгүй 

байна гэсэн үг. 

3. Улсын сургуулийн хүүхдүүд олон нэр төрлийн хүнсийг өдөр болгон хэрэглэж чаддаггүй. 

Мөн гэр бүлийн сарын орлого нь олон нэр төрлийн хүнс авах чадамжинд нь нөлөөлдөг. 

4. Олон ам бүлтэй айлын хүүхдүүдийн BMI нь бага жинтэй үзүүлэлт гарсан бөгөөд 5 болон 5 

аас дээш ам бүлтэй айлын хүүхдүүд хувийн сургуулиас илүү улсын сургуульд явдаг. 
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5. Нийт хүүхдийн талаас илүү хувь нь усыг хангалтгүй хэмжээнд уудаг ба 7-8 аяга ус уух ёстой 

зөвлөмж хэмжээнд хүрэхгүй байна. 

6. Дасгал хөдөлгөөний байдлын хувьд хийдэггүй болон 7 хоногт 1-2 удаа л хийдэг гэсэн 

хариулт их байв. 

7. Улсын сургуулийнх мах болон гурилыг өдөр болгон иддэг давтамж нь өндөр ба бусад 

хүнсний ногоо сүү зэргийг өдөр бүр хэрэглэж чаддаггүй. Энэ нь тэдний хүнсний аюулгүй 

байдал алдагдах, зарим бичил тэжээлийн дуталд өртөх магадлалыг ихэсгэж байна. Мөн 

хүүхдүүдийн BMI таргалалт, илүүдэл жин нь тэдний цөөн нэр төрлийн хүнс хэрэглэдэг, ус 

хангалгүй уудаг зэргээс хамаарсан байх магадлалтай. 

8. Хүүхдүүд сургалт орсны дараа мэддэггүй байсан зүйлээ мэддэг болж, ойлгоогүй зүйлээ 

дахин асууж, эрүүл мэндийн дэвтэртэй бичиж тэмдэглэж авсан нь сургалтанд хамрагдсан  

“Тусгал” БДС-ийн 3-4-р ангийн 30 хүүхдэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гэж үзэж байна. 
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Бүлэг 5. УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ 
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МОНГОЛ УЛАМЖЛАЛТ ЭМ СҮГМЭЛИЙН НАЙРЛАГЫН ФАРМАКОЛОГИЙН 

СУДАЛГАА 

 
Туншан1,2, Мандах1, Энхцэцэг Ж3, Х.Туул4, Ч.Чимэдрагчаа5, Ванхуан1, Д.Цэнд-Аюуш2 

1Өвөр монголын үндэстэний их сургууль 

2Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 

3Өргөө амаржих газар 

4Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль 

4Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн 

phone number: 99277344 Email: tsendayush@mnums.edu.mn 

Үндэслэл: Монголын уламжлалт анагаах ухааны практикт он удаан жилээр хэрэглэж ирсэн 

сурвалжит жор болох Сүгмэлийн найрлага нь Сүгмэл-7, Гүргүм зэрэг байгалийн гаралтай найман 

эмт ургамлын нийлбэрээс бүтдэг бөгөөд түүний доторх химийн бүрэлдэхүүн нь олон талт үйлдэл 

үзүүлдэг онцлогоороо хөхний булчирхай томрох өвчний үед эмчилгээний үр нөлөө үзүүлсээр 

иржээ. Хөхний булчирхайн гиперплази нь 18-50 насны эмэгтэйчүүдийн 40% тохиолдох ба нийт 

хөхний эмгэгийн 80% эзэлдэг. Энэ нь амьдралын хэв маяг, стресс зэрэг нөхцөлөөс болж, өвчлөлийн 

тохиолдол жилээс жилд нэмэгдэж байна. Эмнэлзүйн гол илрэл нь эмэгтэйн сарын тэмдгийн 

үечлэлтэй холбоотойгоор хөхөөр өвдөх, хавдар бэрсүү үүсэх, бэрсүүний хэмжээнээс болж илрэх 

шинж тэмдэг нь харилцан адилгүй зарим үед умайн өвчинтэй адил шинж тэмдэг ч илэрдэг. Энэ нь 

эмэгтэйчүүдэд маш их сэтгэл санааны дарамтыг бий болгох, даамжран хүндэрч хөхний хорт хавдар 

болох эрсдэлтэй. Иймд эмэгтэйчүүдэд хөхний булчирхайн эмгэг буурахгүй байгаа, эмчилгээний 

өртөг зардал өндөр байгаа нөхцөлд уламжлалт анагаах ухааны эмийн үйлдлийн механизмыг сорил 

туршилтаар тогтоох шаардлагатай байна. 

Зорилго: Туршилтын амьтанд эстрадиолбензоатаар үүсгэсэн хөхний булчирхайн гиперплазийн 

эмгэгийн үед цусан дах дааврын үзүүлэлтэд Сүгмэлийн найрлагын үзүүлэх нөлөөг судлах. 

Материал, арга зүй: Судалгааг сорил туршилтын загвар ашиглан гүйцэтгэлээ. Судалгааны ажлыг 

АШУҮИС-ийн Монгол Анагаах Ухааны Олон Улсын Сургууль, Уламжлалт Анагаах Ухаан, 

Технологийн Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний төв, ӨМӨЗО-ны ӨМҮИС-ийн Эм зүй, Эм 

судлалын лабораториудын материаллаг баазыг түшиглэн 2018-2020 онд хийж гүйцэтгэлээ. 

Судалгаанд ӨМӨЗО-ны ӨМҮИС-ийн Эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн Сүгмэлийн найрлага, 

Эстрадиол (Тяньжин Жиняо Амино Хүчил ХХК) 1 мг/мл туншил, багцын дугаар: 201805211; 

прогестероныг (Жэжян Сианжу ХХК), 1 мл/20мг туншил, багцын дугаар: 201712001 тус тус 

ашиглав. Харьцуулах бэлдмэлээр ХБНГУ-ын Bionorica эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн 

mailto:tsendayush@mnums.edu.mn
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Мастодиноныг хэрэглэв. Сүгмэлийн найрлагын 1:10 идээшмэл бэлтгэхдээ “Монгол Улсын 

Үндэсний Фармакопей”-д заасны дагуу 250 мл хэмжээстэй шилэн стаканд 10 гр Сүгмэлийн 

найрлагыг хийж 100 мл хүртэл хүйтэн нэрмэл ус нэмж, буцалж байгаа усан ванн дээр тавьж 15 

минут идээшүүлсний дараа авч тасалгааны температурт 45 мин хөргөнө. Үүний дараа юүлүүрийн 

хоолойд хоёр давхар самбай тавьж идээшмэлийг хэмжээст цилиндр рүү шүүнэ. Үлдэгдэл шаарыг 

зөөлөн базаж шахан нийт эзлэхүүнийг хэмжээд 100 мл хүртэл нэрмэл ус нэмнэ. Судалгаанд 

ӨМҮИС-ийн туршилтын амьтны виварт үржүүлж буй 180-200 гр жинтэй 90 толгой SD үүлдрийн 

эмэгчин харх сонгов. Уг судалгааг “Амьтанд туршилт хийх био анагаахын ёс зүйн удирдамж”- ийг 

мөрдлөг болгон явууллаа. Туршилтын бүлгүүд: Эрүүл бүлэг, Эмгэг загвар үүсгэсэн хяналтын 

бүлэг, Сүгмэлийн найралтын бага тунгийн (1.2 г/кг) бүлэг, Сүгмэлийн найралтын дунд тунгийн 

(2.4 г/кг) бүлэг, Сүгмэлийн найралтын их тунгийн (3.6 г/кг) бүлэг, Харьцуулах бүлэг Мастодиноны 

бүлэг болно. Туршилтын лабораторийн орчинд нэг долоо хоног дасгасны дараа эрүүл бүлгийн 

хархны хойд сарвууны булчинд нь 0.9% физиологиийн уусмалыг тарив. Бусад бүлэг бүрт 0.5 мг/кг 

хэмжээгээр Estradiol benzoate-ыг өдөрт нэг удаа, нийт 20 өдөр тарив. Залгуулаад эм бэлгийн даавар 

Прогестерон - 5 мг/кг хэмжээгээр 5 өдөр, өдөрт нэг удаа тарив (Luo Jing Guang, 1994). Эмгэг 

загвар үүсгэснээс хойш 15 дахь өдөрт туршилтын харханд Сүгмэлийн найрлагаа өгч эхэлсэн. 

Хамгийн сүүлийн удаа эм өгсний дараа, хөхний хос булчирхайн өндөр болон диаметрийг хэмжин 

тэмдэглэж, дахин 10%-ын хлорт альдегидийг хэвлийн хөндийд нь тарьж мэдээгүйжүүлэн, хэвлийн 

вены судаснаас цусыг авч цусны сийвэнг ялган бэлтгэв. Туршилтын хархны хэмжилт хийсэн 

хөхний булчирхайг ариун орчинд мэс ажилбар хийн аваад нэг талын хөхний булчирхайг 10%-ын 

формалинд тогтворжуулан HE-ээр будан, нөгөө талын хөхний булчирхайг нь тусгаарласан даруйд 

азотад хөлдөөн (frozen tissue) патогистологийн шинжилгээгээр хөхний булчирхайн эсийн эмгэг 

өөрчлөлт, нөхөн сэргэлтийг тогтоов. Цусны ийлдэст лабораторийн шинжилгээгээр эстроген, 

прогестерон, тестостерон, фолликул сэдээгч даавар (ФСД), пролактин, гонадотропинрелизинг 

даавар, 5-гидрокситриптамин зэрэг дааврын үзүүлэлтийг тогтоов. 

Судалгааны ажлын үр дүнг арифметик дундаж (М), стандарт хазайлт (δ), стандарт алдаа (m), 

итгэмжлэх хязгаар (Cl-95%) болон дундаж тооны үнэн магадлалыг Стьюдентийн t шалгуур, 

ANOVA тестээр тооцож боловсруулалтыг SPSS 20.0 программ ашиглан хийлээ. 

Судалгааны ажлын үр дүн: 

1. Туршилтын амьтанд эстрадиол бензоатаар үүсгэсэн хөхний булчирхайн гиперплазийн эмгэг 

загварт Сүгмэлийн найрлагын үзүүлэх нөлөө: 
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Эмгэг, хяналтын бүлгийн ийлдэс дэх Е2-ийн дундаж түвшин эрүүл бүлэгтэй харьцуулахад 1.1 

дахин өссөн (p<0.01) бол харин Сүгмэлийн эмчилгээний бүлгүүд ба Мастодинон бүлгийн 

сийвэнгийн Е2-ийн түвшин эмгэг хяналттай харьцуулахад 1.94-1.43 дахин буурсан (p<0,01), 

сүгмэлийн эмчилгээний дунд тунгийн бүлгийг мастодиноны бүлэгтэй харьцуулахад сийвэнгийн 

E2 түвшинд 1.05 дахин буурсан (p<0.05) байв. Эмгэг загварын сийвэнгийн Prog, cGMP, T4, T3, 

TSH-ийн дундаж түвшин эрүүл бүлэгтэй (p<0.05 эсвэл p<0.01) харьцуулахад 1.14-1.45 дахин 

буурсан байна. Хяналтын бүлэг, эмчилгээний их, дунд тунгийн бүлгийн ийлдэс дэх прогестерон 

дааврын хэмжээ эмгэг загварын бүлэгтэй харьцуулахад 1.14-1.22 дахин нэмэгдсэн байна. Эмгэг 

загварын бүлэгтэй харьцуулахад хяналтын бүлэг ба эмчилгээний их, дунд, бага тунгийн бүлгийн 

сийвэн дэх cGMP-ийн түвшин 1.07-1.15 дахин тус тус нэмэгдсэн байна (p<0.05). Эмчилгээний дунд 

тунгийн бүлгийн хувьд ийлдэс дэх cGMP-ийн түвшинг хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад 

1.06 дахин нэмэгдүүлсэн байв (p<0.05). Эмгэг загварын бүлэгтэй харьцуулахад хяналтын бүлэгт 

ийлдэс дэх T4-ийн дундаж түвшин 1.03 дахин, эмчилгээний тун С бүлгүүд загвар бүлэгтэй 

харьцуулахад 1.09 дахин нэмэгдсэн байна (P<0.05). Энэ нь эмчилгээний их тунгийн хувьд 

хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад цусны сийвэнгийн T4 түвшинд 1.05 дахин нэмэгдэв (P<0.05). 

Эмгэг загварын бүлэгтэй харьцуулахад хяналтын бүлгийн ийлдэс дэх T3-ийн түвшин 1.04 дахин, 

эмчилгээний их тунгийн бүлэгт 1.11 дахин нэмэгдсэн байна (P<0.05). Эмгэг загварын бүлэгтэй 

харьцуулахад хяналтын бүлэгт ийлдэс дэх TSH-ийн түвшинг 1.12 дахин, эмчилгээний их тунгийн 

бүлэгт 1.11 дахин нэмэгдсэн байна (p<0.05). МММС-7 бол эстроген дааврын илүүдлээс үүдэлтэй 

хөхний булчирхайн хэт өсөлтийн үеийн ийлдсэн дэх бэлгийн даавар (E2) -ийг бууруулдаг 

уламжлалт монгол эм юм. Бамбай булчирхайг өдөөдөг даавар (TSH), прогестрон даавар (Прог), 

бамбай булчирхайн даавар (T4, T3), циклийн гуанозин монофосфат (cGMP) эсүүдийн хоёрдогч 

дохио тус тус нэмэгдсэн байна (p<0.05, эсвэл p<0.01). Эмгэг загварын бүлгийн сийвэн дэх LH- ийн 

түвшин эрүүл бүлэгтэй харьцуулахад (P<0.05) 1.29 дахин буурсан бол хяналт, эмчилгээний дунд, 

их тунгийн бүлгүүдийг эмгэг загварын бүлэгтэй харьцуулахад 1.10-1.26 дахин нэмэгдсэн (P<0.05, 

P<0.01) ). Эмгэг загварын бүлгийн сийвэн дэх тестостероны түвшин эрүүл бүлэгтэй (P<0.05) 

харьцуулахад 1.21 дахин буурсан бол хяналт, эмчилгээний дунд ба их тунгийн бүлгүүдийг эмгэг 

загварын бүлэгтэй харьцуулахад 1.05-1.21 дахин нэмэгдсэн (P<0.05, P<0.01) байна. Эмгэг загварын 

бүлгийн ийлдэс дэх 5-HT-ийн түвшинг эрүүл бүлэгтэй харьцуулахад (P<0.05) 1.13 дахин нэмэгдсэн 

бол хяналт ба эмчилгээний бага тунгийн бүлгүүдийг эмгэг загвар бүлэгтэй харьцуулахад 1.10-1.09 

дахин буурсан байна (P<0.05, P<0.01). Эмгэг загварын бүлгийн ийлдэс дэх GnRH-ийн түвшин нь 

эрүүл бүлэгтэй харьцуулахад (P<0.05) харьцуулахад 1.09 дахин буурсан боловч хяналт, 

эмчилгээний дунд, их тунгийн бүлгүүдийг эмгэг загварын бүлэгтэй 
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харьцуулахад 1.06-1.08 дахин нэмэгдсэн байна (P<0.05). Эмгэг загварын бүлгийн сийвэн дэх PRL-

ийн түвшин эрүүл бүлэгтэй харьцуулахад 1.09 дахин (P<0.05) өссөн бол хяналт, эмчилгээний 

тунгийн бүлгүүдийг эмгэг загварын бүлэгтэй харьцуулахад 1.11-1.14 дахин буурсан байна (P<0.05, 

P<0.01). Эмчилгээний их тунгийн бүлэг нь ийлдэс дэх PRL-ийн түвшинг хяналтын бүлэгтэй 

харьцуулахад 1.04 дахин бууруулсан (P<0.05) байна. МММС-7 монгол уламжлалт эм нь 

сийвэнгийн эм бэлгийн даавар (E2), фолликул өдөөгч даавар (FSH), шар биеийн даавар (LH), 

тестостерон (T), гонадотропин ялгаруулдаг даавар (GnRH) ба серотонин (5-HT) дааврыг ихэсгэдэг 

(p<0.05) байхад пролактин дааврыг (PRL) бууруулах (p<0.05) нөлөөтэй байна. Дээрх дааврын 

параметрүүд нь эмчилгээний их, дунд, бага тунгийн бүлэгт үр дүнтэй. Эмчилгээний их тунгийн 

бүлэг нь FSH-ийн хэмжээг 1,08 дахин нэмэгдүүлсэн (p<0,05), эмчилгээний бага тунгийн бүлэг нь 

PRL дааврын хэмжээг хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад 1,04 дахин (p<0.05) бууруулсан нь 

статистик магадлал бүхий үнэн байв. 

2. Өндгөвч, умайн бичил бүтцийн патогистологийн шинжилгээгээр хяналтын бүлгийн хархны 

өндгөвчийн шар бие нь бага болж, фолликулын цэврүү нь илт багассан. Умайн булчирхайн тоо нь 

бага болж ноолуур үст давхарга нь нимгэрсэн байна. Сүгмэл-7 найрлагын их дунд бага тунгийн 

бүлгийг ажиглавал өндгөвчийн шар бие нь олширч, фолликулын цэврүү нь илт нэмэгдэж умайн 

салст хөвсийж эндометр нь зузаарчээ. 

Дүгнэлт: Туршилтын үр дүнгээс үзвэл уламжлалт Сүгмэл найрлага нь сорил туршилтын нөхцөлд 

эстроген (E2), прогестрон (PROG) дотоод шүүрлийн дааврын харьцааны алдагдлаас болсон хөхний 

булчирхай хэт өсөх өвчинд дотоод шүүрлийн ажиллагааны алдагдлыг засах замаар өвчнийг эмнэн 

засдаг байна. 

 
PHARMACOLOGICAL STUDY OF MODIFIED TRADITIONAL COMPOUND SUGMUL-7 

ON HYPERPLASIA OF THE BREAST 

Tong Shan1,2, Mandakh1, Enkhtsetseg J.3, Tuul Kh.4, Chimedragchaa Ch.4, Wang Huan1, Tsend-Ayush D.2 

1 Inner Mongolia University for nationalities; Tongliao, China 

2 International School of Mongolian Traditional Medicine, Mongolian National University of Medical Sciences 

3 First Maternity Hospital, Ulaanbaatar 

4 Mongolian University Pharmaceutical Sciences 

5 Institute of Traditional Medicine and Technology of Mongolia 

phone number: 13947577776 Email: tongshan100@.163.com 

Introduction: Sugmel, a noble recipe that has been used in Mongolian traditional medicine for many 

years, is a combination of eight natural herbs such as Sugmel-7 and Gurgum. Its many chemical 

components have been shown to be effective in the treatment of breast hyperplasia due to their 
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multifaceted nature. Breast hyperplasia occurs in 40% of women aged 18-50 years and accounts for 80% 

of all breast disorders. This is due to conditions such as lifestyle and stress, and the incidence of the disease 

is increasing year by year. The main clinical manifestations are breast pain associated with a woman's 

menstrual cycle, the development of tumors, and the size of the tumors, which sometimes varies from 

uterine disease. This can be very stressful for a woman which may worsen and lead to breast cancer. 

Women breast hyperplasia is growing and the cost of treatment is high. It is necessary to establish the 

mechanism of action through scientifically based research and experimental methods. Therefore, there is 

a need to study the benefits of this ingredient in the treatment of breast hyperplasia, and the mechanism 

of regulating the endocrine function of hyperplasia breast. 

Aim: To study the effect of the Mongolian medicine modified Sugmul-7 on blood hormone levels in 

breast hyperplasia caused by estradiol benzoate in experimental animals. 

Materials and methods: This research was conducted at the International school of Mongolian 

Traditional Medicine, MNUMS in Ulaanbaatar, Research Center of Institute of Traditional Medicine and 

Technology, Ulaanbaatar, Mongolia, and Mongolian Pharmacology Laboratory of the Mongolian 

medicine and pharmaceutical school of Inner Mongolia University for Nationalities in Tongliao, China 

in 2018-2020. The experimental drug modified Sugmul-7 (provided by the Mongolian Medicine 

Preparation Room of the Affiliated Hospital of Inner Mongolia University for Nationalities); estradiol 

(provided by Tianjin Jinyao Amino Acid Co., Ltd., standard: 1mg / ml, batch number: 201805211); 

progesterone provided by Zhejiang Xianju Co., Ltd., standard: 1ml / 20mg, batch number: 201712001). 

Mastodynon 60 tablets (made in Germany by Bionorica SE: 07429605) were purchased from Monos 

drugstore in Mongolia. To prepare the 1:10 Sugmel infusion, prepare 10 g ingredient powder of the 

Sugmel composition in a 250 ml glass beaker according to the “National Pharmacopoeia of Mongolia”, 

add up to 100 ml of cold distilled water, place in a boiling water bath, infuse for 15 minutes and leave at 

room temperature for 45 minutes cool down. Then place two layers of gauze in the funnel tube and filter 

the slurry into a dimensional cylinder. Gently crush the residue, measure the total volume, and add up to 

100 ml of distilled water. The experimental protocols were designed under ethical guidelines of Ethics for 

Biomedicine for Animal Experiments. Ninety female SD rats were selected, and after being adapted for 

2-4 days under experimental conditions, they were randomly divided into intact, negative control, positive 

control (mastodynon 0.06 g/kg) and three different dose of treatment group of MMMS7: dose A (1.2 g/kg), 

dose B (2.4 g/kg), and dose C (3.6 g/kg) in a total of 6 groups, 15 per group. After the start of the 

experiment, each rat except the intact group was intraperitoneally injected with estradiol 25d and 

progesterone 6d at a standard dose of 0.3mg / kg for a total of 31 days. Each rat in the intact group was 

intraperitoneally injected with the same dose of 0.9% saline. Seven days after the start of model created, 
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each treatment groups began to infuse the corresponding dose of 0.5% CMC-Na suspension of MMMS7 

(plus safflower) by oral, and positive control group administered mastodynon 0.06 mg/kg by oral for a 

total of 25 days. The intact group and the negative control group were given the same dose of 0.5 % CMC-

Na solution. After the last administration, fasting and water for 24 hours, intraperitoneal injection with 

10% chloral hydrate, anesthesia, blood extraction from abdominal aorta, centrifugation, separation of 

serum, storage at -80 ° C, and reserve were performed sequentially. The serum 5-HT, cGMP, T3, T4, 

TSH, GnRH, LH and other indicators were strictly operated and measured in accordance with the kit 

instructions. The collected data of Elisa indexes in serum were expressed as mean±standard deviation, and 

analyzed by SPSS 20.0 software by a one-way variance (ANOVA) test. 

Results: The tables 1-2 are shown effects of MMMS7 on serum hormone levels which are E2 (estrogen), 

Prog (progesterone), cGMP (cyclic guanosine monophosphate), thyroid hormones (T3, T4), thyroid 

stimulating hormone (TSH), gonadotropin - releasing hormone (GnRH), follicle - stimulating hormone 

(FSH), 5-HT (serotonin), testosterone (T), PRL (prolactin) luteinizing hormone (LH). 

1. Effect of MMMS7 on serum hormone levels of rats with hyperplasia of the breast 

The mean serum E2 level in the model group increased 1.1 times compared to the intact group (p <0.01), 

control and treatment groups are decreased significantly 1,94 – 1.43 times compared to the negative 

control group (P <0.01), treatment dose B group decreased in serum E2 level 1.05 times compared to the 

positive control group (P <0.05). The mean serum Prog, cGMP, T4, T3, and TSH levels in the model 

group decreased 1.14-1.45 times compared to intact group (P <0.05 or P <0.01) respectively. The mean 

serum Prog hormone of control and treatment Dose A, B groups are increased significantly 1.14-1.22 

times compared to the model group respectively. The mean serum cGMP level in the control group and 

treatment dose A, B, C groups are increased 1.07-1.15 times compared to the model group (p <0.05) 

respectively. This was especially true for the treatment dose B group which increased in the serum cGMP 

level 1.06 times compared to the control group (P <0.05). The mean serum T4 level in the control group 

1.03 times and treatment dose C groups are increased 1.09 times compared to the model group (P 

<0.05) respectively. This was especially true for the treatment dose C group which increased in the serum 

T4 level 1.05 times compared to the control group (P <0.05). The mean serum T3 level in the control 

group 1.04 times and treatment dose C groups are increased 1.11 times compared to the model group (P 

<0.05) respectively. The mean serum TSH level in the control group 1.12 times and treatment dose C 

groups are increased 1.11 times compared to the model group (p<0.05) respectively. MMMS-7 is a 

traditional Mongolian drug that reduces the serum sex hormone (E2) in breast cancer caused by an excess 

of estrogen. Thyroid stimulating hormone (TSH), luteum hormone (Prog), thyroid hormone (T4, T3), and 

cyclic guanosine monophosphate (cGMP) which in the secondary signal of cells have shown to 
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increase respectively (p<0.05, or p<0.01). The mean serum LH level in the model group decreased 1.29 

times compared to the intact group (P <0.05), but control and treatment dose B, C groups increased 1.10-

1.26 times compared to the model group (P <0.05, P <0.01). The mean serum T level in the model group 

decreased 1.21 times compared to the intact group (P <0.05), but control and treatment dose B, C groups 

increased 1.05-1.21 times compared to the model group (P <0.05, P <0.01). The mean serum 5- HT level 

in the model group increased 1.13 times compared to the intact group (P <0.05), but control and treatment 

dose A groups decreased 1.10-1.09 times compared to the model group (P <0.05, P 

<0.01). The mean serum GnRH level in the model group decreased 1.09 times compared to the intact 

group (P <0.05), but control and treatment dose B, C groups increased 1.06-1.08 times compared to the 

model group (P <0.05). The mean serum PRL level in the model group increased 1.09 times compared 

to the intact group (P <0.05), but control and treatment dose groups decreased 1.11-1.14 times compared 

to the model group (P <0.05, P <0.01). Treatment dose A group decreased in serum PRL level 1.04 

times compared to the control group (P <0.05). MMMS-7, a traditional Mongolian drug that was increased 

the serum female sex hormone (E2), follicle-stimulating hormone (FSH), corpus luteum hormone (LH), 

testosterone (T), gonadotropin releasing hormone (GnRH) and serotonin (5-HT) (p<0.05) while prolactin 

hormone (PRL) was decreased (p<0.05). The above hormone parameters have been shown to be effective 

in the treatment groups dose A, B, C, and in the control group. It was special true that the treatment dose 

C group increased the amount of FSH 1,08 times (p<0.05), and the treatment dose A group decreased the 

amount of PRL hormone 1,04 times compared with the control group (p<0.05) which confirmed the 

statistical validity of the therapeutic effect respectively. 

2. Results of histopathological examination of ovarian and uterine microstructure 

In the control group, the ovaries of the rats were smaller and the follicular blisters were significantly 

reduced. As the number of uterine glands decreases, the layer of cashmere hair becomes thinner. 

Ovarian corpus luteum proliferation and follicular vesicles were markedly increased when a high- to 

medium-low-dose group of Sugmel-7 was observed. The lining of the uterus is fluffy and the endometrium 

is thickened. 

Conclusion: Experimental results show that the composition of the MMMS7 regulates the disease by 

correcting the loss of endocrine function in breast hyperplasia due to disorders of the endocrine hormones 

estrogen (E2) and progesterone (PROG). 
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УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНД ЭЛЭГНИЙ ҮРЭВСЭЛД ХЭРЭГЛЭЖ ИРСЭН 

ЧИНТАНГИЙН ХОРОН ЧАНАРЫН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

Дай юу жи1, Б.Халиун1, А.Батжаргал1, Вэнжун2, Бүрэнбаяр2, Б.Цэрэнцоо3 

1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Монгол Анагаах Ухааны Олон Улсын 

Сургууль, магистрант 

2Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Монгол Анагаах Ухааны Олон Улсын 

Сургууль, докторант 

2Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон, Олон Улсын Монгол Эмнэлгийн хороо 

3Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Монгол Анагаах Ухааны Олон Улсын 

Сургууль, Уламжлалт жор судлалын тэнхим 

Имэйл хаяг: 346619722@qq.com 

Үндэслэл: Манай орны хүн амын дунд элэг, цөсний эмгэг хүн амын өвчлөл, эндэгдлийн томоохон 

шалтгаан болдог бөгөөд хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмгэгүүдийн дотор хордлогын 

шалтгаант элэгний үрэвсэл зонхилон тохиолдож, түүний хүндрэл болох элэгний хатуурал, хавдар 

зэрэг нь нас баралтын тэргүүлэх шалтгааны нэг болсоор байна. 2020 оны байдлаар хоол 

боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмгэг 10000 хүн амд 341,4, хоол боловсруулах эрхтэн 

тогтолцооны эмгэг дотор элэгний эмгэг 23,2% эзэлж, нас баралтын 10 шалтгааны нэгд элэг, цөсний 

өмөн байсаар байна. 

Монгол анагаах ухаанд хүний бие махбод дотор явагдах урвалд буюу бодисын солилцоог 

3 тунгалаг цөвийн боловсролд” гэсэн ойлголттой харьцуулан авч үздэг. Хордлогын шалтгаант 

элэгний үрэвсэл нь ямарваа нэг зүйлийн нөхцөлөөр элгийг хордуулснаас шалтгаалан үүссэн 

элэгний хурмал чанартай өвчин болно. Элгэнд явагдах тунгалаг цөвийн ялгаралтад хорыг тайлж 

цусны өнгө урвуулах явцад хор харшилдаж тунгалгийн хордлого болсноос тус өвчнийг үүсгэдэг. 

Энэ нь ихэвчлэн үл зохилдох идээ ундаанд харшилсан хор буюу нян халдварын хор, архи, тамхины 

хор, эмт бодисын хороос болж үүснэ. Элгэнд хамгийн их хоруу нөлөө үзүүлдэг эмийн бодисууд нь 

парацетамол, изониазид, клопидигерол байгаа нь судалгааны үр дүнгүүдээр нотлогдсон бөгөөд 

өрнө дахинд 100000 хүн амд 1-20, Ирланд болон Францад 19,2, АНУ-д 2,7, БНХАУ-д 23,8 

тохиолдож байна. 

Монгол анагаах ухааны одон зурхайгаар элэг бол гал махбодтой хэвлийн баруун талд 

оршиж, эрүүл шарын оронд оршиж, дүр урвах шарын гүйх мөр болно. Мөн цусыг боловсруулах 

гол орон болно. Хэрвээ ямар нэгэн нөхцлийн нөлөөгөөр цус шар арвидаж, элгэнд нөлөөлвөл 

идээний тунгалаг буюу цусыг ялзруулан гэмтээж идээний тунгалаг буюу цусыг ялзруулан 

mailto:346619722@qq.com
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гэмтээж идээний тунгалаг нь цус болж чадахгүй буюу цус нь тунгалаг, цөв болж ялгарч 

чадахгүйгээс элгэнд удаан хугацаанд хурж тогтвол элгийг гэмтээж өвчний урвалтыг үүсгэнэ. 

Чинтан нь Жигмэдданзанжамцын Төвд хэлээр бичсэн монгол анагаах ухааны сурвалж 

бичиг “Үзэгсэдийн баясгалан”-д тэмдэглэгдэж чин тан нь элэгний цусан халууныг арилгах 

чадалтай, элгэн дээр өвдөх, элэг томрох, элгэнд цус дэлгэрсэн, нүд шарлахад хэрэглэнэ. Хадан 

хайлмал, баавгайн цөс зэрэг хоёр зүйлийн амьтны гаралтай балига, арүр, барүр, жүрүр, гүргэм, 

башга зэрэг зургаан зүйлийн өвсний гаралтай найрлагаар бүрэлдсэн байна. Хордлогын шалтгаант 

элэгний үрэвслийг Монгол Анагаах ухаанд хорыг тайлж, халууныг арилгаж, махбодыг тэгшитгэж, 

өвчний бодит байдалтай уялдуулан эмчилнэ. Иймд бид тулгамдсан асуудал болж буй хордлогын 

шалгаант элэгний үрэвсэлд Чин тангийн үзүүлэх нөлөөг судлахаар сонгон авлаа. Судалгааны 

ажлын зорилго: Уламжлалт анагаах ухаанд элэгний үрэвсэлд хэрэглэж ирсэн Чинтангийн хорон 

чанарыг судлах 

Судалгааны ажлын хэрэглэгдэхүүн ба арга зүй: 

Судалгааны загвар: Уг судалгааг сорил туршилтын судалгааны загварыг ашиглан явуулав. 

Судалгааны хэрэглэгдэхүүн: Судалгааг туршилт судалгааны загвараар АШУҮИС, МАУОУС, 

ӨМӨЗО-ны Олон Улсын Монгол эмнэлгийн хорооны судалгааны төвийг түшиглэн хийж 

гүйцэтгэв. Уг судалгаанд “Амьтанд туршилт хийх биоанагаахын судалгааны ёс зүйн удирдамж”- 

ийг мөрдлөг болгон ашиглав. (Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 8 сарын 16-ны өдрийн 223 тоот 

тушаалын 3-р хавсралт). 

Судалгааны материал: Чинтангийн хорон чанарын судалгаанд ӨМӨЗО-ы Олон улсын монгол 

эмнэлгийн хорооны сургалт, судалгааны виварт үржүүлж буй харьцангуй эрүүл 22±5 грамм 

жинтэй, эр 30 толгой 6-8 гарагийн настай цагаан хулгана (KM) үүлдрийн лабораторийн хулганыг 

сонгов. Туршилтын амьтдыг +20ºС тасалгаанд байрлуулан тохирох хоол тэжээл, усыг зохих 

хэмжээгээр өгөх ба тасалгааны гэрлийг 12:12 харьцаагаар тохируулав. Чинтанг Өвөр Монголын 

олон улсын Монгол эмнэлгийн хорооны Монгол эм найрлагын төвөөс хангав. Зөвшөөрсөн 

цувралын дугаар: MI3010018 

Чинтангийн идээшмэл бэлтгэх арга: Идээшмэл бэлтгэхдээ бэлдмэлийн түүхий эдүүдийг тэнцүү 

хэмжээгээр авч 1:10 (МУҮФ-ийн дагуу) (10г:100мл) харьцаатай идээшмэл бэлтгэв. 1:10 харьцаатай 

бэлдмэлийг инфундирын аппаратанд хийн, усан халаагуурт 15 минут хандлан тасалгааны хэмд 45 

минут хөргөв. Хөрсний дараа хэмжээст колбонд шүүж хэмжээс хүртэл нэрмэл ус нэмж 1:10 

хэмжээтэй идээшмэл бэлтгэв. 

Фармакологийн судалгааны арга: Чинтангийн идэвхт тунг тодорхойлох арга зүй: 
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Цочмог хордлогын туршилтыг "Хятадын уламжлалт эм, байгалийн гаралтай эмийн хурц 

хордлогыг судлах техникийн удирдамж"-ын дагуу хийсэн. Элиген шөл нь удаан хугацааны туршид 

ашиглагдаж ирсэн, батлагдсан жор юм. Элиген шөл нь 15 гр үхрийн цөсний нунтаг, 15 г миробалан, 

неем, гардения, гүргэм, диантус, 30 г Чуанмутунгаас бүрдэнэ. "Хятадын фармакопея" ба "Хятадын 

анагаах ухааны толь бичиг"-ийг лавлаж асуусны дараа неем бол жижиг хор, үхрийн цөс, 

миробалан, гардения, сафлор, диантус, чуанму тонг нар бүгд хоргүй. Эмнэлзүйн хэрэглээний 

хэмжээ харьцангуй их байна. Дээрх 1, 2, 3-р нөхцлүүдийн дагуу Элигенийн декоциний нь бага 

хортой гэж үздэг бөгөөд LD50 нь өндөр байж болно. Гэвч дөрөв дэх нөхцөл байдлыг харгалзан 

үзэхэд эмнэлзүйн тун нь харьцангуй их байна. Энэ цочмог хордлогын тестэнд 0.0215 / мл (0.05г / 

кг), 0.0075г / мл (0.3г / кг) гэсэн 4 тун өндөр градиент аргыг хэрэглэсэн. 0.05г / мл (2г / кг), 0.125г 

/ мл (5г / кг). Зарим судалгааны хувьд хоруу чанар багатай нунтаг хурц хордлогын туршилтанд 

хязгаарлагдмал их хэмжээний концентрацийг (өөрөөр хэлбэл шингэний шингэнийг хангаж чадах 

хязгаарлагдмал концентрацийг) ашигладаг. Энэ удаад хэрэглэсэн Элиген декоциний нунтаг 

хязгаарын хэмжээ 1.928г / мл (77.12г / кг) байна. Хэрэв 0.125г / мл (5г / кг) -д үхэл байхгүй бол бид 

туршилтын үндсэн концентраци болгон 0.125г / мл (5г / кг) хэрэглэнэ. 0.125г / мл (5г / кг) - аас 

хэтрүүлсэн цочмог хордлогын тест нь утгагүй юм. 

Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ: ЭДТА (этилендиаминотетраацетын хүчил) бүхий хуруу шилэнд 

1-2 мл цус авч sismex аппаратаар цусны үзүүлэлтүүдийг үнэлэв. Үүнд: Гемоглобин (HGB), улаан 

эс (RBC), цагаан эс (WBC) болон ялтаст эсийн (PLT) үзүүлэлтүүд орсон. 

Биохимийн шинжилгээ: Хуруу шилэнд 3-4 мл цус авч 3500/мин хурдаар 15 минутын турш 

центрифугдэж ийлдсийг цуглуулан авч АсАт, АлАт, ШФ-ийн хэмжээг тус тус үнэлэв. Мөн зүрх, 

уушги, элэг, бөөр, дэлүүг тусгаарлан авч эдгээр эрхтнүүдийн харьцангуй жинг тодорхойлсон. 

Үүнд: Эрхтний харьцангуй жин=Эрхтний туйлын жин (г)/биеийн жин (г)*100% 

Гистологийн шинжилгээ: 

Элэг, бөөрийг авч 10%-ийн саармагжуулсан формальдегидийн уусмалд 12-24 цаг бэхжүүлээд дараа 

нь гистологийн дамжлагуудаар шинжилгээнд бэлдэв. 

Үүнд: 

1. Угаах 

2. Бэхжүүлэх 

3. Усгүйжүүлэх 

4. Тосгүйжүүлэх 

5. Парафин бэлтгэх-тосон цутгалга 

6. Бичил зүсмэг бэлтгэх 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

241 

 

 

7. Бичил бэлдмэлийг будах 

8. Тунгалагжуулах гэсэн тусгай дамжлагуудын ажилбаруудыг хийж гүйцэтгэв. 

Бэлдмэлийг гематоксилин-эозиноор будгаар будсан ба микроскопт (Nikon E-200) харж эмгэг эд 

эсийн өөрчлөлтүүдийг харав. Гематоксилин нь гүн хөх ба нил ягаан өнгөтэй бөгөөд эсийг суурьсаг 

өнгөөр будав. Уг будаг эсийн суурьсаг бүрдлүүд болох бөөмийн ДНХ, РНХ, барзгар эндоплазмын 

рибосомтой холбогддог тул эсийн бөөм нил ягаан өнгөөр будагдана. Эозин нь улаан ба ягаан 

өнгөтэй, эсийг хүчииллэг өнгөөр будав. Ихэнх эсийн уургийн бүрдэлд ордог аргинин болон лизин 

нь эозинтэй холбогдоно. Ингэснээр эсийн цитоплазм, эсийн доторх мембраны бүрдэл болон эсийн 

гаднах утаслагууд ягаан өнгөтэй харагддаг. 

Цочмог токсикологийн урьдчилсан шинжилгээ - Тогтмол тунгийн арга 

Туршилтын арга: Туршилтын маршрут: gavage. Удирдлагын хамгийн их хэмжээ: 0.04ml / g Эмийн 

бэлтгэл: Элигенийн декоциний суспензийн хамгийн их концентраци нь 1.928г / мл (77.12г 

/ кг) байв. 0.0215 / мл (0.05г / кг), 0.0075г / мл (0.3г / кг), 0.05г / мл (2г / кг), 0.125г / мл (5г / кг) 

Элиген Декоциний усны суспензийг бэлтгэх: 

Туршилтын амьтад: Урьдчилан 20 ± 2г жинтэй, 5 эмэгчин Кунмин хулганыг бэлтгэв. 

Туршилтын үйл явц: Нэгдүгээрт, эрэгтэй хулганыг санамсаргүй байдлаар сонгож, 12 цагийн 

турш мацаг барьж, усалсны дараа элигенийн декоциний агууламжтай 0.0215 / мл (0.05г / кг) 

Концентрацтай хулганад 2 удаа (4 цагийн завсарлага) хийсэн. Хулганыг ажиглав. Хэрэв 24 цагийн 

дотор хулганы үхэл байхгүй бол ижил туршилтанд зориулж дараагийн концентрацийг сонгов. 

Хэрэв үхэл тодорхой концентрацид тохиолдвол энэ концентраци ба өмнөх шинжилгээний 

хоорондох завсрын утгыг авлаа. Хэрэв үхэл тохиолдоогүй бол туршилтыг эцсийн концентраци 

хүртэл явуулав. Хэрэв эцсийн концентраци нь үхсэн юм шиг харагдахгүй бол туршилтаа зогсоож, 

энэхүү эцсийн концентрацийг дараагийн туршилтын концентрац болгон ашиглав. Концентраци нь 

0.0215 / мл (0.05г / кг), 0.0075г / мл (0.3г / кг), 0.05г / мл (2г / кг), 0.125г / мл (5г / кг). 

Туршилтын үр дүн: Туршилтын явцад хулгана үхсэн тохиолдол гараагүй бөгөөд 14 хоногийн дараа 

ажиглалтыг зогсоож туршилтыг дуусгаж 0.125г / мл (5г / кг) -ийг дараагийн туршилтын 

концентраци болгон ашиглав. 

Цочмог токсикологийн шинжилгээ: Туршилтын маршрут: gavage. 

Удирдлагын хамгийн дээд хэмжээ: 0.04ml / g 

Хамгийн их тун: 24 цагийн дотор 5г / кг-аас ихгүй байв. 

Туршилтын амьтад: 20 ± 2г жинтэй, 20 эрэгтэй, 20 эрэгтэй жинтэй Кунмин хулгана, эр, эм 

тэнцүү хоёр бүлэгт хуваав. 
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Туршилтын үйл явц: Туршилтын өмнө 12 цагийн турш мацаг барьж, усалсны дараа 

Элигенийн декоциний хэмжээг 0.125г / мл (5г / кг) концентрацтай 2 удаа (4 цагийн зайтай) хийж,  

хулганы үхлийг ажиглав. Хяналтын бүлэгт ижил хэмжээний ус өгсөн. Биеийн жинг хэмжиж, 

хэрэглэхээс өмнө тэмдэглэж, 7, 14 дэх өдөр биеийн жинг хэмжсэн. 14 дэх өдөр элэг, уушиг, зүрх, 

бөөр, дэлүүг авч, формалинд бэхлээд, парафинд оруулан, ЭМ-ээр будсан. 

Статистикийн аргууд: Туршилтын өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийхэд статистикийн програм 

хангамж SRSS 18.0-ийг ашигласан болно. Хэмжилтийн өгөгдлийг дундаж ± стандарт хазайлт (x ± 

s) гэж илэрхийлсэн бөгөөд хоёр бие даасан дээжийг t тестээр шалгаж, p <0.05-ийг статистикаар авч 

үзсэн чухал ач холбогдолтой. 

Судалгааны үр дүн: Элигенийн декоциний LD50 нь 5г / кг-аас их буюу тэнцүү байна. Цочмог 

хордлогын үндсэн шинжилгээ: 5г / кг тунгаар уухад хоёр долоо хоногийн дараа хулганууд 

үхсэнгүй. Гол эрхтэний хордлогын бүлэг ба хяналтын бүлгийн хооронд ялгаагүй, гол эрхтний эдэд 

HE будгаар эмгэг өөрчлөлт ороогүй болно. Туршилтын үеэр хулгануудын гадаад төрх байдал, төрх 

байдал, биеэ авч явах байдал, ялгадас, хоол тэжээл өөрчлөгдөөгүй байна. Жингийн өөрчлөлт ба 

хяналтын бүлгийн хооронд статистик ялгаа байгаагүй. 

 
TOXICITY STUDY RESULT OF THE QINTANG USED IN TRADITIONAL MEDICINE FOR 

HEPATITIS 
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Background: In our country, liver and gallbladder diseases are a major cause of morbidity and mortality. 

As of 2020, 341.4 in every 10000 people suffer from gastrointestinal diseases, while 23.2% of it is caused 

by liver disease and liver, gallbladder cancer has remained as one of the top 10 causes of death. In 

Mongolian medicine, reactions in the human body or metabolism are compared with the 

mailto:346619722@qq.com


“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

243 

 

 

concept of “processing of the three essence and waste production”. Toxic hepatitis is a congestive liver 

disease caused by poisoning of the liver under certain conditions. 

Aim: To study the toxicity of Qin tang, which has been used in traditional medicine for hepatitis 

Materials and methods: The study was conducted using an experimental research design. In Qin tang's 

toxicity study, 30 relatively healthy 6 to 8 days old male white mouse weighing 22 ± 5 grams were 

selected from a laboratory of the International Mongolian Medical Committee of Inner Mongolia. Qin 

tang was provided by the Mongolian  Pharmaceutical Center of the Inner  Mongolian International 

Medical Committee. Allowed serial number: MI3010018 

Preparation method of Qin tang’s galenicals: 

To prepare the galenicals, the raw materials were taken in equal proportions and prepared in the ratio of 

1:10 (10g: 100ml) 

Results: LD50 of the Qin tang is greater than or equal to 5 g / kg. Basic diagnosis of acute toxicity: two 

weeks after ingesting at a dose of 5 g / kg, the mice did not die. There was no difference between the main 

organ toxicity group and the control group, and there were no pathological changes in the main organ 

tissue with HE staining. During the experiment, the appearance, behavior, faeces, and diet of the mice did 

not change. There were no statistical differences in the weight between groups. 
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CLARIFY THE PATHOGENESIS AND MECHANISM OF SOME DECOCTION ACTION IN 

TRADITIONAL MONGOLIAN MEDICINE 

FOR INITIAL STAGE OF COVID-19 

Ulaanod Kh1, Sumiyatseren B2, Sumiyakhorol G3, Naranzaya L4, Bold Sh5 

1,4,5“Ach” Medical University 

2,3Mongolian University of Pharmaceutical Sciences 

ulaanod@ach.edu.mn 95331174 

Abstract 

Background: The COVID-19 outbreak was declared a public health emergency of international concern 

on 31th January 2020. After assessing the outbreak and following transmission of the virus in many 

other countries worldwide, on 11th March 2020 the WHO declared COVID-19 a pandemic. The first case 

of domestic infection was registered in our country on 11 November 2020, and since then, as of 16 June 

2021, there have been 83,128 confirmed cases of COVID-19 with 389 deaths. 

Purpose: Clarify the pathogenesis and mechanism of some decoctions action in Traditional Mongolian 

medicine for initial stage of COVID-19 form the ancient book. 

Research methods: Methodologies of ancient textbook, check list, analysis and synthesis were used. 

Conclusion: Based on the Traditional Mongolian medical theory, after the novel coronavirus infects the 

body, activated the bile hot first and at the same time phlegm and wind’s normal functions to be 

influenced. Finally, the wind spread hot to the bodily constituents such as muscle, bone, blood and so 

on, the phlegm restrain hot to no growth and the hot cause unhealthy blood then mixed with healthy 

blood just like a mixture of water and milk. Although these three pathogenesis happend at the same time 

but if the phlegm higher that restrain hot to no growth is relatively much more, the wind higher that 

spread hot to the bodily constituents is relatively much more and the hot higher that unhealthy blood 

mixed with healthy blood is relatively much more than others. There are two type that hot higher nature 

with bile and blood, cold higher nature with phlegm and wind in initial stage of COVID-19. About 

Mechanism of some decoctions action in Traditional Mongolian medicine for treat initial stage of 

COVID-19, Mana-4 tan is not reborn the hot nature and subside the phlegm and wind, so it to be 

selected for treat cold higher nature with phlegm and wind in initial stage of COVID-19. Norov-7 tan is 

decompose hot and cold, astringe and repress the hot, Lider-7 tan is decompose hot and cold, repress the 

hot and induce sweat, so both of them to be selected for treat hot higher nature with bile and blood in 

initial stage of COVID-19 and Norov-7 tan also selected for treat cold and hot are equal nature. 

Keywords: Initial stage of COVID-19, pathogenesis, mechanism of some decoctions action. 
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ШИНЭ ТӨРЛИЙН КОРОНАВИРУСЫН ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЭХЭН БУЮУ ЭС 

БОЛОВСОРСОН ҮЕИЙН ӨВЧИН БОЛОХ ЁС, ЗАРИМ УЛАМЖЛАЛТ ТАН ЭМИЙН 

ҮЙЛДЛИЙН МЕХАНИЗМЫГ ТОДРУУЛАХ НЬ 

Х.Улаан-Од1, Б.Сумъяацэрэн2, Г.Сумъяахорол3, Л.Наранзаяа4, Ш.Болд5 

1,4,5“Ач” Анагаах ухааны их сургууль, 

2,3Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль 

ulaanod@ach.edu.mn 95331174 

Үндэслэл: Шинэ төрлийн коронавируст халдварыг ДЭМБ 2020 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр 

“Олон улсын шинж чанартай нийгмийн эрүүл мэндийн онц байдал”, 2020 оны 3 дугаар сарын 11- 

ний өдөр “Цар тахал” болсныг зарласан. Манай улсад 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 

дотоодод халдвар авсан анхны тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд энэ үеэс хойш 2021 оны 06 сарын 16-

ний өдрийн байдлаар дотооддоо батлагдсан тохиолдлын тоо нийт 83128 -т хүрч, нас баралт 389-д 

хүрээд байна. 

Монгол улсад шинэ төрлийн коронавируст халдвар дотооддоо тархсан хүнд нөхцөл байдал 

үүссэнтэй холбоотойгоор хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг ханган 

ажиллах зорилгоор Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 03 сарын 16-ны өдрийн А/185 дугаар 

тушаалын дагуу “Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээний түр заавар”-ыг баталсан. 

Бид шинэ төрлийн коронавирусын халдварт хижиг халуун өвчний эхэн буюу эс боловсорсон үеийн 

өвчин болох ёс болон зарим уламжлалт эмийн үйлдлийн механизмыг эх сурвалжид үндэслэн 

тодруулхаар уг судалгааг хийлээ. 

Зорилго: Шинэ төрлийн коронавирусын халдварт халуун өвчний эхэн буюу эс боловсорсон 

халууны үеийн өвчин болох ёс болон зарим уламжлалт тан эмийн үйлдлийн механизмыг эх 

сурвалжаар тодруулах. 

Судалгааны материал, арга зүй: Бид судалгандаа “Анагаах ухааны 4 үндэс” болон түүний 

тайлбар зохиолуудыг хэрэглэгдхүүн материалаар сонгон авч, эх бичиг, сурвалж бичгийн 

судалгааны арга, магадлан жагсаах арга, анализ, синтезийн аргуудыг ашиглав. 

Судалгааны үр дүн: Бид судалгаандаа шинэ төрлийн коронавирусын халдварт өвчний эхэн үеийг 

УАУ-ны хижиг халуун өвчний эс боловсорсон халууны хүрээнд авч үзлээ. 

1. Шинэ төрлийн коронавирусын халдварт өвчний эхэн буюу эс боловсорсон халууны үеийн 

өвчин болох ёс 

“Увдисын үндэс”-ний эс боловсорсон халууныг анагаах арван тавдугаар бүлэгт “Эс 

боловсорсон халууны шалтгаан нь бадган хий ... дөрвөн нөхцөл шар дор тусч тэр хөдөлснөөр 

дашрамд бадган, хий хоёр ч амаргүй болж хямармуй. Тиймийн тул эс боловсорсон халуун гарах 
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болой, тэр бас ялангуяа хижиг дор үл гарах нь үгүй ... Мөн чанар нь халуун дор бадган, хий 

нөхөр сэлт болж, хий бээр халууныг тамирт түгээмэл тарааж, бадган нь халууны толгойг дарж үл 

төрүүлэх, … Энэ цаг дор халуун тамир лугаа ялгалгүй нийлэх, өвчний цус, тамирын цус нь сүү ус  

нийлсэн адил” хэмээсэн ба хижгийн халуун унгарил өвчнийг засах хорин гуравдугаар бүлэгт 

“Шалтгаан нөхцөл түүгээр шарын галын илчийг хөдөлгөж, эхэн дор хөлсөнд, дараа нь бадган, шар, 

хий дор бууж, 6 үүдээр дараалан орох буюу үнэр туссанаар гамшигт хижиг халдварлахын тул 

хижиг хэмээн нэрийдэв” хэмээн номложээ. 

Шинэ төрлийн коронавирусын халдварт өвчний эхэн буюу эс боловсорсон халууны үеийн 

өвчин болох ёсыг задлан шинжлэхэд: шинэ төрлийн коронавирус биед халдварласаны дараа 

дангаараа үл орших, харин шарын хурц бэлгэ чанарын эрхээр түүнтэй хавсарч улмаар шарыг 

хөдөлгөн халууныг үүсгэнэ. Энэхүү үйл явцтай зэргэцэн бадган, хий ч даган хямралд орж 

халуунтайгаа нийлээд хийгээр халууныг булчин мах, яс үес тэргүүтэн тамирт тараах, бадганаар 

халуунын толгойг дарж үл төрүүлэх, халууны гэмээр өвчний цус үүсч тамирын цустайгаа сүү ус 

мэт холилдон эс боловсорсон халууныг үүсгэнэ. Үүнд эдгээр 3 үйл явц зэрэг явагдах хэдий ч 

бадганы хувь давамгайлбал халууны толгойг дарах эмгэг үйл явц түлхүү явагдах, шарын хувь 

давамгайлбал өвчний цус болон тамирын цус холилдох үйл явц түлхүү явагдах, хийн хувь 

давамгайлбал халууныг тамирт тараах үйл явц түлхүү явагдна. Бадган хийн хувь давамгайлсан нь 

хүйтэн чанартай, цус шарын хувь давамгайлсан нь халуун чанартай. Өвчний махбодоор эс 

боловсорх болон нөхцөлөөр эс боловсрох 2 жам нь хижгийн халууны эс боловсорсон үеийг үүсгэх 

голлох жам нь биш хэдий ч өвчний явцад бадган хий нь халуунтайгаа нэмэж нөхөрлөх, бадган хийг 

халуунаас ялган салгах буюу боловруулхад эсэргээр нөлөөлж болно. 

2. Шинэ төрлийн коронавирусын халдварт өвчний эс боловсорсон халууны үеийн зарим эмийн 

үйлдлийн механизмыг задлан шинжлэх нь: 

“Увдисын үндэс”-ний эс боловсорсон халууныг анагаах арван тавдугаар бүлэгт “Засахын 

ерөндөгт эм, засал, идээ, явдал дөрөв. Эм нь Мана-4-ийн танг зөөлөн бүлээнээр шүтүүлбээс халуун 

үл арвидан бадган хийг амирлиулмуй. Цус шарын хувь их бөгөөс лидэр, гурван үрийн ширгээсэн 

танг зөөлнөөр шүтүүлбээс халууны тунгалаг цөвийг ялгамуй” хэмээсэныг задлан шинжилбэл: 

Мана-4-ийн тан дахь хий халууныг дарах лидэр хийгээд гандгарь нь халууныг тарааж буй 

хийг дарж улмаар халуун тамирт тархах үйл явцыг зогсоох үйлдлийг үзүүлнэ. Хижгийн халууныг 

боловсруулах үйлчилгээтэй мана нь халуун лугаа нийлсэн бадганыг ялгах үйдлийг үзүүлнэ. Бадган 

хийг дарж, царцсан цусыг шингэрүүлэх үйлдэлтэй гажа нь халууны толгойг дарж буй 
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бадган болон халууныг үлээж буй хийг дарах үйлдлийг үзүүлнэ. Үүний үр дүнд халууны нөхөр  

болсон бадган хий амирлан халуун дангаараа үлдэж боловсорно. 

Лидэр, гурван үрийн ширгээсэн тан дахь өвчний цус болон тамирын цусыг ялгаж, цусны 

халууныг дарах үйлдэлтэй 3 үр нь халууны нөлөөллөөр үүссэн өвчний цус тамирын цустайгаа сүү 

ус мэт холилдсоныг ялгаж халууныг дарах үйлдлийг үзүүлнэ. Хий халууныг дарах үйлчилгээтэй 

лидэр нь халууныг тарааж буй хийг дарж улмаар халуун тамирт тархах үйл явцыг зогсооно. Үүний 

үр дүнд хий дарагдаж халуун хураагдан өвчний цус болон тамирын цус ялгарч халуун боловсорно. 

Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцангийн “Увдист рашааны дусал”-д “Эхэнд бадганы хувь их 

бөгөөс Мана-4-ийн тан, шарын хувь их бөгөөс Норов-7-гийн тан аль зохистойг хэдэнтээ өгвөөс 

боловсормой” хэмээв. Лувсанчойнпилын “Зүрхэн эрдэнийн эрхэм хураангуй”-д “Эс боловсорсон 

халуунд Мана-4-ийн танг бүлээн зөөлнөөр өгвөл халууныг арвидуулахгүйгээр бадган хийг нь 

амирлиулна      Хурмал халуунд Норов-7-гийн танг өгвөл сайн, цус шарын хувь нь их бол лидэр, 

гурван үрийн ширгээсэн танг хүйтэн бүлээнээр өгвөөс халууны тунгалаг цөвийг ялгаж чадна. ... 

хижиг томууг засах арга нь лидэр, 3 үр, дэгд, мана, хонлэн нугуудын тан (Лидэр-7 тан)-г өгч 

хөлрүүлмүй. Энэ нь халууныг болвсруулхын зэрэгцээ нядлах юм” хэмээснийг задлан шинжилбэл: 

Норов-7-гийн тан нь Мана-4-ийн тан болон 3 үрийн тангийн нийлмэл жор. Халууныг 

арвидуулахгүйгээр бадан хийг амирлиулах Мана-4-ийн тан дээр өвчний цус болон тамирын цусыг 

ялгаж цусны халууныг дарах 3 үрийн танг нэмснээр хурмал буюу цус шарын халуун болон бадган 

хийн хүйтний хувь аль аль нь давамгайлаагүй, эсвэл халуны хувь давамгайлсан эс боловсорсон 

халууныг боловсруулах үйлдлийг үзүүлнэ. Үүнээс гадана хийг дарснаар сарнисаныг хураах, 3 үр, 

мана, лидэр, гандгарь орсноор халууныг нядлах чадал бүрдэж, халууныг боловсруулах, хураах, 

нядлах үйлийг нэгэн зэрэг үйлдэх чадал төгсөв. 

Лидэр-7-ийн тан дэхь хий халууныг дарж хөлрүүлэх үйлдэлтэй лидэр нь халууныг тарааж буй 

хийг дарж улмаар халуун тамирт тархах үйл явцыг зогсоох ба хөлрүүлж халууныг гадагшлуулах 

үйлдлийг үзүүлнэ. 3 үр нь халууны нөлөөллөөр үүссэн өвчний цус тамирын цустайгаа сүү ус мэт 

холилдсоныг ялгаж халууныг дарах үйлдлийг үзүүлнэ. Хижгийн халууныг боловсруулах 

үйлчилгээтэй мана нь халуун лугаа нийлэлдсэн бадганыг ялгах үйдлийг үзүүлнэ. Үүнээс гадана 

шарын халууныг дарах дэгд, хямарсан халууныг дарах хонлэн, цусан халууныг дархад 3 үр зэрэг 

эмүүд орсон тул цус шарын хувь давамгайлсан хижгийн халууныг боловсруулах, нядлах, 

хөлрүүлэх чадал бүрдэв. 
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Дүгнэлт: 

1. Шинэ төрлийн коронавирус биед халдварласаны дараа шарыг хөдөлгөн халууныг үүсгэнэ. 

Үүнтэй зэргэцэн бадган, хий ч даган хямралд орж халуунтайгаа нийлээд хийгээр халууныг 

тамирт тараах, бадганаар халуунын толгойг дарж халууныг үл төрүүлэх, халууны гэмээр 

өвчний цус үүсч тамирын цустай сүү ус мэт холилдох 3 эмгэг үйл явц зэрэг явагдаж эс 

боловсорсон халуун үүснэ. Үүнд бадган давамгайлбал халууны толгойг дарж түүнийг үл 

төрүүлэх эмгэг үйл явц түлхүү явагдах, хий давамгайлбал халууныг тамирт тараах үйл явц 

түлхүү явагдах, цус шар давамгайлбал өвчний цус болон тамирын цус сүү ус холилдох мэт 

болох үйл явц түлхүү явагдна. Бадган хий давамгайлсан нь хүйтэн чанартай, цус шар 

давамгайлсан нь халуун чанартай болно. 

2. Мана-4-ийн тан нь халууныг арвидуулахгүйгээр бадган хийг дарах тул хүйтний хувь 

давамгайлсан эс боловсорсон халуунд, Норов-7-гийн тан нь Мана-4-ийн тан болон 3 үрийн 

тангийн нийлмэл жор, халууныг болдовсруулах, хураах, нядлах үйлийг нэгэн зэрэг үйлдэх тул 

хурмал болон халууны хувь давамгайлсан эс боловсорсон халуунд, Лидэр-7-ийн тан нь 

халууныг боловсруулах лидэр, мана, халууныг дарах 3 үр, дэгд, хонлэн, хөлрүүлэх лидэр зэрэг 

эмүүдээс бүрдэж, халууныг боловсруулах, нядлах, хөлрүүлж халууныг шар үсний сүвээр 

гадагшлуулах үйлдлийг үзүүлэх тул халууны хувь давамгайлсан эс боловсорсон халуундд 

тохирно. 
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“Б.Ш.МӨНГӨНГЭРЭЛИЙН ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ УЛИРЛЫН 

ХҮРДНИЙ СУДАЛГАА-2” 

Д.Бямбажаргал1, Ш.Мөнгөнгэрэл2, Монгол хүрд судалгааны баг3 

1,2,3“Ач” Анагаах ухааны их сургууль 

Судалгааны үндэслэл: Уламжлалт анагаах ухааны суурь судар буюу сурах бичиг бол “Анагаах 

ухааны дөрвөн үндэс” юм. Тус номны Номлохуй үндэсний 9-р бүлэгт өвчний нөхцөлийг цаг 

улирал, идээ ундаа, явдал мөр, ад этгээд гэж хуваан үздэг. Цаг улирлын нөхцөлийг баримтлан 

бүтээсэн улирлын хүрд нь уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд болон эмч 

нарт суурь ойлголтыг хангалттай харуулах бөгөөд байгалийн хүчин зүйлээс шалтгаалан бий болох 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд ач холбогдолтой. 

Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хүрдийг зохиогч АУ-ы доктор, дэд профессор Боржигин 

овогт Шагдарсүрэнгийн Мөнгөнгэрэл нь 1974 онд Хөвсгөл аймагт төрсөн. 1990 он хүртэл Мөрөн 

хотод суурь боловсролоо эзэмшиж, 1990-1992 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн (МУИС) 

дэргэдэх тусгай төрөлжүүлсэн сургалттай (гүнзгийрүүлсэн сургалттай) сургуулийн химийн 

ангийг, 1992-1996 онд МУИС-ийн химийн ангийг химич, химийн багш мэргэжлээр, 1998-1999 

онд МУИС болон Боловсролын хүрээлэнгийн дундын магистрантурыг боловсрол судлалын 

чиглэлээр, 2002-2008 онд Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн Уламжлалт 

Анагаахын (УА) Сургуулийг УА-ын их эмчээр, 2009-2015 онд Өвөр Монголын Их Сургуулийн 

докторантурыг биохимийн чиглэлээр тус тус төгссөн. 2015 оноос одоог хүртэл “Ач” Анагаах 

Ухааны Их Сургуульд багшилж байгаа. 

Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх улирлын хүрдийг бүтээх явцад шарын хурах, хөдлөх, 

амарлих ойлголт нь улирлын хувьд зөрж байсан юм. Тиймд тухайн зөрөөтэй байдлыг судалж, 

тодруулах шаардлага гарсан. Бид нэгдүгээр судалгаагаар хүрдний зүй тогтлыг баталж гаргасан  

хэдий ч ахин цааш нарийвчлан судлах нь нотолгоогоо улам чанаржуулж байгаа хэрэг. Ийм учраас 

өгөгдлийг өөрчлөн судлагаагаа үргэлжлүүлэх үндэслэл болсон юм. 

Судалгааны зорилго: Б.Ш.Мөнгөнгэрэл багшийн “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс”-ийг суурь 

болгон багцалж гаргасан улирлын хүрдний зүй тогтлыг нотолж харуулах нь бидний судалгааны 

гол зорилго байв. 

Судалгааны материал, арга зүй: Бид судалгаандаа “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс” ном, ус цаг 

уур, орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн “Ус цаг уурын шинэчилсэн стандарт норм”-ыг гол 

хэрэглэгдэхүүн болгон индукци дедукцийн арга, мэдээлэл цуглуулах арга, задлан шинжлэх 

(анализ), нэгтгэн дүгнэх (синтез) арга, магадлан жагсаах, математик тооцооллын ердийн аргуудыг 

ашиглав. 
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Судалгааны үр дүн: Бид судалгаанд шаардлагатай агаарын температурыг Ус цаг уур, орчны 

судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн гаргасан “Ус цаг уурын шинэчилсэн стандарт норм 1991- 2020” 

номноос авсан бөгөөд 21 аймгаа 4 бүсчлэлд хувааж, хүн ам олноор суурьшсан Улаанбаатар хотыг 

5 дахь бүсчлэл болгон оруулж ирсэн. Хий, шар, бадган тус бүр хурж, хөдлөх хугацаагаар нь нийт 

12 сарыг 3 хэсэгт хуваан үзэж, үр дүнгээ боловсруулсан. Тиймд энэхүү судалгаагаа хий, шар, 

бадганы улирал хэмээн 3 хувааж боловсруулалтаа хийлээ. Ийнхүү тус улирлуудад үнэмлэхүй 

хамгийн их болон бага температурын зөрөөний өөрчлөлтүүд, 5 бүсүүдэд үзүүлэх зүй тогтлын 

давтамжийг ажиглахад: 

12,1,2,3 сарууд буюу бадганы улирлыг 5 бүст ажиглахад бүгд ижил дамтамжтай байсан бөгөөд 

үнэмлэхүй их ба бага температурын зөрөө, өөрөөр хэлбэл халуун хүйтэн температурын хоорондох 

утга хамгийн ихтэй нь 3-р сар байв. Тэгэхээр гуравдугаар сарыг бадган хөдлөх оргил хугацаа гэж 

үзэж болно. Хүйтний цаг тул температурын зөрөө их байх утга ач холбогдолтой. Харин 4,5,6,7 

саруудад 7-р сар байв. Тэгэхээр долдугаар сарыг хий хөдлөх оргил хугацаа гэж үзэж болно. Урин 

дулаан цаг тул температурын зөрөө бага байх утгыг авна. Түүнчлэн 8,9,10,11 саруудад шар хөдлөх 

оргил хугацаа 11-р сар байв. Тэгэхээр сэрүүний цаг улирал учраас температурын зөрөө их байх 

утгыг сонгож авсан. 

Бид эхний судалгаандаа статистикийн мэдээллийн сангаас өгөгдлөө авч, Монгол орны газар 

нутгийг 5 бүсчлэлээр авч, 2011-2020 оны хоорондох 10 жилийн агаарын температурыг их, бага 

градусаар нь дундажлан авч тооцоход 3, 7, 11 сард зөрөөний их, бага утга тохирч байсан. Харин 

2 дахь судалгаандаа 2021 онд шинээр хэвлэгдсэн ус цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн 

хүрээлэнгийн “Ус цаг уурын шинэчилсэн стандарт норм 1991-2020” номыг эмхэтгэсэн, уур 

амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтсээс боловсруулан гаргасан өгөгдлийг ашиглан 

бодоход яг адил үр дүн гарлаа. Бидний судалгаанд хий, шар, бадганы хөдлөх сүүлийн саруудад 

өөрчлөлт ихэснэ. 

Дүгнэлт: 

1. Бидний судалгаанд 37-84 тохиолдлуудаас хамгийн их ба бага хэмийн утга буюу халуун, 

хүйтний температурын зөрөөний хэмнэл, өөрчлөлт 3, 7, 11 саруудад зүй тогтолтойгоор 

ажиглагдсан бөгөөд энэ нь хий, шар, бадганы хурж хөдлөх улирлаар нь хуваахад зөрөөний дээд 

доод цэгийн өндөрлөгүүд 5 бүсэд яг адилхан давтамжтай 3,7,11 сарыг заасан. Эндээс үзэхэд 2, 

6, 10 сард хий, шар, бадганы хөдлөл эхэлж, 3, 7, 11 сард оргил үед хүрээд буурдаг нь батлагдлаа. 
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2. Хий, шар, бадганы өөрчлөлт орох саруудыг нарийн тогтоосноор “Анагаах ухааны дөрвөн 

үндэс”-ий улирлаар бичсэн тойм томъёоллыг Монгол нутагт амьдарч буй хүмүүст тохирох 

нарийвчилсан сараар нь гаргалаа. 

3. Ш.Мөнгөнгэрэл багшийн тооцож гаргасан улирлын хүрд нь бидний судалгаагаар зүй тогтол 

нь батлагдсан бөгөөд “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс” зохиолын номлохуй үндэсний 9-р 

бүлгийн “Өвчний нөхцөлийг үзүүлсэн” хэсэгт: “Зуны цагт тосорхог сэрүүнээр шар хурж, үл 

хөдөлнө. Намрын тост дулаанд хөдлөөд, өвлийн эхний сэрүүнд амарлина.” гэж бичсэн хэсгийг 

алдаатай гэж үзэн, зуны цагт шар хурахгүй харин намрын улирал буюу 8, 9 сард хурж, өвлийн 

эхэн 10, 11 сард хөдөлж, өвлийн адаг 12, 1 сард амарлих бүрэн боломжтойг агаарын 

температурын өөрчлөлтөөр нотлон харууллаа. 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

252 

 

 

УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ЗАСЛЫН БАГАЖИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ СУРВАЛЖ 

БИЧИГТ ТУЛГУУРЛАН ТОДРУУЛАХ НЬ 

Д.Бямбажаргал1, Б.Халиунаа2, Ш.Болд3 

1,2“Ач” Анагаах ухааны их сургууль 

3Уламжлалт анагаах ухааны эрдэм судлалын хүрээлэн 

E-mail: Byambajargal@ach.edu.mn Утас: 88036222 

Судалгааны ажлын үндэслэл: 1990 оноос хойш хануур заслын үйлдлийн механизмыг тодруулах 

судалгаа тухайлбал хануур засал хийснээр имуносупрессив чанартай цусны улаан эс бий болж буй 

эмгэг жамын механизм нь прооксидант үйлдэлтэй төмрийн ионы хэмжээ мембранд ихэсч хэт 

исэлдэлт өдөөдөгтэй холбоотой хийгээд хануур заслын нөлөөгөөр цусны сийвэнгийн төмрийн 

хуримтлалыг багасгах тутам цусны улаан эсийн мембранд хэт исэлдэлтийн хорт бүтээгдэхүүн 

буурч, дархлал сэргээх идэвхтэй болж хувиран уламжлалт анагаах ухааны онолоор муу-цусыг 

биеэс ялгаруулж байгаатай төстэй саногенезийн үзэгдэл явагдаж байгаа тухай дүгнэлтэд хүрлээ 

гэсэн судалгаанууд хийгдсэн байна. Гэвч уламжлалт анагаах ухааны заслын эмчилгээний гол 

тулгуур багажийн талаарх судалгаа хийгдэхгүй, хэрэглээ, нэршлийг оновчтой тогтоох асуудал 

тулгамдсаар байна. 

Судалгааны ажлын зорилго: МУАУ-ны заслын багажийн үүсэл, уламжлал түүний нэр томьёог 

тодруулан тайлбарлаж, багаж хэрэгслийн хэрэглээ тодруулах. 

Судалгааны материал, арга зүй: Бид судалгаандаа Агваанлувсандамбийжалцан “Энэтхэг, Хятад, 

Орос, Кашмир, Балба, Төвөд, Монголын үсэг хийгээд үлгэр зургийн төрөл, зүйл ихэд оршвой” 

модон барын төвөд судар, “Рашааны зүрхэн найман гишүүнт нууц увдисын үндэс” модон барын 

монгол судар, Гэлэн Ишдондовданбийжалцан. “Хиргүй болор эрхид номлосон эмээс ирсэн жишээ 

загвар үзэсгэлэнт нүдэн чимэг хэмээх оршвой” гар бичмэл өнгөт судар гэсэн зохиолуудыг 

судалгааны үндсэн хэрэглэгдэхүүн болгон, эх бичиг, сурвалж бичгийн судлал, магадлан жагсаах 

арга, баримт бичиг боловсруулах аргуудыг ашиглан хийж гүйцэтгэлээ. 

Судалгааны ажлын үр дүн: Монголчуудын өвөг дээдэс, нүүдэлчид түүхэн урт хугацааны турш 

амьдарч тэмцэж, ирэхдээ амьд явах, эрүүл амьдрах урлаг, заслын ухаан, заслын багажийн талаар 

цогц мэдлэгтэй түүнийгээ хөрш орны анагаах ухааны мэдлэгээр баяжуулан, өөрсдийн туршлагаар 

боловсронгуй болгосоор байсан нь сурвалж бичигт тэмдэглэгдэн үлджээ. Эдгээр мэдлэгийг улам 

гүнзгий нээн илрүүлж судалж, хэрэглээг нь тогтоон, зарим мартагдсан ухааныг сэргээн хөгжүүлэх 

нь чухал гэдгийг энэхүү судалгаагаар тодруулан гаргав. Түүнчлэн заслын багаж хэрэгслийн ухаан 

нь Монголчуудын сэтгэлгээний цар хүрээ, танин мэдэхүйн хөгжил, дэвшлийн нөлөөгөөр агуулга, 

онол, өвөрмөц нэр томьёо бүхий мэдлэг ухааны цогц ойлголтыг бий болгож, 

mailto:Byambajargal@ach.edu.mn


“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2021” Эрдэм шинжилгээний хурал 

253 

 

 

эмч маарамба нар цөөн бус бүтээл ном судар бичиж үлдээсний дотор гэлэн 

Ишдондовдамбийжалцан (Жамбалдорж)-гийн “Хиргүй болор эрхид номлосон эмээс ирсэн жишээ 

загвар үзэсгэлэнт нүдэн чимэг хэмээх оршвой” гар бичмэл өнгөт судар, 

Агваанлувсандамбийжалцаны “Энэтхэг, Хятад, Орос, Кашмир, Балба, Төвөд, Монголын үсэг 

хийгээд үлгэр зургийн төрөл, зүйл ихэд оршвой” бүтээлийг жишээ болгон уг сударт буй нийт 62 

багажийн монгол нэрийг орчуулан оноож гаргасан нь нэг талаасаа сургалт, судалгаанд ашиглах, 

нөгөө талаасаа практикт хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн нь нэн ач холбогдолтой байна. 

Дүгнэлт: 

1. Монголын анагаах ухааны заслын багаж хэрэгсэл нь Энэтхэг, Төвөдөөр дамжин 

“Анагаах ухааны дөрвөн үндэс” судраар уламжлагдан улмаар монгол маарамба, эрдэмтдийн оюун 

ухаан, ур дүйгээр боловсронгуй болж мэдлэгийн бие даасан тогтолцоо болон хөгжиж байжээ. 

2. Монгол дархчууд хануурын багажийг маяг сайтай, бөх, хэрэглээнд нэн тохируулан хийж 

байсан бөгөөд хануурын хэлбэр нь аль судсыг хэрхэн ханахыг тухайлбал: болжморын өд адил 

үзүүр нь бөгтөр бол магнайд, шилэн хүзүүнд усан хутга адил, гүрээнд шинийн гуравны сар адил, 

хөл, гарын хянганд болжморын өд адил, их судсанд илд адилыг хэрэглэхийг онцлон дурдсан нь 

практикийн ач холбогдолтой байна. 

 
DETERMINING THE TRADITIONAL MEDICAL INSTRUMENTS BASED ON ANCIENT 

MEDICAL BOOKS 

Byambajargal D1, Khaliunaa B2, Bold Sh3 

1,2“Ach” Medical University 

3Traditional Medical Research Institute Reserch background 

The research works of action mechanism of bloodletting treatment have been doing since 1990, such as 

the pathogenesis mechanism of bloodletting treatment is the formation of immunosuppressive red blood 

cells, has been connected to an increase in prooxidant iron ions in the membrane and as bloodletting 

treatment reduces the accumulation of iron in the blood plasma, the toxic extractives of peroxidation in 

the red blood cell membrane are reduced and become active in restoring immunity. Researches have 

shown that leads to the phenomenon of sanogenesis, similar to the excretion of impure blood from the 

body, according to the theory of traditional medicine. However, there is no research on the main treatment 

instruments of traditional medicine, and there is still a need to determine their utility and terminology. 
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Research purpose: Explain the origin, development stage, and terminology of traditional Mongolian 

medicine instruments, and clarify the utility and technology of the instruments. 

Research material and methods: The materials: the handwritten color sutra “Gso byed bdud rtsi'i 'khrul 

med ngos 'dzin bzo rig me long du rnam par shar ba mdzes mtshar mig rgyan zhes bya ba bzhugs so”, 

Agvanluvsandambijaltsan’s “India, China, Russia, Kashmir, Nepal, Tibet, and Mongolian letters and 

types of Illustrations” and four tantras. Our study has been conducted manuscripts primary source method, 

matrifocal listing method and methods of documents drafting. 

Research results: According to the source, the ancestors of the Mongolians and nomads when lived and 

struggled for a long time, they enriched their knowledge of the art of living, healthy living, treatment  

methods and treatment instruments with the knowledge of medicine in neighboring countries and the 

source notes that they continued to improve from their own experience. This research highlights the 

importance of further discovering and studying this knowledge deeply, identifying its utility, and reviving 

some forgotten knowledge. 

The shape of the strickle is to define which vessel, for example: It is of practical significance to 

emphasize the use of if lark-like point is humpy on the forehead, like a water knife on the neck, like the 

moon shape of the third day of month of the new year on the carotid, like lark feathers in the vessels of 

arms and legs, and like a sword in the veins. When making strickle, the softness is not sharp and the quality 

is hard, but the lack of elasticity makes it easy to break and bend. According to the research, strickle made 

of single metal is not very suitable for real usage, but strickle made of mixed metal or mixed metallurgical 

items is very suitable for bloodletting because of its beautiful color, smooth luster, low corrosion, equal 

hardness and softness, and sufficient elasticity. 

Conclusion: 

1. Mongolian medical instruments were passed down through India and Tibet through the “Four 

Medical Tantras” sutras, and were developed into an independent system of knowledge by intelligence, 

skills of the Mongolian Maaramba and Scientists. 

2. Mongolian blacksmiths made the strickle well-adapted, stable, and well-suited to the use of 

venesection. The shape of the strickle is to define which vessel, for example: It is of practical significance 

to emphasize the use of if lark-like point is humpy on the forehead, like a water knife on the neck, like the 

moon shape of the third day of month of the new year on the carotid, like lark feathers in the vessels of 

arms and legs, and like a sword in the veins. 
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БӨӨРНИЙ ӨВЧНИЙ ЭМЧИЛГЭЭНД ХЭРЭГЛЭХ ЭМИЙН ТҮҮХИЙ ЭДҮҮДИЙГ 

БҮЛЭГЛЭН ЖАГСААХ НЬ 

Г. Энхлэн,1 Э.Дэлгэрмаа,1 Ш.Мөнгөнгэрэл1 

1 “Ач” анагаах ухааны их сургууль, Уламжлалт анагаах ухааны тэнхим 

enkhlen_11@yahoo.com; 88440129 

Үндэслэл: Хүн төрөлхтөн 60000 жилийн өмнөөс өвчин эмгэгээ эмчлэхдээ ургамал болон 

байгалийн гаралтай эмчилгээг ашигладаг байсан гэж судлаачид үздэг. Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын тайлан, мэдээлэлд эмчилгээний зорилгоор дэлхийн хэмжээнд 21000 гаруй ургамлын 

төрөл зүйлсийг хэрэглэдэг; эмчилгээний практикт хэрэглэгдэж буй нийт эм бэлдмэлийн 25 орчим 

хувь нь найрлагандаа ургамлын гаралтай эмийн идэвхт бодисыг агуулдаг тухай тэмдэглэжээ. 

Монгол улсын хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх дөрөвдүгээр шалтгаан болох шээс бэлгийн 

тогтолцооны өвчин сүүлийн 10 жил (2010-2019 он)-ийн дунджаар нийт өвчлөлийн 11.1%-ийг эзэлж 

байна. 2019 оны байдлаар 10000 хүн амд шээс бэлгийн тогтолцооны өвчин 1120 ноогдож, сүүлийн 

10 жилийн дунджаас 255-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Шээс бэлгийн тогтолцооны өвчнүүдийн 

бүтцийг харахад 2019 онд сувганцрын өвчнүүд 50.7%, шээс ялгаруулах тогтолцооны бусад өвчин 

8.1%, бөөрний түүдгэнцрийн өвчнүүд 2.6%, бөөрний дутмагшил 1.6%, шээс чулуужих өвчин 1.5%-

ийг тус тус эзэлж байна. Иймд хүн амын дунд хамгийн их тохиолдож байгаа сувганцарын 

өвчнүүдийн (renal tubulo-interstitial diseases) антибиотик эмчилгээний дараа өвчнийг 

архагшуулахгүйгээр уламжлалт анагаах ухааны эмийг хэрэглэснээр уг өвчнийг бүрэн гүйцэд 

эмчлэх, зарим тохиолдолд бөөрний өвчин архагших, бөөрний дутагдалд хүргэх явцыг удаашруулах 

боломжтой. 

Зорилго, зорилт: УАУ-ы эмийн түүхий эд, эм найрлагын зохиолууд дахь бөөрний өвчний 

эмчилгээнд хэрэглэдэг эм найрлагыг жагсааж, олонтоо ашиглагдаж буй эмийн түүхий эдийг 

түүвэрлэх зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг тавьсан. Үүнд: 

1. Бөөрний өвчний эмчилгээнд зонхилон хэрэглэдэг эмийн жоруудыг эмчилгээнд хэрэглэх 

өвчнөөр нь бүлэглэх. 

2. Бөөрний халуун ба хүйтэн өвчинд зонхилон хэрэглэдэг эмийн найрлагад агуулагдах түүхий 

эдүүдийг ангилан жагсаах 

Материал, арга зүй: 

1. «Анагаах ухааны дөрвөн үндэс»-ийн “Увдисийн үндэс”-ийн “Бөөрний өвчнийг эмчлэх” 

бүлэг, “Хойд үндэс”-ийн “Эм найрлага”-ын бүлэг, 
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2. Жамбалчойжидданзанпринлэйн зохиосон XIX зууны эхэн үеийн «Увдисын далай» буюу 

«Манаг ринчэн жуннай»; 

3. Одоогийн Сүхбаатар аймгийн Мөнх хан сумын нутагт төрсөн, тойн Лувсанчойнпилийн 

зохиосон ХIХ зууны дунд үеийн «Эм эмнэлгийн түүвэр» буюу «Жэдүй ниннор»; 

4. 1921-1922 оны хооронд гэлэн Чойжамцын зохиосон “Анагаах ухааны олон судрын 

хураангуй рашааны шим халуун хүйтэн энэлгээг арилгагч гайхамшигт хуримын сан хөмрөг 

хэмээгч оршвой” буюу товчилвол «Маш гайхамшигт хуримын сан»; 

5. Одоогийн Хэнтий аймаг Батширээт сумын харьяат иргэн Д.Дандаржавын 1992 онд бүтээсэн 

«Монгол ардын эмнэлгийн эмийн жор» зэрэг эмийн жор бүхий судруудаас бөөрний өвчний 

эмчилгээнд хэрэглэдэг жоруудыг түүвэрлэн авсан. 

Үр дүн: «Анагаах ухааны дөрвөн үндэс»-ийн “Увдисийн үндэс”, “Хойд үндэс” болон Монгол эмч, 

маарамба нарын зохиож бүтээсэн судруудад байдаг бөөрний халуун өвчний эмчилгээнд хэрэглэх 

36 жорны дотор агуулагдах эмийн түүхий эдүүдийг жагсаахад нийт 114 түүхий эд орсон байна. 

Эдгээр эмүүдэд хамгийн олон давтамжтай орсон эмийн түүхий эдүүд нь арүр – 22, гүргүм 

– 19, зод – 16, сүгмэл, шумхан тус бүр 15, брагшун – 13, шүгцэр (өргөст арц), ларьзи (хүдрийн 

заарь) тус бүр 12, бөөрөн шош, жажиг тус бүр 11, жүрүр – 10 удаа давтагдан оржээ. 

Бөөрний хүйтэн өвчний эмчилгээнд хэрэглэдэг 51 эмийн найрлаганд 105 төрлийн ургамал, мөөг, 

эрдэс давс, амьтны гаралтай түүхий эдүүд багтсан байна. Эдгээр эмийн түүхий эдүүдээс сүгмэл – 

33, бибилин – 24, дигсрин (наймаалж) – 18, сэма (зэл зангуу), гаа, жамбрай тус бүр – 17, сабрай – 

16, абрай, жамба тус бүр – 15, рани (мухар цагаан) – 13, сэбрү – 12, жацо (хэл цоргигч давс), халма 

гоюу тус бүр – 11, ларьзи – 10 зэрэг нь хамгийн олон давтамжтай орсон байна. 

Бөөрний өвчний эмчилгээнд хэрэглэдэг хамгийн олон удаа орж байгаа түүхий эдүүдээс Сүгмэл 

(Elettaria cardamomum Maton), Ларьзи буюу хүдрийн заарь нь халуун ба хүйтэн өвчин аль алинд нь 

хэрэглэдэг байна. Нийт 87 эмэнд 48 удаа буюу 55.2%-д нь сүгмэл давтагдан орсон нь их 

сонирхолтой байна. 

Дүгнэлт: Бөөрний өвчний эмчилгээнд хэрэглэдэг нийт 87 эм найрлагын 55.2%-д буюу хамгийн 

олон удаа давтагдан орсон эмийн түүхий эд нь “Бөөрний сайн эм” буюу грам эерэг ба грам сөрөг 

нянгуудын өсөлтийг дарангуйлдаг сүгмэл (Elettaria cardamomum Maton-ы үр жимс) байна. 
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