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Т. ШАГДАРСҮРЭНГИЙН НЭРЭМЖИТ АНАГААХ УХААНЫ ХҮРЭЭЛЭН 

ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР – 2022” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ 

 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

 

Ажлын хэсгийн ахлагч: 

Д.Ганчимэг   ДЭСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан, АУ-ны магистр 

Ажлын хэсгийн гишүүд: 

Б.Тэгшжаргал  ДЭСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан, НЭМУ-ны магистр 

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

Д.Долгион   ЗСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан, АУ-ны магистр 

Б.Номин-Эрдэнэ  ХСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Д.Баярцэцэг   АУХ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 

М.Мандахнар   МЭСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Э.Төгөлдөр   МЭСС-ын эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Эмхэтгэж, эх бэлтгэсэн: 

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

Д.Баярцэцэг   АУХ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Хянан тохиолдуулсан: 

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

Эрхэм хүндэт эрдэмтэн, судлаачид, оюутан залуус та 

бүхэндээ “Эрдмийн түлхүүр 2022” эрдэм шинжилгээний 

хурлын баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 

Орчин цагийн шинжлэх ухааны ууган байгууллагын нэг 

академич Түндэвийн Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах 

ухааны хүрээлэн маань түүхт 60 жилийн ойн хүрээнд эрдэм 

шинжилгээний хурлыг анх зохион байгуулж эхэлсэнбилээ. 

Эдүгээ бид хоёр дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж 

байна.  

       Манай хамт олны “Эрдмийн түлхүүр 2022” эрдэм 

шинжилгээний хурал нь залуу судлаачид, магистрант, докторант нарын эрдмийн бүтээлийг 

дэмжих, түгээн дэлгэрүүлэх, тэднийг чадавхижуулах зорилготой. Жилээс жилд судалгааны ажлын 

цар хүрээ тэлж, чанар чансаа нь улам нэмэгдэж, хуралд оролцох байгууллага, судлаачдын тоо 

ихсэж байгаа нь сайшаалтай.  

Анагаах ухааны хүрээлэнгийн үе үеийн эрдэмтэн мэргэд, багш, судлаач нар маань хойч 

үеийн залуу судлаачдаа бэлтгэн судалгааны ажилд сургаж, олон улсын томоохон төсөл 

хөтөлбөрүүдэд ажиллах боломжоор ханган чадавхижуулж, сурган хүмүүжүүлж ирсэн арвин 

түүхтэй. Энэ онд бид “Хүн бүр судлаач” сэдэвт судалгааны ажлын арга барил олгох сургалтыг эмч, 

судлаачдад зориулан үе шаттай, нээлттэйгээр зохион байгуулж байгаа билээ. Мөн залуу 

судлаачдыг чиглүүлэх болон дадлагажих сургалтыг зохион байгуулж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж 

судалгааны чиглэл, сэдэв сонгох, статистик боловсруулалт хийх, олон улсын сэтгүүлд хэвлэн 

нийтлүүлэхэд тусалж дэмждэг юм. Цаашдаа ч энэхүү сургалт, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг улам 

гүнзгийрүүлэн сургалтын хөтөлбөрөө сайжруулж тогтмол явуулахаар төлөвлөж байна.    

“Эрдмийн түлхүүр 2022” эрдэм шинжилгээний хуралд улсын болон хувийн эмнэлэг, 

сургууль, хүрээлэнгүүд болон орон нутгийн төлөөлөл болсон 22 байгууллагын 50 гаруй илтгэл 

илгээсэн бөгөөд илтгэлийн хураангуйн номыг та бүхэндээ өргөн барьж байна. Эрдэм 

шинжилгээний ажил нь шинэ мэдлэг, мэдээлэлд суурилсан улс орны, тухайн салбарын хөгжлийг 

хурдасгагч билээ. Нотолгоонд суурилсан шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр 

оруулж байгаа эрдэмтэн судлаачид, оюутан залуус та бүхний цаашдын эрдэм судлал, судалгааны 

ажилд нь өндөр амжилт хүсэн ерөөе. 

Номын хур бууж, эрдмийн аян нь амжилтаар дүүрэн байх болтугай. 

 

Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах ухааны хүрээлэнгийн захирал, 

АУ-ны доктор, профессор Л.Тулгаа 
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Ивээн тэтгэгч 
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ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР 

НЭЭЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ 

09.40-10.00 Бүртгэл 

10.00-10.20 

Нээлтийн үг: 

Л.Тулгаа, АУХ-ийн захирал, АУ-ны доктор, профессор  

Н.Сүмбэрзул, АШУҮИС, Эрдмийн сургуулийн захирал, АУ-ны доктор, профессор  

ХУРЛЫН НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ 

Хурлын дарга: П.Эрхэмбулган, АУ-ны доктор, дэд профессор 

10.20-10.50 

Докторын дараах сургалт болон судалгааны төсөл боловсруулах арга, аргачлал 

Зочин илтгэгч: Д.Цэлмэн, АУ-ны доктор, Global Brain Health Institute University of California San 

Francisco 

10.50-11.00 
Тархины чимээгүй шигдээсийг соронзон резонанст томографийн шинжилгээгээр илрүүлэх нь 

Ц.Оюунчимэг, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 

11.00-11.10 

Зарим ургамлын хандны 5-альфа редуктаза ферментийг дарангуйлах идэвхийг спектрофотометрийн 

аргаар тодорхойлсон дүнгээс 

Б.Сугармаа, Эм судлалын хүрээлэн 

11.10-11.20 

Чихрийн шижингийн үед глюкозжсон гемоглобины хэмжээг улаан эсийн нэмэлт үзүүлэлттэй 

харьцуулан судалсан нь 

Т.Анужин, АШУҮИС, Анагаах ухааны сургууль 

11.20-11.40 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (АСУУЛТ, ХАРИУЛТ) 

11.40-11.50 

Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын дархлаажуулалтын үеийн нийт хүн ам, эмч, сувилагч, онцгой 

байдлын ажилчдын сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдлын судалгаа 

Б.Батцэцэг, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 

11.50-12.00 
Гэртээ хүүхдээ асардаг ээжүүдэд сэтгэл гутралын байдлыг үнэлэх нь 

Д.Номин-Эрдэнэ, Анагаах ухааны хүрээлэн 

12.00-12.10 
Соёмбо сахиусны өнгөний бэлгэдлийг судлах нь 

Х.Эрдэнэжаргал, Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль 

12.10-12.30 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (АСУУЛТ, ХАРИУЛТ) 

12.30-13.10 ҮДИЙН  ЗАВСАРЛАГА 

ХУРЛЫН ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ 

Хурлын дарга: С.Мөнхбаяр, АУ-ны доктор 

13.10-13.40 
Австрали улсад докторын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах вэ? 

Зочин илтгэгч: Б.Нандин-Эрдэнэ, НЭМУ-ны магистр, School of Public Health, Curtin University, Australia  

13.40-13.50 
Уушгины хавдрын эс (А549)–ийн in vitro загварт агаарын нарийн ширхэгт PM2.5 тоосонцрын нөлөө 

Э.Билгүүн, Анагаах ухааны хүрээлэн 

13.50-14.00 
Ахуйн шингэрүүлсэн хий туршилтын хулганы (C57BL/6J) зан төрхөд нөлөөлөх нь 

Л.Хоролсүрэн, АШУҮИС  

14.10-14.20 
Холестерин бууруулах үйлчилгээтэй бяслаг боловсруулах технологи 

Б.Сарангол, БНХАУ-ын Боловсролын яамны сүүний биотехнологи, инженерийн лаборатори 

14.20-14.40 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (АСУУЛТ, ХАРИУЛТ) 

14.40-14.50 
“Сибо” тосон түрхцийн тогтвортой чанарын судалгааны дүн 

Д. Батдорж, Эм судлалын хүрээлэн, Монос 

14.50-15.00 
Монгол айрагнаас ялгасан сүүн хүчлийн бактерийн антибактериал идэвхт пептидийн судалгаа 

Г.Оюундэлгэр, МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль, Байгалийн ухааны салбар 

15.00-15.10 
Монгол орны био уур амьсгалын нөхцөлийн судалгаа 

У.Пүрэвдорж, Ус, цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн 

15.10-15.30 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (АСУУЛТ, ХАРИУЛТ) 

15.30-16.00 
Шинжлэх ухааны зохиолын найруулгын тухай 

Зочин илтгэгч: Л.Тулгаа, АУХ-ийн захирал, АУ-ны доктор, профессор 

16.00-16.20 
ХААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

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

 

Дариа ЦЭЛМЭН, АУ-ны доктор 

Боловсрол:  

2008 ЭМШУИС, АУС (Бакалавр) 

2010 ЭМШУИС, БАС (АУ-ны магистр) 

2022 Ульмын Их Сургууль (АУ-ны доктор) 

Ажлын туршлага:  

2015  Анагаах Ухааны Хүрээлэн  

2019 Ульмын Их Сургууль 

2020 Сан Франциско хотын Калифорниагийн Их 

            сургууль, Глобал Тархины Эрүүл мэндийн 

             хүрээлэн (Докторын дараах сургалт) 

       Судлаачийн үнэлгээ - Н индекс = 3 

 

 

“ДОКТОРЫН ДАРААХ СУРГАЛТ БОЛОН СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ 

АРГА, АРГАЧЛАЛ” 

 

Тэмдэглэл: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2022” Эрдэм шинжилгээний хурал 

6 

ЗОЧИН ИЛТГЭГЧ 

 

Баярт НАНДИН-ЭРДЭНЭ, докторант 

Боловсрол:  

2005-2010       ЭМШУИС, Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль        
                        (Эрүүл ахуйч - НЭМ судлаач)  
 
2013-2015       School of Public Health, Johns Hopkins University,        
                        USA (Master of Science in Public Health)  
 
2019 оноос     School of Public Health, Curtin University, Australia    
                        (Doctor of Philosophy in Public Health)  

 

 

 

 

Ажлын туршлага:  

2010-2011      Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар  

2011-2012 “Энержи Ресурс” ХХК  

2012-2016      АШУҮИС, НЭМС  

2016-2018      АШУҮИС, Сайбер Сургууль  

2018-2019      Анагаах Ухааны Хүрээлэн  

 

Хамрагдаж байсан тэтгэлэгүүд:  

2021-2023     PhD Scholarship, Curtin University  

2019-2023      Докторын сургалтын тэтгэлэг, Монгол Улсын Засгийн Газар 

2013-2015      Магистрын сургалтын тэтгэлэг, АНУ-ын Эрүүл Мэндийн Үндэсний 

Хүрээлэнгийн Фогарти Грант 

 

“АВСТРАЛИ УЛСАД ТЭТГЭЛЭГТЭЙГЭЭР ХЭРХЭН ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 

ХАМРАГДАХ ВЭ?” 

Тэмдэглэл: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ЗОЧИН ИЛТГЭГЧ 

 

Лонжид ТУЛГАА, АУ-ны доктор, профессор 

Боловсрол:  

1995 Хүний их эмч, ОХУ, Эрхүү хотын АУИС 

2001 Дотрын эмч, Улсын клиникийн төв эмнэлэг 

2002 Санхүү эдийн засагч, MУИС 

2002 Хоол боловсруулах эрхтэн судлаач эмч, ШКТЭ 

2006 АУ-ны доктор, ОХУ, Эрхүү хотын АУИС 

2006 Эрүүл мэндийн удирдлага, ЭМХТ, ЭМЯ, 

Клиникийн профессор 

2010  Эмнэлгийн чанарын тусламжийн удирдлага, 

ХБНГУ 

2018 Дэд профессор 

2021     Профессор 

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүнчлэл 

• АУХ-ийн Эрдмийн зөвлөлийн дарга  

• АШУҮИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн  

• АШУҮИС-ийн АУ-ны докторын урьдчилсан хамгаалалтын зөвлөлийн гишүүн  

• Ач АУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн  

 

“ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЗОХИОЛЫН НАЙРУУЛГА ЗҮЙ” 

 

Тэмдэглэл: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  АМАН ИЛТГЭЛ 
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ТАРХИНЫ ЧИМЭЭГҮЙ ШИГДЭЭСИЙГ СОРОНЗОН РЕЗОНАНСТ ТОМОГРАФИЙН 

ШИНЖИЛГЭЭГЭЭР ИЛРҮҮЛЭХ НЬ 

Ц.Оюунчимэг1, Ц.Дэлгэрмаа2, Г.Цагаанхүү2 

1Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэг 
2Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль 

Цахим хаяг: Oyuka91011@gmail.com 

Утас: 99169442 

 

Үндэслэл: Тархины чимээгүй шигдээс (ТЧШ) нь эмнэлзүйн шинж тэмдэггүйгээр тархины судас 

бөглөрсний улмаас үүсэх харвалт юм. Чимээгүй шигдээсийг шинж тэмдэгт тархины харвалт, улмаар 

судасны шалтгаант тэнэгрэлийн өмнөх үе шат хэмээн тодорхойлж байна. Артерийн гипертензи, чихрийн 

шижин, тамхидал, хиперлипидеми, зүрхний эмгэг зэрэг зүрх судасны эрсдэлт хүчин зүйлс нь ТЧШ-ийн 

эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. 

Зорилго: Харьцангуй эрүүл насанд хүрсэн хүн амд ТЧШ-ийн эрсдэлт хүчин зүйлсийг судлахад оршино. 

Материал, арга зүй: Судалгаанд 2021 оны 5-р сараас 2021 оны 12-р сарын хугацаанд УНТЭ-д тархины 

соронзон резонансын томографи (СРТ) шинжилгээнд хамрагдсан харьцангуй эрүүл насанд хүрсэн 105 

(дундаж нас 54.28±10.04, эрэгтэй: эмэгтэй = 35:70) хүнийг 2 бүлэгт хувааж (тохиолдлын ба хяналтын), 

ТЧШ-ийн эрсдэлт хүчин зүйлсийг ярилцлага, эмнэлзүйн үзлэг, лабораторийн шинжилгээний үзүүлэлтээр 

харьцуулан авч үзэв. ТЧШ-ийн эрсдэлт хүчин зүйлсийг Пирсоны хи-квадрат тест, t-тест, олон хувьсагчийн 

дүн шинжилгээнд олон хүчин зүйлийн ложистик регрессийн дүн шинжилгээгээр тодорхойлсон. 

Судалгааны үр дүн: Нийт 45 өвчтөнд 395 чимээгүй шигдээсийн голомт илэрснээс 1 см диаметртэй 345, 1-

2 см 48, 2-3 см диаметртэй 2 байв. Чимээгүй шигдээс тархины суурийн зангилаанд давамгайлан байршиж, 

ховдол орчмын цагаан бодис, тархины гадар, таламус, бага тархинд тус тус удаалав. Ахимаг нас, артерийн 

гипертензи (OR 4.01, CI 95%,1.76-9.01, р=0.001), зүрх судасны эмгэг (OR 7.31, CI 95%, 1.83-6.51, р=0.051), 

өлөн үеийн глюкоз, глюкозжсон гемоглобины (HbA1c) өндөр түвшин нь нэг хүчин зүйлийн дүн 

шинжилгээгээр ТЧШ-ийн эрсдэл байв. Олон хүчин зүйлийн дүн шинжилгээнд удамд судасны эмгэгтэй байх 

нь (OR 2.55, CI 95%,1.38-6.74, р=0.049) ТЧШ-ийн бие даасан эрсдэлт хүчин зүйл болж, согтууруулах 

ундааны зохистой хэрэглээ нь ТЧШ-ээс хамгаалах хүчин зүйл болох нь тогтоогдов. 

Дүгнэлт: Ахимаг нас, артерийн гипертензи, удамд судасны эмгэгтэй байх нь ТЧШ-тэй холбоотой байна. 

Түлхүүр үг: Тархины чимээгүй шигдээс, эрсдэлт хүчин зүйл, тохиолдол-хяналтын судалгаа 
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ЗАРИМ УРГАМЛЫН ХАНДНЫ 5 – АЛЬФА РЕДУКТАЗА ФЕРМЕНТИЙГ 

ДАРАНГУЙЛАХ ИДЭВХИЙГ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЙН АРГААР ТОДОРХОЙЛСОН 

ДҮНГЭЭС 

Сугармаа Б.1, Халиунсарнай Ц.1, Бадамцэцэг С.1, Цэцэгмаа С.1, Хүрэлбаатар Л.2 

1Эм судлалын хүрээлэн 
2Монос грүпп 

*E-mail: sugarmaa.b@monos.mn, 

phone number: 99870351 

Үндэслэл: Андрогенетик халцрах эмгэг нь үс уналт, халцралтын тэргүүлэх шалтгааны нэг бөгөөд эрэгтэй, 

эмэгтэй хүмүүст ялгаагүй тохиолдож, үс уналт, халцралтын шалтгааны 50% эзэлдэг. Цэвэршилт, гормоны 

тогтворгүй байдал, хөгшрөлт, таргалалт, чихрийн шижин, эрчүүдэд түрүү булчирхайн томролт гэх мэт 

суурь шалтгаан нь уг эмгэг үүсэхэд түлхэц болдог. Андрогенетик халцрах эмгэгийн үед биед 5 – альфа 

редуктаза фермент их хэмжээгээр ялгарч тестостероныг дигидротестостерон хэлбэрт хувиргадаг. 

Дигидротестостерон нь үсний уутанцарын мембранд байрлах андрогений рецептортой холбогдох идэвхээр 

тестостероноос 5 дахин өндөр байдаг тул андрогений рецепторт илүү сонгомлоор холбогддог бөгөөд уг 

гормон-рецепторын комплекс нь үсний уутанцарын агшилтанд нөлөөлж үсний ургалтын шат болох анаген 

фазыг богиносгож, үсний нарийсал цаашлаад үсний уналт /телоген фаз/, халцралтын хурдасгуур болж өгдөг 

байна. Орчин үед үсний андрогенетик халцрах эмгэгийн эмчилгээнд гол төлөв миноксидиллыг 

түрхлэгфинастридыг уулгах замаар ашигладаг. Миноксидиллыг эмчилгээнд урт хугацаагаар хэрэглэх явцад 

зарим тохиолдолд хуйх хуурайших, үрэвсэх, харшилж загатнах, тууралт өгөх гэх зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлдэг 

бол финастридийн урт хугацааны хэрэглээний үед бэлгийн сулрал, биеийн үсний ургалт ихсэх, толгой 

өвдөх, толгой эргэх, булчингийн сулрал, зарим судалгаагаар үргүйдэх шинж илрэх магадлалтай нь 

тогтоогдсон байна. Эмчилгээний үр дүн өндөр хэдий ч гарах сөрөг тал ихтэй учир гаж нөлөө бага, ургамлын 

гаралтай бүтээгдэхүүний эрэлт өсч байна. 5 – альфа редуктаза ферментийн никотинамидын дифосфат 

НАДФ-H (NADPH)-аас хамааралтай урвалд орох чанарт тулгуурлан флавоноидын өндөр агууламжтай 

зарим ургамлын ханданд 5 – альфа редуктаза фермент дарангуйлах идэвхийг тогтоох шаардлагын үүднээс 

энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэв. 

Зорилго: Ургамлын хандны үйлдлийг ин витро орчинд 5 – альфа редуктаза ферментийг дарангуйлах 

идэвхийг спектрофотометрийн аргаар тодорхойлох 

Материал, арга зүй: Судалгаанд Тестостерон (testosterone), финастерид (fenasteride), НАДФ-H (NADPH), 

үхрийн сийвэнгийн альбумин - БСА (Bovine serum albumin-BSA)-ийн стандарт бодис, Трис (Tris) буфер, 

этилендиамин тетра-цууны хүчил – ЭДТА (EDTA), натрийн фосфат, сахароз, Bradford Assay /бэлэн уусмал/, 

метанол (AR) авч ашиглав. Х эмнэлгийн Урологийн нэгдсэн тасгаас судалгааны зорилгоор 2022 оны 01-р 

сарын 10-ны өдөр түрүү булчирхайн 2 г эдийг авч, 5-альфа редуктаза ферментийг фосфатын буффер 

ашиглан ялгав. Ялгаж авсан ферментийн агууламжийг Брадфордын аргаар БСА-д шилжүүлэн уургийн 

агууламж тодорхойлон тогтоов. Судалгаанд Эм Судлалын Хүрээлэнгийн технологийн секторт бэлтгэсэн 

Халгай /Urtica cannabiana L./ Зэлэн зангуу /Tribulus terrestris L./, хонин арц /Juniperus sabina/, Чихэр өвс 

/Glycyrrhiza uralensis/, Говийн ганга /Thymus gobicus Tschern/, Төлөгч өвс /Achillea asiatica Serg/ болон со 

пальмето /Serenoa repens/-ийн хандыг ашиглан туршиж, уг ургамлуудаас эхний туршилтаар өндөр идэвхтэй 

гарсан хандуудыг сонгон авч тодорхой харьцаагаар хольж холимог найрлагатай 4 хандыг туршилтанд 

ашиглав. Судалгаагаар трис-давсны хүчлийн буфферт орчинд НАДФ-Н, тестостерон, 5 – альфаредуктаза 

фермент болон ургамлын хандуудыг ин витро орчинд урвалд оруулан 30 минутын турш 5 минутын 

интервалтайгаар спектрофотометрийн 340 нм долгионы уртад гэрэл шингээлтийг хэмжин НАДФ-Н – ийн 

агууламжийг тогтоож, ургамлын хандны 5 – альфаредуктаза ферментийн идэвх дарангуйлах нөлөөг 

тодорхойлов. Эерэг хяналтаар финастеридыг сонгон авч ашиглав. 

Судалгааны үр дүн, хэлцэмж: Ялгаж авсан 5 – альфа редуктаза ферментийн агууламжийг тодорхойлохдоо 

стандарт БСА-аар стандарт муруй байгуулан (y= 0.5169x + 0.0458, R2= 0.9947), уг шулууны тэгшитгэлийг 
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ашиглан 436 µг/мл болохыг тогтоосон. Туршилтаар НАДФ-Н – ийн стандарт уусмал нь 340 нм-т хамгийн 

өндөр гэрэл шингээлт өгсөн нь НАДФ-Н буюу ангижирсан хэлбэр нь 340 нм-т өвөрмөцөөр гэрэл шингээлт 

өгч, урвалд орж исэлдсэн хэлбэр нь гэрэл шингээлт өгдөггүйг тогтоосон судалгааны материалтай дүйж 

байв. Дээрх зарчимд тулгуурлан ин витро орчинд урвал явуулж НАДФ-Н –ийн агууламжийг тооцон үзэхэд 

ургамлын Хувилбар-1 дээж нь 40.24%, Хувилбар-2 дээж нь 31.16%, Хувилбар-3 дээж нь 37.2%, Хувилбар-

4 дээж нь 44.13% -иар НАДФ-Н агууламжийг тус бүр нэмэгдүүлж 5 – альфа редуктаза ферментийн идэвх 

дарангуйлах нөлөө үзүүлж байна. Эерэг хяналтаар авсан финастрид нь орчин дахь НАДФ-Н -ийг 24.15%-

иар нэмэгдүүлсэн. Сөрөг хяналтанд 5 – альфа редуктаза ферментийн дарангуйлах нэгдлийн агууламжгүй 

урвалыг явуулж хэмжихэд орчин дахь НАДФ-Н –ийн агууламжийг 28.22%-иар бууруулж байлаа. Ийнхүү 

бууруулж байгааг 5 – альфа редуктаза фермент орчин дахь НАДФ-Н –ийг ашиглан тестостероныг 

дигидротестостерон болгон хувиргаж, НАДФ-Н устөрөгчөө алдан исэлдсэн хэлбэрт шилжиж байна гэж 

үзсэн. Спектрофотометрийн дээрх арга зүйг ашиглах явцад туршилтын дээжний гэрэл шингээлтэнд 

хэлбэлзэл ажиглагдаж байсан. Энэ нь уг ургамлын холимог хандны дээжинд агуулагдаж буй зарим нэгдлүүд 

340 нм долгионы уртад давхар гэрэл шингээлт өгч байгаатай холбоотой гэж үзсэн. 

Дүгнэлт: Ургамлын ханд агуулсан дээжийн 5 – альфа редуктаза ферментийг дарангуйлах идэвхийг илүү 

нарийн мэдрэмжит аргаар, НАДФ-Н –ийн устөрөгчийн молекулын гэрэл шингээлт дээр тулгуурлах бус 

илүү тогтвортой нэгдлийн агууламжаар тодорхойлох нь зүйтэй юм. 
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ЧИХРИЙН ШИЖИНГИЙН ҮЕД ГЛЮКОЗЖСОН ГЕМОГЛОБИНЫ ХЭМЖЭЭГ УЛААН 

ЭСИЙН НЭМЭЛТ ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН НЬ 

 

Т.Анужин 1, Б.Анар1, Д.Нармандуул1, А.Отгонбат3, О.Пүрэвжаргал3, С.Сайнбилэг2, 

Ц.Одгэрэл3, Н.Мөнх-Учрал3, Б.Оюунтөгс2, Г.Нархажид2 

1АШУҮИС, Анагаах Ухааны Сургууль, “Эндокрин” ОюутныКлуб, 
2АШУҮИС, АУС, Дотоод Шүүрэл Судлалын Тэнхим 

3АШУҮИС, АУС, Цус Судлалын Тэнхим 

Цахим хаяг: Anujintuvshinjargal1@gmail.com 

Утас:  94099308 

 

Үндэслэл: Глюкозжсон гемоглобин (HbA1c) нь чихрийн шижингийн хяналтыг үнэлэх алтан стандарт 

шинжилгээ хэдий ч цус өтгөрөл, гемоглобины эмгэгүүдийн үед алдаатай гарч болзошгүй юм. Манай улсын 

хувьд махан хоолны хэрэглээ их, цаг уурын эрс тэс байдал, агаарын бохирдлын түвшин өндөр зэрэгтэй 

холбоотойгоор эритроцитоз элбэг тохиолддог ба чихрийн шижинтэй хүмүүст глюкозжсон гемоглобины 

хэмжээгээр глюкозын хяналтыг үнэлэхэд эритроцитозын дам нөлөө байгаа эсэхийг судлах шаардлагатай 

байна. 

Зорилго: Чихрийн шижинтэй хүмүүсийн HbA1c болон цусны улаан эсийн нэмэлт үзүүлэлт хоорондын 

хамаарлыг судлан, ЧШ-ийн хяналтын үнэлгээнд эритроцитозын дам нөлөөллийг судлах 

1. Цусны улаан эсийн ба глюкозын хяналтын үзүүлэлтүүдийн хамаарлыг судлах 

2. HbA1c-ийн хэмжээг эритроцитоз илэрсэн ба илрээгүй хүмүүст харьцуулан судалж, глюкозын 

хяналтын үнэлгээн дэх дам нөлөөллийг судлах 

Материал, арга зүй: Энэхүү агшингийн судалгаанд АШУҮИС-ийн Монгол-Японы эмнэлгийн Дотоод 

шүүрэл судлалын кабинетэд 2021.08.25-2021.01.26 хооронд үзүүлсэн ЧШ оноштой 161 өвчтөнг сонгон 

авсан. Эдгээр өвчтнүүдийн ЦДШ болон глюкозжсон гемоглобины (HbA1c) шинжилгээний хариунд 

тулгуурлан SPSS 27 программыг ашиглан статистик боловсруулалтыг хийсэн.  HbA1c болон цусны улаан 

эсийн параметрүүдийн хоорондын хамаарлыг үнэлэхийн тулд Pearson Correlation-ны коэффициентоор 

тооцоолсон. Регрессийн шинжилгээг хийж эритроцитозын дам нөлөөллийг шалгав. Р утга<0.05 үед 

статистик үнэн магадлалтай гэж үзсэн. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн дундаж нас 58±10.8 ба 46% (n=74) эрэгтэй байв. 

Нийт оролцогчдын биеийн жингийн индекс (БЖИ) 30.3±6.9 кг/м2, ЧШ оношлогдсон дундаж хугацаа 8±5.7 

жил байв. Цусандах глюкозын дундаж хэмжээ 10.4±4.78 ммоль/л, гурван сарын дундаж HbA1c түвшин 

8.41±2.32 байна. HbA1c түвшин нь цусны улаан эс (RBC, r=0.229 p=0.030), гемоглобинтой (HGB, r=0.228 

p=0.031) эерэг хамааралтай байсан бол улаан эсийн тархалт (RDW, r=0.238 p=0.024) урвуу хамааралтай 

байна. Судалгаанд хамрагдагсдын 11.2%-д эритроцитоз илэрсэн ба 61.5%-д HbA1c-ийн түвшингээр 

глюкозын хяналт муу гарсан хэдий ч өлөн үеийн глюкозын хэмжээгээр 33.3%-д хяналт муу байгаа нь 

эритроцитозтой хүмүүст HbA1c-ийн түвшингээр глюкозын хяналтыг үнэлэхэд алдаа гарах магадлалтай нь 

ажиглагдлаа. Энэхүү үр дүнг регрессийн шинжилгээгээр шалгахад эритроцитозтой хүмүүст HbA1c-ийн 

түвшингээр хяналтыг үнэлэх нь 20%-ийн алдаатай байна. 

Дүгнэлт: Чихрийн шижин эритроцитоз хавсарсан хүмүүст глюкозжсон гемоглобины хэмжээ алдаатай 

гарах магадлал 20% байгаа тул эдгээр хүмүүсийн глюкозын хэмжээг тасралтгүй хянах нь чухал ач 

холбогдолтой байна.  

Түлхүүр үг: Чихрийн шижин, HbA1c, RDW, Эритроцитоз 
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КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ЫН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ҮЕИЙН НИЙТ 

ХҮН АМ, ЭМЧ, СУВИЛАГЧ, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЖИЛЧДЫН СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ 

МЭНДИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 
 

Б.Батцэцэг1, В.Баярмаа1, Т.Ганцэцэг2 

1Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 
2Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 

Цахим хаяг: Battsetseg.baatarkhuyag@gmail.com 

Утас: 90198424 

 

Үндэслэл: Коронавируст цар тахал хүн бүрийн амьдралд нийгэм, эдийн засгийн шууд болон шууд бус 

нөлөөлөл үзүүлж байна. Тэдгээрийн нэг нь сэтгэцийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл юм. Коронавируст 

халдвар /Ковид-19/-ын цар тахалтай дэлхий ертөнц нүүр тулснаар бид бүхний өдөр тутмын амьдралын хэв 

маягт дараах өөрчлөлтүүд орсон билээ. Тухайлбал, Гэрээсээ ажиллах, ажилгүй болох, хүүхдүүд гэрээсээ 

онлайнаар суралцах, найз нөхөд, хамт олон, гэр бүлийнхээ бусад гишүүдтэй цагийг хамт өнгөрөөж чадахгүй 

байх зэргээс үүдэлтэй бидэнд сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлууд үүсч байна. 

Зорилго: Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын дархлаажуулалтын үеийн нийт хүн ам, эмч сувилагч нарын 

сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдлыг судлан тогтоох 

Материал, арга зүй: Судалгааны ажлыг 2021 оны 11 сарын 15-ны өдрөөс 12 сарын 20-ны өдрүүдэд нэг 

агшингийн загвараар явуулсан. Судалгаанд 21 аймгийн 330 сум, Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 163 

хорооны нийт хүн амаас санамсаргүй түүврийн аргаар 7919 хүнийг хамруулсан. Ковид-19 халдварын 

дархлаажуулалтын үеийн нийт иргэд, эмч, сувилагчийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох 

судалгааны картыг limesurvey программ ашиглан бөглүүлсэн. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд 18-70 насны 2170 (27.4%) Ковид-19-ийн халдварын үед үүрэг гүйцэтгэж 

буй эмч, сувилагч, цагдаа, онцгой байдлын ажилчид болон 5749 (72.6%) иргэд, нийт 7919 хүн хамрагдсаны 

3118 (39.4%) эрэгтэй, 4801 (60.6%) эмэгтэй, дундаж нас нь 37.61±12.2 байлаа. Үүнээс эмч, эмнэлгийн 

ажилтан 1602 хамрагдсан байна. Бидний судалгаанд хамрагдагсдын 66.3% (n=5250) хөдөө орон нутгаас 

33.7% Улаанбаатар хотоос хамрагдсан байлаа. Нийт судалгаанд хамрагдагсдын 62.2% архаг сульдлын хам 

шинжтэй, 55.0% сэтгэл түгших хам шинжтэй, 48.5% биеших эмгэгтэй, 39.6% сэтгэл гутрах хам шинжтэй 

байлаа. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 60.1% архаг ядаргаа, 53.9% сэтгэл түгшилт, 47.2% биеших эмгэг, 

39.3% сэтгэл гутрах эмгэгтэй, ковид-19 халдварын үед үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтан, алба хаагчдын 

67.6% архаг ядаргаа, 57.7% сэтгэл түгшилт, 52.0% биеших эмгэг, 40.2% сэтгэл гутрах эмгэгтэй, эмч 

эмнэлгийн ажилчдын 70.9% архаг ядаргаа, 60.9% сэтгэл түгшилт, 55.7% биеших, 42.8% сэтгэл гутрах зэрэг 

эмгэгтэй байлаа. 

Дүгнэлт: Эмч, эмнэлгийн ажилчид болон ковид-19 халдварын үед үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтан, алба 

хаагчид нь иргэдтэй харьцуулахад илүү өндөр архаг ядаргаа, сэтгэл түгшилт болон биеших эмгэгтэй байлаа. 

Хүйсийн хувьд эмэгтэй, Улаанбаатар хотод амьдардаг, гэр бүл салсан эсвэл бэлэвсэн, Ковид-19 халдварын 

вакцин хийлгэсэн болон Ковид-19 халдвараар өвдсөн хүмүүс архаг ядаргаа, сэтгэл түгшилт, сэтгэл гутрал 

болон биеших эмгэгээр өвдөх эрсдэл илүү байлаа. 
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ГЭРТЭЭ ХҮҮХДЭЭ АСАРДАГ ЭЭЖҮҮДЭД СЭТГЭЛ ГУТРАЛЫН БАЙДЛЫГ  

ҮНЭЛЭХ НЬ 

Д.Номин-Эрдэнэ, Б.Анхзаяа, Ц.Юмчинсүрэн, Н.Отгонгэрэл, Б.Тэгшжаргал, Б.Батболд 

Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах ухааны хүрээлэн 

E-mail: nominerdene.ims@mnums.edu.mn 

Утас: +97694226979 
 

Үндэслэл: Сэтгэл гутрах эмгэг нь гадны тодорхой шалтгаангүйгээр сэтгэл хөдлөл анхдагчаар өөрчлөгдөх, 

эмнэлзүйн хувьд сэтгэлээр унах, сэтгэцийн үйл ажиллагааны болон хөдөлгөөний идэвхи буурах шинж 

хослон илэрдэг дотоод шалтгаант сэтгэцийн эмгэг юм. Ихэнхи хүмүүс уйтгарлаж, гунигласан мэдрэмжээ 

илэрхийлэхдээ “сэтгэл гутарч байна” гэдэг үгийг хэрэглэдэг. Энэ нь ажил, амьдрал, гэр бүлд тааламжгүй 

байдлыг бий болгодог. Төрсний дараах сэтгэл гутрал нь жирэмсний үед эсвэл дараа түлхүү оношлогддог 

өвчин юм. Америкийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн коллежийн эмч нарын (ACOG) хэлснээр “Сэтгэлийн 

хямрал нь жирэмслэлтийн үед гарч болох нийтлэг хүндрэл” бөгөөд эмчлээгүй тохиолдолд сөрөг үр дагаварт 

хүргэж болзошгүй юм. Сэтгэлийн хямралын үед хүмүүс уйтгар гуниг, мэдээ алдах, энерги дутагдах зэрэг 

мэдрэмжийг мэдэрч, олон өдөр, сараар үргэлжилдэг. Унтах, хооллох, эрүүл ахуйн дэглэмд өөрчлөлт орох, 

найз нөхөдтэйгээ уулзах эсвэл ажилдаа явахаа больж, нийгмээс өөрийгөө тусгаарлаж эхэлдэг. Зарим 

тохиолдолд сэтгэл гутралын үеийг туулж буй хүмүүс амиа хорлох бодол хүртэл төрдөг ажээ. Манай оронд 

янз бүрийн бүлгүүдэд сэтгэл гутрал, сэтгэл түгших эмгэгүүдийг илрүүлсэн судалгаа харьцангуй хомс байна. 

Ялангуяа гэртээ хүүхдээ харж буй эмэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйг үнэлэх нь цаашид эхчүүдэд зориулсан 

зөвлөмж, арга хэмжээг төлөвлөхөд чухал юм. Сэтгэл гутралыг илрүүлэх Бекийн сорилыг 1961 онд 

Америкийн сэтгэцийн эмч Аарон Т.Бек боловсруулж байжээ. Энэхүү арга нь сэтгэл гутралын зэрэг болон 

түүний өөрчлөлтийн динамикийг тодорхойлох хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг психометрийн 

шинжилгээний арга юм. 

Зорилго: Бага насны хүүхэдтэй, гэртээ хүүхдээ асардаг ээжүүдэд сэтгэл гутрах эмгэгийг илрүүлж үнэлгээ 

өгөх 

Материал, арга зүй: Судалгааг асуумжийн аргаар олон нийтийн сүлжээ ашиглан 2022 оны 2 сарын 14-ний 

өдрөөс 3 сарын 1-ний өдрийн хооронд Google docs программаар мэдээллийг цуглуулав. Судалгааны асуумж 

нь ерөнхий хэсгийн 10 асуулт, сэтгэл гутралыг илрүүлэх “Beck”-ийн 21 асуултаас бүрдсэн. Бекийн сорилоор 

21 асуултын нийлбэр 0-13 оноо сэтгэл гутралгүй, 14-19 оноо хөнгөн зэрэг, 20-28 оноо дунд зэргийн, 29-63 

оноо хүнд зэргийн сэтгэл гутралтай гэж үзлээ. Статистик боловсруулалтыг “SPSS 25.0” болон “MS office 

Excel 2010” программ ашиглан хийж гүйцэтгэлээ. Бүлгийн хооронд статистикийн үнэн магадтай ялгаа 

байгаа үгүйг шалгаж, регрессийн анализ, Хи квадратын аргуудаар шалган статистик магадлалыг гаргасан. 

р утга 0.05-аас бага байвал таамаглал үнэн магадлалтай байх шалгуурыг хангаж байна гэж үзсэн. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд нийт 22-50 насны 525 хүн хамрагдсанаас 22 хүн мэдээлэл дутуу байсан 

учир хасах шалгуурын дагуу хасав. Судалгаанд оролцсон эхчүүдийн дундаж нас 36.9±4.9 жил байна. 

Эхчүүдийн 96% гэрлэлтээ батлуулсан, 72.3% дээд боловсролтой, 67.3% өөрийн эзэмшлийн орон сууцанд 

амьдардаг, 56.7% 4 ба түүнээс олон хүүхэдтэй байна. Гэртээ хүүхдээ асарч байгаа ээжүүдийн хүүхэд асарсан 

дундаж хугацаа 7.6 жил байв. Сэтгэл гутрах эмгэгийг илрүүлэх Бекийн сорилын дундаж оноо гэрлэсэн 

эмэгтэйчүүдэд 17.4±8.7 буюу хөнгөн зэргийн, бусад буюу салсан, тусдаа амьдардаг, гэрлэлтээ 

батлуулаагүй, бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийн дундаж оноо 22.0±9.5 буюу дунд зэргийн сэтгэл гутралтай байгаа 

нь статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байна (p=0.023). Нийт эмэгтэйчүүдийн 63 буюу 12.5% хүнд 

зэргийн сэтгэл гутралтай байлаа. Судалгаанд оролцсон эмэгтэйчүүдийн сэтгэл гутралыг хүүхдийн тоо, 

хүүхдээ асарч байгаа жилтэй харьцуулж үзэхэд сэтгэл гутралд өртөх нь хүүхдийн тооноос хамааралгүй 

харин хүүхдээ асарч байгаа жилтэй статистик ач холбогдол бүхий хамааралтай байв (p=0.006). Түүнчлэн 

өөрийн эзэмшлийн орон сууцанд амьдардаг эмэгтэйчүүд 59.7% сэтгэл гутралтай байхад өөрийн эзэмшлийн 
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бус буюу түрээс, зээлийн орон сууцанд амьдарч байгаа эмэгтэйчүүдийн 75.6% сэтгэл гутралтай байгаа нь 

статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байлаа (p<0.0001). 

 

Дүгнэлт: 

1. Гэртээ хүүхдээ асардаг ээжүүд хөнгөн зэргийн сэтгэл гутралтай байна. 

2. Гэрлэсэн, өөрийн эзэмшлийн орон сууцтай, 7-с бага жил хүүхдээ гэртээ харсан эмэгтэйчүүдтэй 

харьцуулахад гэр бүлийн байдал тогтворгүй, 7-с дээш жил хүүхдээ гэртээ харж байгаа, 4-с дээш хүүхэдтэй 

эмэгтэйчүүд сэтгэл гутралд өртөх нь давамгай байна. 
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СОЁМБО САХИУСНЫ ӨНГӨНИЙ БЭЛГЭДЭЛИЙГ СУДЛАХ НЬ 

 

Х.Эрдэнэжаргал1, Д.Шагдарсүрэн2, Б.Гэрэлмаа3, Ш.Болд1 

1Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, 

 2Долмалин эмнэлэг 
3Ач Анагаах Ухааны Их Сургууль 

Цахим хаяг: kh.erdenejargal@yahoo.com 

Утас: 80059897 

 

Үндэслэл: “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс”-ийн “Увдисын үндэс”-ийн “Нялхсын адын” 73-р бүлэгт нялхсын 

адын өвчинд “Банза рагча” буюу Банзрагчийн сахиус хэрэглэх тогтоол тарнийг нь унших, адуудад “Ча сүм”-

ийн балин түгээх, усан балин түгээх зэрэг адын эмчилгээний эмийн бус эмчилгээний аргыг номлосон 

байдаг. Нялхас бие эвгүйрч уйлагнахаас хамгаалагч эртний Төвөдийн “Жангар ринчен үсэгт сахиус”, мөн 

Жэвзүндамба хутагтын үр үгүй бүсгүй хүмүүнийг үртэй болгодог “Жаран дөрвөн үсэгт сахиус” зэрэг олон 

эмчилгээний, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйлдэлтэй сахиус, бар дардас бидний үе хүртэл уламжлагдан 

иржээ. Үүнээс бидний судалгааны ажил нь Соёмбын анагаах үйлдэлтэй холбоотой эх бичиг, баримт 

нотолгооноос үндэслэн Нялхсын адын өвчинд зүүж хэргэлдэг соёмбот сахиусыг судлах үндэслэл болсон 

юм. 

 

Зорилго: Нялхасын адын өвчинд хэргэлдэг соёмбот сахиусны өнгөний бэлгэдэлийг тодруулан орчин 

цагийн анагаах ухааны өнгөний эмчилгээтэй уялдуулах. 

 

Материал, арга зүй: Бид судалгаандаа “Нугалбар бар дардас” 24.5х9.5 см хэмжээтэй соёмбо үсгээр 

бичигдсэн сахиус, “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс” ном ашигласан. Судалгаагаа текстологийн арга болон 

герменевтикийн аргаар хийсэн. 

 

Судалгааны үр дүн 

1. Анагаах ухаанд ашиглаж байсан дүрсийн бэлэгдлийн түүхэн сурвалжийн судалгааны үндэслэл нь 

дүрс тэмдэг, сахиус бар дардас, бичиг үсгийн анагаах ухааны ач холбогдолыг агуулсан эх 

хэрэглэгдэхүүний нэг нь “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс” судар гэдгийг бидний судалгааны ажлын баг 

олж тогтоолоо. Бүр нарийвчлан илэрхийлвэл уг судрын “Номлолын үндэс”-ийн 13-р бүлэгт: “Эрүүл урт 

наслахын тулд эрдэнийн эм хэрэглэж, нууц тарни зүү” хэмээн дүрс тэмдэг, үсэг бичгийг өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, эмчлэхийн тухайд хэрэглэдгийг судалгааны ажлаар олж тогтоосон 

2.Соёмбо нь улаан, цагаан, хар, хөх, шар, ногоон гэсэн өнгийг агуулдаг. Соёмбын өнгө нь гадаад 

дотоодын махбод түүнд шунасны атгагийг арилгаж бэлэг билгийн шимийг хурааснаас хөх гурвалжин 

огторгуй хийгээд хөх ногоон хийн мандал хийгээд цагаан бөөрөнхий усан мандал, шар дөрвөлжин 

шороо мандал, улаан гурвалжин гал мандал нугууд нь Гүндсамбуу тэргүүтэн таван юмын тийн арилмал 

огторгуйн төвийг бэлгэджээ. 

3.Өнгө нь хүнд үзүүлж буй нөлөөллөөрөө бие бялдрын, хараа зүйн, сэтгэл зүйн үйлчлэл гэсэн 3 төрөлтэй 

байдаг. Өнгө хүний сэтгэл зүйд эерэг сөрөг, хүчтэй сул мэдрэмжүүдийг төрүүлдэг бөгөөд үүний улмаас 

өнгөний сэтгэл зүй хэмээх ойлголт бий болж орчин үед хөгжсөөр ирсэн. Мэдрэх эрхтний хүлээн авч буй 

гадны ямар нэгэн хүчин зүйлүүд тархинд их, бага хэмжээгээр хүчтэй цочрол өгснөөр хариу үйлдэл 

болж, саармагжлын голомт үүсдэг. 
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Дүгнэлт: 

1.Нялхсын адын өвчинд хэрэглэх сахиусан хүрдний хэрэглээний анхдагч заавар нь “Анагаах ухааны 

дөрвөн үндэс” судраас эхтэй болохыг тогтоолоо. 

2.Соёмбыг өнгөөр ялгаж бүтээж байсан ба Соёмбыг яг зөв өнгө будгаар бүтээх нь өвчний холын 

шалтгаан уур мунхаг тачаал, өвчний ерийн шалтгаан үл мэдэх мунхаглалыг арилгах улмаар хий, шар, 

бадганы эмчлэхийн бэлэгдэл болохыг тогтоолоо. 

3.Соёмбо сахиусан эмчилгээний үйлдлийг орчин үеийн шинжлэх ухаанаар өнгө дүрсийн, физик, 

биохимийн нөлөөллөөр тайлбарлаж болохыг илрүүлэв. 
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УУШГИНЫ ХАВДРЫН ЭС (А549)-ИЙН IN VITRO ЗАГВАРТ АГААРЫН НАРИЙН 

ШИРХЭГТ PM2.5 ТООСОНЦРЫН НӨЛӨӨ 

 
Э.Билгүүн1,2, Т.Балжинням1,2, Б.Батчимэг2, Д.Золзаяа2, Н.Лхаасүрэн2, Б.Мөнхцэцэг2, М.Халиун2, 

Ө.Хулан2, М.Батхишиг2, Ө.Уранбилэг2, Ч.Сономдагва4, Ц.Билэгтсайхан1,3, 

Б.Мөнхбат 1,2, Н.Мөнхтүвшин2, П.Эрхэмбулган2, С.Мөнхбаяр2, Л.Энхсайхан1 

 1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль 
2Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах Ухааны Хүрээлэн 

3Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 
4Монгол улсын их сургууль 

Цахим хаяг: bilguun.ims@mnums.edu.mn 

Утас:95976206 

 

Судалгааны үндэслэл: Манай орны хувьд агаарын бохирдол нь нийгэм, эдийн засаг, эрүүл 

мэндийн салбарын тулгамдсан асуудлуудын нэг болоод байна. Агаарын нарийн ширхэгт 

тоосонцрууд дундаас PM2.5 болон PM10 тоосонцрууд нь амьсгалын замын өвчин болон харшлыг 

үүсгэдэг. 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 нь хавдрын эсийн хуваагдал, нүүн 

шилжилтэнд (үсэрхийлэл) хэрхэн нөлөөлж буйг судлах шаардлагатай байна.  

Зорилго: Агаарын бохирдлын зэрэглэл тогтоох нарийн ширхэгт PM2.5 тоосонцрын хавдрын эсийн 

хуваагдал, нүүн шилжилтэнд (үсэрхийлэл) үзүүлэх нөлөөг хавдрын эсийн загварт in vitro орчинд 

тодорхойлох 

Материал, арга зүй: Япон улсын SIBATA брэндийн High volume air sampler HV-500F аппарат 

ашиглан Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол харилцан адилгүй 3 бүсээс агаарын PM2.5 нарийн 

ширхэгт тоосонцрын сорьцыг 500 л/мин хурдтайгаар 24 цагийн турш 2019 оны 3-р сар болон 2019 

оны 12-р сард нийт 2 удаа цуглуулсан. Цуглуулсан сорьцонд агуулагдах хүнд металлын хэмжээг 

Цаг уур, Орчны Шинжилгээний Газар, Байгаль Орчин Хэмжилзүйн Төв Лабораторид хийлгэсэн 

болно.  

Бид туршилт судалгаандаа Анагаах Ухааны Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний төв 

лабораторид хадгалагдаж буй хүний уушигны хавдрын (A549) шугаман эсийг ашиглав. Шугаман 

эсийн өсгөврийг идэвхгүйжүүлсэн 10%-ийн үхрийн хээлийн ийлдэс (FCS-fetal calf serum), 

антибиотикийн холимог (пенициллин, стрептомицин) агуулсан орчинд (DMEM medium) 5% СО2-

ийн чийгшилтэй 37˚С хэмд эсийн өсгөвөрийн тавганд 1*105 эс байхаар өсгөвөрлөв. Хавдрын 

шугаман эсийг 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 wound healing 

шинжилгээний аргаар тодорхойлов. 

Үр дүн: Цуглуулсан сорьцонд хүнд металлын хэмжээ тодорхойлсон үр дүнд Баянхошуу орчмоос 

12-р сард цуглуулсан сорьцонд Уран (U-43.49 нг/м³), Mолибден (M-36.68 нг/м³) зэрэг 2 элементийн 

хүнд металлын агууламж хамгийн өндөр байсан бол Бөхийн өргөө орчмоос 12 сард цуглуулсан 

сорьцонд төмөр (Fe-229.39 нг/м³), уран (U-200.23 нг/м³), молибден (Mo-52.61 нг/м³), калийн хлорид 

(KCl-52.73 нг/м³) зэрэг элементийн агууламж их байв. Харин Зайсан орчмоос цуглуулсан сорьцонд 

төмөр (Fe-69.86 нг/м³) элементийн хэмжээ өндөр байлаа. Баянхошуу, Бөхийн өргөө, Зайсан 

орчмоос 3-р сард цуглуулсан агаарын сорьцонд цери (Ce), лантан (La), стронци (Sr), ниодим (Nd), 

вольфрам (W), иттри (Y), цайр (Zn), молибден (Mo), кальци (Ca) агууламж хүлцэх хэмжээнээс 

өндөр тодорхойлогдсон байна. 
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Уушигны хавдрын шугаман эсийн өсгөвөрт (A549) нарийн ширхэгт PM2.5 тоосонцрын 

сорьцоор 24 цаг үйлчилсний дараа эсийн амьдрах чадвар тодорхойлох шинжилгээг хийв. Бөхийн 

өргөө орчмоос 3-р сард цуглуулсан PM2.5 тоосонцрын 25, 50 мкг/мл тунгууд нь эсийн амьдрах 

чадварыг 27.71%, 25.16%-aар тус тус нэмэгдүүлж байв. Гурван бүсийн (бөхийн өргөө, зайсан, 

баянхошуу) 12-р сард цуглуулсан сорьцны 100 мкг/мл тун нь статистик ач холбогдол (p<0.03) 

бүхий ялгаатай бууруулж байлаа. Харин Баянхошуу болон Зайсан орчмын 3-р сард цуглуулсан 

сорьцууд нь эс хордуулах нөлөө үзүүлээгүй.  

МТТ шинжилгээний үр дүнд үндэслэн 3 бүсийн 25 мкг/мл тунг сонгон авч эсэд үйлчилсэн 

бөгөөд 24 цагийн дараа эсийн нүүн шилжилтийг хяналтын бүлэгтэй харьцуулан тодорхойлов. 

Эсийн нүүн шилжилт тодорхойлсон үр дүнгээс харахад 2019 оны 12 сард цуглуулсан сорьцыг А549 

эсэд 25 мкг/мл тунгаар үйлчилснээс 24 цагийн дараа хяналтын бүлгийн эсүүд зурвасын 27%-ийг 

бүрхэн ургасан бол Бөхийн өргөө орчмын сорьц зурвасын 40%-ийг, Баянхошуу орчмын сорьц 

зурвасын 57%-ийг, Зайсан орчмын сорьц зурвасын 38%-ийг бүрхэн ургасан байна. 2019 оны 3 сард 

цуглуулсан сорьцыг А549 эсэд үйлчилснээс 24 цагийн дараа хяналтын бүлгийн эсүүд зурвасын 

89%-ийг бүрхэн ургасан бол Бөхийн өргөө орчмын сорьц зурвасын 56%-ийг, Баянхошуу орчмын 

сорьц зурвасын 65%-ийг, Зайсан орчмын сорьц зурвасын 76%-ийг бүрхэн ургасан байна.  

Дүгнэлт: Баянхошуу, Бөхийн өргөө, Зайсан орчмын бүсээс 2019 оны 12-р сард цуглуулсан агаарын 

дээжид хүнд металлын хэмжээ өндөр тодорхойлогдов. PM2.5 тоосонцрын 5-50 мкг/мл тун нь эс 

хордуулах нөлөөгүй байсан бол 100 мкг/мл тун эс хордуулах нөлөөтэй байлаа. Нарийн ширхэгт 

PM2.5 тоосонцор нь уушигны хавдрын шугаман эсийн (А549) нүүн шилжилтийг нэмэгдүүлж 

байна.   

 

Түлхүүр үг: А549, Aгаарын бохирдол, Xавдар, Hарийн ширхэгт тоосонцор  
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АХУЙН ШИНГЭРҮҮЛСЭН ХИЙ ТУРШИЛТЫН ХУЛГАНЫ (C57BL/6J) 

ЗАН ТӨРХӨД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ 

 

Л.Хоролсүрэн1, Т.Ганцэцэг2, С.Түндэврэнцэн1, Э.Түмэнжин1 
1Анатомийн тэнхим, Био-Анагаахын Сургууль, АШУҮИС 

2Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тэнхим, Анагаах Ухааны Сургууль, АШУҮИС 

Цахим хаяг: fbm21e025@gt.mnums.edu.mn 

Утас: 80050522 

 

Үндэслэл: Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын сэтгэцийн донтох эмгэг, хар тамхитай тэмцэх албаны сүүлийн 

үеийн тайлан мэдээнд 2018 онд дэлхий даяар 269 сая орчим хүн хар тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэсэн 

нь 2009 оныхоос 30 хувиар өссөн бөгөөд өнөөдөр 35 сая гаруй хүн донтох эмгэгээс болж шаналж байна 

гэжээ. АНУ-д насанд хүрэгчдийн 10% ямар нэг бодисын хамааралтай төдийгүй 2012 оны байдлаар 23.1 сая 

хүн согтууруулах ундаа болон бусад мансууруулах бодисоос хамааралтай, эмчлүүлэх шаардлагатай гэсэн 

судалгаа байна. Олон бодисын хам хэрэглээ ялангуяа архи, тамхитай хослуулан дэгдэмхий уусгагч бодис 

хэрэглэх нь түгээмэл байдаг ба залуучуудын туршиж үздэг анхны сэтгэц нөлөөт бодис нь ихэвчлэн 

дэгдэмхий уусгагч бодис байдаг бөгөөд орчин үед тэд ахуйн хэрэглээний хийг түлхүү хэрэглэж байна. 

Өнөөгийн байдлаар дэлхийн 4 хүн тутмын 1 нь сэтгэцийн ямар нэг эмгэгт нэрвэгдэж байгаагаас гадна 

хөдөлмөрийн чадвар алдалтад хүргэдэг тэргүүлэх 10 өвчний 5 нь сэтгэцийн эмгэг байдаг. Дэлхийн Эрүүл 

Мэндийн Байгууллагын мэдээлснээр 2010 онд бүртгэгдсэн нийт өвчлөлийн 15 хувийг сэтгэц, зан үйлийн 

эмгэг эзэлж байсан бол 2020 онд 20 хувь болж нэмэгдсэн байна. Манай улсын хувьд Нийгмийн даатгалын 

ерөнхий газрын (НДЕГ) дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс (ЭХМТК)-ын 2020 оны 

тайлангаас харахад 2020 оны байдлаар Монгол улсын хэмжээнд сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн шалтгаант 

хөдөлмөрийн чадвар алдсан нийт 20210 хүн байгаа бөгөөд хөдөлмөрийн чадвар алдалтад хүргэдэг 

тэргүүлэх 10 өвчний хоёр дугаарт оржээ. Харин Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хоёр дахь (2010-2019) 

хөтөлбөрийн тайлангаас үзэхэд сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн тохиолдол 2000 онд 10.000 хүн амд 77.4 байсан 

бол 2016 онд 109.5 болж өссөн ба 30-54 насны хүн амд хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байжээ. Сүүлийн 

жилүүдэд хүүхэд, өсвөр насныхны өвчлөл ихсэх хандлагатай байна. Мөн 2016 оны Сэтгэцийн эрүүл 

мэндийн үндэсний төвийн статистикийн тайлан мэдээгээр улсын хэмжээнд амбулаторт нийт 28326 өвчлөл 

бүртгэгдсэнээс оюуны хомсдол (n=9696, 34.2%), сэтгэц нөлөөт эм, бодисын шалтгаант сэтгэцийн эмгэг 

(n=6009, 21.2%), cэтгэцийн органик ба шинж тэмдгийн эмгэг (n=4783, 16.9%), шизофрени, шизофрений хэв 

шинжит ба дэмийрэх эмгэг (n=3012, 10.6%), стресстэй холбоотой неврозын болон биеийн хэлбэрийн эмгэг 

(n=2988, 10.5%) зэрэг нь эхний тавд орж байлаа. Дээрх мэдээллүүдээс харахад Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 

тусламж үзүүлдэг амбулаторт үйлчлүүлж байгаа болон хэвтэн эмчлүүлэгчдийн дунд зонхилон тохиолдож 

байгаа тэргүүлэх 5 эмгэгийн нэг сэтгэц нөлөөт эм, бодисын шалтгаант сэтгэцийн эмгэгүүд орж байна. Гэтэл 

манай улсад сэтгэц нөлөөт эм, бодисын шалтгаант сэтгэцийн эмгэгүүдийн шалтгааныг тэр дундаа ахуйн 

хэрэглээнд ашигладаг шингэрүүлсэн хий нь бие мах бодод хэрхэн нөлөө үзүүлдэг талаар туршилтын 

амьтанд үр дүнг нь тооцолсон судалгааны ажил одоогоор хийгдээгүй байна.    

Ахуйн хэрэглээнд ашигладаг шингэрүүлсэн хийн үндсэн найрлага: 80% бутан (C4H10), 20% пропан (С3Н8) 

байдаг. Бутан нь C4H10 химийн бүтэцтэй, үл ялиг үнэртэй, усанд муу уусдаг, өнгөгүй, -1 градуст буцалдаг, 

байгаль дээр хий хэлбэрээр оршдог, тэсрэмтгий шинж чанартай. Бутаныг ахуйн хэрэглээнд хөргөгч бодис, 

аэрозолийн түлш, шингэрүүлсэн шатдаг хий, хийн асаагуурын гол бүрэлдэхүүн болгон өргөн ашигладаг. 

Ахуйн шингэрүүлсэн хийн үйлчлэх нөлөө, механизм: Дэгдэмхий уусгагч бодис нь агаар цусны хоригоор 

нэвтэрч цусны урсгалаар тархинд амархан хүрч мэдрэлийн эсийн мембранд богино хугацаанд холбогдож 

эргээд цусны эргэлтэнд орж улмаар элгэнд метаболизмд ордог. Хэрэглэж эхэлснээс 15-30 секундын дараа 

цусанд хамгийн өндөр концентрацитай болдог. ТМС-д гипокси үүсгэдэг, өндөр тунгаар хэтрүүлэн 

хэрэглэсэн тохиолдолд үхэлд хүргэх аюултай. Ахуйн хийгээр хордсон үед зонхилон төв мэдрэлийн систем 
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болон зүрх судасны тогтолцоонд эргэшгүй өөрчлөлт үүсдэг. Жирэмсний 27-30 дахь долоо хоногтой урагт 

нэг удаагийн өндөр тунгаар үйлчлэхэд ургийн тархийг ноцтой гэмтээх эсвэл эд эрхтэний дутуу хөгжилтэй 

төрөх эрсдэлийг үүсгэдэг байна. Ахуйн шингэрүүлсэн хийгээр 10 минутын турш үйлчлэхэд буюу 10,000 

ppm (1 ppm = 2.37 mg/m3) хэмжээ биед ороход нойрмоглох нөлөөг үзүүлдэг. 

Ахуйн шингэрүүлсэн хийг хэтрүүлэн донтож хэрэглэдэг хүмүүсийн төв мэдрэлийн тогтолцоонд гарах сөрөг 

нөлөөг судлахад зан төрхийн өөрчлөлт, нойргүйдэл, сэтгэл хөөрөл, хий зүйл харах, гажуу тусгалууд илрэх 

зэрэг сэтгэцийн олон эмгэг шинжүүд илэрсэн байна. Ахуйн шингэрүүлсэн хийнд хордсон тухай ихэнх 

мэдээллүүд нь ахуйн хийг хэтрүүлэн хэрэглэсэн эсвэл амиа хорлохыг завдсан тохиолдлууд байжээИймд 

бид ахуйн хэрэглээнд өргөн ашигладаг шингэрүүлсэн хийг туршилтын амьтанд үзүүлэх зарим нөлөөг 

судлахыг зорисон. 

Зорилго: Ахуйн шингэрүүлсэн хийгээр туршилтын хулганыг хордуулж зан төрхөд гарах өөрчлөлтийг 

судлах. 

Материал, арга зүй: АШУҮИС-ийн Цөм лабораторийн С57BL/6J шугаман инбрид эр, эм хулганыг виварт 

зориулалтын торонд (хүйсээр ялгаж) байрлуулж туршилт судалгааг хийсэн. Солонгос улсын Sun Flame 

үйлдвэрийн 220 грамм жинтэй Монгол улсын “Мөн Зөв ХХК”-ний захиалгаар үйлдвэрлэсэн ахуйн 

шингэрүүлсэн хийг туршилтад ашигласан. Туршилтанд 12 хулганыг 2 бүлэгт хуваасан. Хяналтын бүлэгт 6, 

хордуулах бүлэгт 6 хулгана тус тус хамруулсан. 

Туршилтын амьтныг ахуйн хийгээр хордуулах арга: Ахуйн хий битүүмжлэх саванд туршилтын амьтнаа 

хийж бүдүүвч зургийн дагуу хордуулсан. Туршилтын амьтныг 40 секунд хугацаанд 12013.7 ppm (12 грамм) 

хэмжээтэй ахуйн шингэрүүлсэн хийгээр өдөр бүр тогтмол цагт 14 хоног хордуулсан. 

Хулганы зан төрхийг үнэлэх сорил /Mouse behaviour test/ хийв. 

Лейшлийн төөрдөг байшин сорил: Танин мэдэхүйн өөрчлөлтийг үнэлсэн. Туршилтын амьтанг гарааны 

хэсэгт тавиад хоолонд хүрэх хугацааг тодорхойлсон. 

Туршилтын амьтны түгшүүрийн хариу үйлдлийг үнэлэх сорил: Гэрэлтэй-харанхуй хайрцагт сорил нь 

туршилтын амьтан айдастай байхад харанхуйд байх хугацаа ихсэж буйг тодорхойлсон.  

Хөдөлгөөний үйлийг шалгах сорил: Тэнцвэрийг шалгах сорил нь нарийн саваан дээгүүр туршилтын амьтанг 

гүйлгэж тэнцвэрийг шалгасан. 

Статистик боловсруулалт: Бид судалгааны ажлын үр дүнгийн статистик боловсруулалтыг Microsoft Word, 

Microsoft Excel программыг ашиглан график дүрслэл, SPSS 23, Stata 15 программыг ашиглан статистик 

боловсруулалт хийсэн. 

Судалгааны үр дүн: 
Лейшлийн төөрдөг байшин сорил /Lashley maze test/: Хяналтын бүлгийн эр хүйсийн хулгана дундажаар 105 

секундэд лэйшлийн төөрдөг байшинг туулж барианы цэгт хүрч байлаа. Харин хяналтын бүлгийн эм 

хүйсийн хулгана дундажаар 99 секундэд лэйшлийн төөрдөг байшинг туулж барианы цэгт хүрсэн. 

Хордуулах бүлгийн эр хүйсийн хулгана дундажаар 328 секундэд лэйшлийн төөрдөг байшинг туулж 

барианы цэгт хүрсэн. Харин хордуулах бүлгийн эм хүйсийн хулгана дундажаар 319 секундэд лэйшлийн 

төөрдөг байшинг туулж барианы цэгт хүрсэн. 
Туршилтын амьтны түгшүүрийн хариу үйллдлийг үнэлэх сорил /Light-dark box test/: Хяналтын бүлгийн эр 

хүйсийн хулгана дундажаар 64 секундэд харанхуй хайрцагаас гэрэлтэй хайрцагт ил гарч ирсэн. Харин 

хяналтын бүлгийн эм хүйсийн хулгана дундажаар 32 секундэд харанхуй хайрцагаас гэрэлтэй хайрцагт ил 

гарч ирсэн. 

Хордуулах бүлгийн эр хүйсийн хулгана дундажаар 281 секундэд харанхуй хайрцагаас гэрэлтэй хайрцагт ил 

гарч ирсэн. Харин хордуулах бүлгийн эм хүйсийн хулгана дундажаар 223 секундэд харанхуй хайрцагаас 

гэрэлтэй хайрцагт ил гарч ирсэн. 

Хөдөлгөөний үйлийг шалгах сорил /Balance beam test/: Хяналтын бүлгийн эр хүйсийн хулгана 8.6 секундэд 

тэнцвэрийн саваа модны нэг үзүүрээс нөгөө үзүүрт хүрсэн. Харин хяналтын бүлгийн эм хүйсийн хулгана 
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5.3 секундэд тэнцвэрийн саваа модны нэг үзүүрээс нөгөө үзүүрт хүрсэн. Хордуулах бүлгийн эр, эм хүйсийн 

хулганы бүлгүүд 0-1 секундэд тэнцвэрийн саваа модноос унасан. 

 

Дүгнэлт: Ахуйн шингэрүүлсэн хийгээр хордуулсан туршилтын хулганы танин мэдэхүй чадвар буурч, 

түгшүүрийн хариу үйлдэл үүсэж, тэнцвэр алдагдсан. 
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Introduction: Current foods are rich in lipids. Cholesterol is an organic molecule, a type of lipid. Exogenous intake 

of cholesterol is mainly obtained from the diet. Thus, a higher intake from food leads to a net decrease in endogenous 

production and the increase of cholesterol in blood. Higher cholesterol in blood is associated with risks of heart 

disease. Therefore, many researches on lowering cholesterol through a healthy and reasonable diet are studied in 

recent years, especially through the use of lactic acid bacteria. 

Cheese is regularly defined by FAO/WHO as following definition: cheese is the fresh or fermented dairy 

products made from milk, butter, partially skimmed milk, buttermilk or those mixtures, through curd and excluding 

whey. This process is the coagulation of milk protein casein. The properties of fermented cheese are similar to the 

common yogurt, it is made through the fermentation process and rich in lactic acid bacteria. But the concentration 

of cheese is higher than yogurt as solid, almost one kilogram of cheese is concentrated from ten kilograms of milk. 

Therefore, the fermented cheese has a richer nutritional value. 

In this study, Lb. plantarum strains AM2-6 and BM2-5 are used as stater cultures for development technology 

of cholesterol lowering cheese. Strains of lactic acid bacteria with cholesterol lowering ability was provided by Key 

Laboratory of Dairy Biotechnology and Engineering, Ministry of Education, China. Pasteurization temperature of 

raw milk, optimal inoculum and rate of starter cultures, optimal coagulation temperature and the addition of rennet 

are studied by single factor experiments and response surface experiment design. The fermentation characteristics 

are studied after determine each of the optimal fermentation conditions. 

Purpose: The aim of this study is to determine the development technology of cholesterol lowering cheese.  

Development technology of cholesterol lowering cheese studied through the determination of ppasteurization 

temperature of raw milk, optimal inoculum and rate of starter cultures, optimal coagulation temperature and the 

addition of rennet. Single factor experiments and response surface experiment design is performed. 

Material and Methods: 

1. Production process of cholesterol lowering cheese - Freeze dried cells of the Lb. plantarum strains AM2-6 and 

BM2-5 with cholesterol lowering ability were used as the production starter cultures for the development 

technology of cholesterol lowering cheese (provided by Key Laboratory of Dairy Biotechnology and 
Engineering, Ministry of Education, China). Cheese was produced according GB 5420-2010. Raw milk was 

prepared according to GB 19301-2010.  

2. Determination of optimal conditions 

- Raw milk was pasteurized under different condition. After rapidly cooled to the inoculation temperature, 

the production starter cultures were inoculated and prefermented. Stirred, added CaCl2 and rennet. Cut 

and heated again to exclude the whey. Finally, salted and pressed the cheese into a mold. 

- The production starter cultures were inoculated at different inoculum. 

- The production starter cultures were inoculated with different rate. 

- Curd under different temperature, then exclude the whey. 

- The addition of rennet was different. 

3. Box-Behnken design - The optimal production process was obtained through response surface experiment 

design. Box Behnken Design was performed using the Design-Expert 8.0.6 software. 

Results and Discussions: 

mailto:sarangol2009@live.cn
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Pretreatment of raw milk 

Raw milk was pretreated under GB 19301-2010. The freshness of raw milk was tested by 72% ethanol, and 

no flocculation appeared. Relative density was 1.028 under 20℃/4℃, fat was 4.0 g/100g, protein 3.3 g/100g, 

titratable acidity 18 °T. 

Processing technology of cholesterol lowering cheese 

The cholesterol lowering cheese was produced using the production starter cultures of the Lb. plantarum strains 

AM2-6 and BM2-5. Raw milk was pretreated and standardized. After sterilization, raw milk was cooled to 32 ℃. 

The starter cultures were inoculated, CaCl2 and rennet was also added during stirring. After cut into 10 mm3, stand 

for 10 min. The coagulation temperature for curd was from 32℃ to 55 ℃ for 90 min. Then excluded the whey, 

salted and pressed the cheese into a mold for 12 h at room temperature. 

Determination of pasteurization temperature 

Raw milk was pretreated and standardized. Sterilized under 63℃ for 30 min and 75℃ for 15 s respectively. 

According to the sensory evaluation, 75℃ for 15 s was selected as the optimal pasteurization temperature of raw 

milk during cheese production process. 

Determination of optimal inoculum of starter cultures 

The production starter cultures were inoculated at the rate of 1:1, the inoculum was 1%, 3%, 5% respectively. 

Inoculum of 5% of starter cultures was the optimal inoculum during cheese production process. 

Determination of ooptimal rate of starter cultures 

The production starter cultures were inoculated at the rate of 2:1, 1:1, 1:2, the inoculum was 3%. Strain rate of 

2:1 was the optimal rate of starter cultures during cheese production process. 

Determination of coagulation temperature 

The coagulation temperature for curd under 32℃, 39℃, 44℃, 49℃, 55℃. Temperature under 39℃ was the 

optimal coagulation temperature during cheese production process. 

Determination of addition of rennet 

The addition of rennet was 0.005 ml/100g, 0.010 ml/100g, 0.015 ml/100g, 0.020 ml/100g, 0.025 ml/100g 

respectively. Rennet of 0.020% was the optimal addition of rennet during cheese production process. 

 Box-Behnken design of ccholesterol lowering cheese 

In Box-Behnken design of optimal conditions for cholesterol lowering cheese production, 4 numeric factors 

and 2 responses were set. The 4 numeric factors were inoculation rate and the inoculum of the production starter 

cultures, coagulation temperature and addition of rennet. And 2 responses were curd time and sensory evaluation 

score. The most desirable conditions combined the numeric factors on the responses according to the Box-Behnken 

design of cholesterol lowering cheese was as follows: when the pasteurization temperature on 75℃ for 15 s, the 

inoculation rate of production starter cultures of AM2-6 and BM2-5 was 2:1, and the inoculum at 5 g/100g. The 

coagulation temperature was under 39.00℃ and rennet addition was 0.020 ml/100g. Compared to the actual 

operation, the prediction was at 89.6%. The results of the orthogonal experiment by Box-Behnken design were 

similar to the actual operation. 

Conclusions: The cholesterol lowering cheese was produced using the production starter cultures of AM2-6 and 

BM2-5. The optimal pasteurization temperature, optimal rate and inoculum of starter cultures, optimal coagulation 

temperature and addition of rennet was determined. 

According to the Box-Behnken design, the most desirable conditions combined the numeric factors on the 

responses of cholesterol lowering cheese were as follows: when the pasteurization temperature on 75℃ for 15 s, 

the inoculation rate of production starter cultures of AM2-6 and BM2-5 was 2:1, and the inoculum at 5 g/100g. The 

coagulation temperature was under 39.00℃ and rennet addition was 0.020 ml/100g. Compared to the actual 

operation, the prediction was at 89.6%. The results of the orthogonal experiment by Box-Behnken design was 

similar to the actual operation. 
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“СИБО” ТОСОН ТҮРХЭЦИЙН ТОГТВОРТОЙ ЧАНАРЫН СУДАЛГААНЫ ДҮН 

 

Д.Батдорж1, Г.Ганчимэг1, С.Бадамцэцэг1, С.Цэцэгмаа1, Л.Хүрэлбаатар2 
1Эм судлалын хүрээлэн, 

 2Монос групп 

*И-мэйл: batdorj.d@monos.mn,  

Утас: +976-88803149 

 

Үндэслэл: Монгол улсын хэмжээнд осол гэмтлийн тэргүүлэх таван шалтгаанд түлэгдэлт багтдаг. Монгол 

улсад түлэнхийн эмчилгээнд мөнгөний сульфадиазин агуулсан крем болон тосон түрхлэгүүд, “МЕБО” 

шархны тос болон “Шинэбат” эмийн үйлдвэрийн “Хоромхон” тосыг голлон хэрэглэж байна. Дорнын 

уламжлалт анагаах ухаанд амьтан болон эрдэсийн гаралтай түүхий эдийг ашиглан түлэгдэлт болон ил 

шарханд түрхэх жор, найрлагууд цөөнгүй байдаг билээ. Монгол орон нь эмчилгээний зориулалттай 

эрдэсийн нөөц ихтэй, бэлчээрийн мал арвинтай тул уламжлалт анагаах ухаанд суурилсан, эрэлт хэрэгцээ 

өндөр, импортын бүтээгдэхүүнийг орлохуйц, төрөл бүрийн шалтгаант шархыг анагаах тосон түрхлэгийг 

дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой гэж үзсэн. Иймд бид практикт түгээмэл ашиглагддаг тэмээний чөмөгний 

тос болон синдэр эрдэсийг хослуулан түлэгдэлтийн дараах болон ил шарханд түрхэх “СИБО” тосон түрхэц 

гарган авсан. Эмнэлзүйн өмнөх судалгаагаар тус тосон түрхлэг нь түлэнхийн шарх, арьсны нөхөн 

төлжилтөнд эерэгээр нөлөөлж байгаа нь тогтоогдсон. СИБО тосон түрхэцийн найрлаганд орж буй түүхий 

эд тус бүрийг Монгол улсын стандарт, фармакопейн шаардлагын дагуу шинжлэн баталгаажуулж 

үйлдвэрлэгчийн фармакопейн өгүүлэл боловсруулсан ба уг тосон түрхэцийн хадгалах нөхцөл, хадгалалтын 

хугацааг тогтоох шаардлага тулгарсан. 

Зорилго: “СИБО” тосон түрхэцийн дээжинд хурдавчилсан болон бодит хугацаанд гол үйлдэл үзүүлж буй 

биологийн идэвхт бодис, бусад физик химийн үзүүлэлт зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа эсэхийг тогтоох, 

хадгалах хугацааг тогтоох. 

Материал, арга зүй 

Материал: Хөнгөн цагаан болон PET/ALU/PE тюбэнд 30 г-аар савлагдсан 200316, 200317, 200318 цувралын 

дугаартай “СИБО” тосон түрхэцийг бодит болон хурдавчилсан хугацааны тогтвортой чанарын судалгаанд 

ашигласан. 

Арга: Хүчлийн тоог тухайн тосонд агуулагдах чөлөөт тосны хүчлийг саармагжуулахад шаардагдах шүлтийн 

хэмжээнд тулгуурлах ерөнхий зарчимд үндэслэн титрийн аргаар, лимонитын агууламжийг урьдчилан хүчил 

шүлтийн задаргаагаар бэлтгэсэн pH=2.0 орчин бүхий тосны уусмалыг 500С-д халааж натрийн 

сульфосалицилат индикатор ашиглан ЭДТА титрийн уусмал (0.015 моль/л)-аар титрлэх аргыг тус тус 

ашигласан. 

Хадгалах хугацаа ба шинжилгээний давтамж: “СИБО” тосон түрхэцийн хурдавчилсан хугацааны 

тогтвортой чанарын судалгааны туршилтыг эмийн тогтвортой чанарыг шалгах төхөөрөмж (Drug stability 

test chamber)-д 6 сарын турш хийх ба 0, 1, 2, 3, 4 болон 6-дахь саруудад шинжилгээг хийсэн. Харин “СИБО” 

тосон түрхэцийн тогтвортой чанарын судалгааг бодит хугацааны аргаар явуулахдаа туршилтыг эхний жилд 

2 сар тутамд 1 удаа, 2 дахь жилд 6 сар тутамд 1 удаа хийж, нийт 2 жилийн турш хийж гүйцэтгэв. 

Хадгалах нөхцөл: Хурдавчилсан хугацааны туршилтын дээжийг тусгай төхөөрөмж (Drug stability test 

chamber)-д 40±200С-ын дулаанд, 75±5% чийгшилтэй нөхцөлд, бодит хугацааны туршилтын дээжийг 

хөргөгчинд (6±2°С-ийн дулаан), 60±5% чийгшилтэй орчинд хадгалав. 

Шалгах үзүүлэлт: Судалгааны туршид “СИБО” тосон түрхэцийн дээжинд гадна байдал, тосны найрлага 

дахь синдэр- Лимонит (Гётит) таних шинжилгээ, уусмалын орчин, хайлах температур, хүчлийн тоо болон 

Лимонит (Гётит)-ийн агууламж, агаартан бактерийн нийт тоо, хөгц мөөгөнцөрийн тоо, Enterobacter бусад 

грам сөрөг бактерийн тоо, Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa зэрэг эмгэг төрүүлэгч илрүүлэх 

шинжилгээгээр тус тус шалгав. 
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Судалгааны үр дүн: Судалгааны туршид тогтвортой чанарын судалгааны дээжүүдийн гадна байдал 

өөрчлөгдөөгүй. Тосны найрлага дахь синдэр- Лимонит (Гётит) таних шинжилгээ тохирч байв. Уусмалын 

орчин нь 5.5-7.5 хооронд, хайлах температур нь 34-37 0С-ын хооронд байгаа нь техникийн шаардлагыг тус 

тус хангаж гарав.Хүчлийн тооны агууламж нь техникийн шаардлагад заасан 1.2-1.8 мг/г байна гэсэн 

хязгаарт байна.“СИБО” тосон түрхэцийн Лимонит (Гётит)-ийн агууламж 1.5 мг/г-иас багагүй байх 

техникийн шаардлага хангав.Агаартан бактерийн нийт тоо бүх дээжүүдэд 2x101 байгаа нь 102-иос ихгүй 

байна гэсэн шаардлага, Enterobacteriaceae болон хөгц мөөгөнцөрийн тоо <101 байгаа нь 102 ихгүй байна 

гэсэн шаардлагуудыг тус тус хангаж байна.  Мөн Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa эмгэг төрүүлэгч 

илрээгүй. 

Дүгнэлт: Түлэгдэлтийн дараах болон ил шарханд түрхэх “СИБО” тосон түрхэцийг 6±2°С-ийн дулаан, 

60±5%-ийн чийгшилтэй орчинд 2 жил хүртэлх хугацаагаар хадгалах боломжтойг тогтоов. 
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МОНГОЛ АЙРАГНААС ЯЛГАСАН СҮҮН ХҮЧЛИЙН БАКТЕРИЙН АНТИБАКТЕРИАЛ 

ИДЭВХТ ПЕПТИДИЙН СУДАЛГАА 

Г.Оюундэлгэр1, Б.Батжаргал1, Ё.Такаши2 
1Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх Ухааны Сургууль, Байгалийн Ухааны салбар, Биологийн тэнхим 

2Китами Технологийн Их Сургууль, Хүрээлэн буй орчин инженерчлэлийн тэнхим 

Цахим хаяг: oyundelgerg@num.edu.mn 

Утас: +976 88102714 

 

Үндэслэл: Монголчууд эрт дээр үеэс уламжлалт аргаар исгэсэн гүүний айргийг биеийн тамир тэнхээг 

сайжруулах, хоолны шингэцийг нэмэгдүүлэх, уушгины архаг үрэвсэл, сүрьеэ өвчний үед өргөн хэрэглэсээр 

ирсэн түүхтэй. Мөн айргийг тогтмол хэрэглэхэд цусан дахь холестеролын хэмжээг бууруулах, биеийн 

ерөнхий дархлааг дэмжих зэрэг ач холбогдолтойг орчин үеийн шинжлэх ухаанаар тогтоогоод байна. Гүүний 

айрагны биологийн үнэт шинж чанар нь сүүн хүчлийн бактери, дрожжийн өвөрмөц исэлдэлтийн дүнд бий 

болдог. Ялангуяа сүүн хүчлийн бактериудын амьдралын үйл ажиллагааны дүнд олон төрлийн биологийн 

идэвхт нэгдлүүд, бага молекулт уураг, пептидүүд үүсч байдаг ба эдгээр нь сүүлийн жилүүдэд судлаачдын 

анхаарлыг ихээхэн татаж байна. Энэ нь нөгөө талаар дэлхийн хүн амын дунд антибиотикт тэсвэртэй өвчин 

үүсгэгч бактериуд тархаж, олон талын аюулыг дагуулж байгаатай холбоотой. Тиймээс айрагны үнэт 

чанарыг нөхцөлдүүлэгч гол хүчин зүйл болох сүүн хүчлийн бактерийн нийлэгжүүлдэг биологийн идэвхт 

нэгдлүүд түүний дотор антибактериал пептидийг ялган авч судлах нь онол, практикын өндөр ач 

холбогдолтой юм. 

Зорилго: Энэхүү ажлын хүрээнд уламжлалт аргаар исгэсэн гүүний айрагнаас ялган авсан Lactobacillus 

hilgardii-ийн нийлэгжүүлдэг антибактериал пептидийг ялган авч, идэвхийг тодорхойлох зорилго тавин 

ажиллав. 

Материал, арга зүй: Судалгаанд Булган аймгийн Сайхан сумаас цуглуулсан айрагны дээжнээс ялгаж, 16S 

rRNA sequencing аргаар ангилал зүйг тодорхойлсон Lactobacillus hilgardii зүйлийн сүүн хүчлийн бактерийн 

өсгөврийн шингэний антибактериал идэвхийг грам эерэг Bacillus subtilis (NBRC 13722), грам сөрөг 

Escherichia coli (ATCC25922)-ийн эсрэг агар нэвчих аргаар тодорхойлов. Өсгөврийн шингэнд протеаза 

ферментийн идэвх, рН 2-10 утга болон өндөр температурт тэсвэрлэх чадварыг Б.Батжаргал нарын аргаар 

тодорхойлов. Lactobacillus hilgardii -ийн өсгөврийн шингэнээс антибактериал пептидийг 80% аммоны 

сульфатаар тунадасжуулан, гурван шатлалт хроматографи: гель фильтраци (Sephadex G-50, GE, Healthcare 

Sweden), ион солилцооны хроматографи (SP Sepharose Fast Flow, 1.6 x 250 mm, GE, Healthcare Sweden), RT 

HPLC (Agilent Bio SEC-3, 3µm, 150A, 4.6 x 300 mm, ACN: Water) системээр цэвэршүүлэв. Уургийн 

концентрацийг Брэдфордын аргаар, молекул массыг SDS-PAGE аргаар тус тус тодорхойлсон. 

Судалгааны үр дүн: Lactobacillus hilgardii-ийг 5х108 эсийг 5% тооцож, 750 мл MRS тэжээлийн орчинд 24 

цаг өсгөвөрлөсний дараа 8000 эрг/мин хурдаар 10 минут центрифугидэж, өсгөврийн шингэнийг ялгав. 

Өсгөврийн шингэний 2 төрлийн бактерийн эсрэг идэвх 1600AU/мл байсан ба трипсин, хемотрипсин, 

протейназа-К зэрэг гурван төрлийн протеаза ферментээр үйлчлэхэд идэвхгүй болсон бол рН 5-7 утгад 

1600AU/мл идэвх үзүүлэв. Мөн 1000С-т 15, 30, 60 минут үйлчилж өндөр температурт тэсвэрлэх чадварыг 

судлахад идэвх нь өөрчлөгдөөгүй. Иймд цаашид өсгөврийн шингэнээс антибактериал пептидийг ялган 

авахын тулд 80% аммоны сульфатаар тунадасжуулан нийт уургийг ялгаад гурван шатлалт 

хроматорграфийн аргаар цэвэршүүлэхэд 2 зүйл бактерийн эсрэг идэвх 6400 AU/мл болж нэмэгдсэн. Мөн 

антибактериал идэвх бүхий 2500-3000 кДа орчим молекул масстай 2 пептидийг цэвэршүүлсэн. 

Дүгнэлт: Бид уламжлалт аргаар исгэсэнгүүний айрагнаас ялгасан Lactobacillus hilgardii-ийн өсгөврийн 

шингэнээс грам эерэг, грам сөрөг 2 зүйлийн бактерийн эсрэг идэвхтэй, 2500-3000 кДа молекул масс бүхий 

пептидүүдийг ялган авсан ба өндөр температурт тэсвэртэй, протеаза ферментийн үйлчлэлээр идэвхээ алддаг 
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болохыг тогтоолоо. Энэ нь сүүн хүчлийн бактерийн ялгаруулдаг бактериоцинуудын нийтлэг шинж бөгөөд 

бид цаашид ялгасан пептидүүдийн амин хүчлийн дарааллыг тогтоох шаардлагатай.  
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МОНГОЛ ОРНЫ БИО УУР АМЬСГАЛЫН НӨХЦӨЛИЙН СУДАЛГАА 

У.Пүрэвдорж1, Б.Мөнхбат1, Д.Сандэлгэр2, С.Эрдэнэсүх2, Г.Намхайжанцан2 
1Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн 

2Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх Ухааны Сургууль, Газарзүйн тэнхим 

Цахим хаяг:*purvee0215@gmail.com 

Утас:80077096 

 

Үндэслэл: Уур амьсгалын өөрчлөлт хүний эрүүл мэндэд ихээр нөлөөлөх болж, эмгэг хууч өвчтэй 

хүмүүсийн тоо ихсэж байгаа бөгөөд байгалийн эмчилгээний төрлийг хүмүүс хэрэглэхийг хичээж байна. Цаг 

агаарын төлөв байдлын хувьслын индексийг судалж Монгол орны нутаг дэвсгэрийг био уур амьсгалын 3 

мужид хуваасан байдаг боловч хүний биед үзүүлэх үйлчлэлээр нь үнэлэн гаргасан судалгаа ховор юм.  

Зорилго:  Хүний биед эмгэг үүсгэх нөхцөлийн индексийг тооцоолон тэдгээрийн орон зай цаг хугацааны 

горимыг судлах зорилго тавилаа.  

Материал, арга зүй: Монгол орны газарзүйн онцлог, байгалийн бүс, бүслүүрүүдийг төлөөлөхүйц цаг 

уурын ажиглалтын 69 хэмжилтийн цэгийн 1991-2020 оны цаг уурын үндсэн үзүүлэлтүүдийн хоногийн 

дундажагаарын температур, даралтын өөрчлөлт, харьцангуй чийгшил, үүлшил, салхины үзүүлэлтүүдийн 

өдөр бүрийн мэдээгээр В.Г.Бокшагийн эмгэг үүсгэх нийлбэр индексийн томъёог ашиглан тооцоолсон. 

Эмгэг үүсгэх нийлбэр индекс нь 0-9 хооронд байвал хүний биед үзүүлэх үйлчлэл нь “тохиромжтой”, 10-

24 хооронд байвал “тохиромжгүй”, 24-өөс их бол “эмгэг үүсгэх” нөхцөлтэй гэж үздэг. 

Судалгааны үр дүн: Хүний биед үзүүлэх үйлчлэлийг судлахад Монгол орны хэмжээнд жилийн 107 хоног 

“тохиромжтой”, 135 хоног, “тохиромжгүй”, үлдсэн 123 хоног “эмгэг үүсгэх” хурц нөлөөтэй байна. 

Хүний эрүүл мэндэд цаг агаарын өөрчлөлтөөс үзүүлэх нөлөөг улирлаар авч үзвэл зуны улиралд 

“тохиромжтой” байдаг бол өвлийн улиралд “эмгэг үүсгэх” нөхцөл их ажиглагдаж байна. Харин 

шилжилтийн улирлуудад эмгэг үүсгэх нөхцөл дунд зэрэг байна. 

Эмгэг үүсгэх нийлбэр индексийг жилийн дунджаар тооцоолж үзэхэд Монгол орны аль ч байгалийн 

бүсийн хувьд хүний биед тохиромжгүй ангилалд багтах боловч говь, цөлийн бүсэд уг нөхцөл арай бага 

буюу 18-20 түүний орчим, хойшлох тусам индексийн утга нэмэгдэх хандлагатай байна. Эмгэг үүсгэх 

нийлбэр индексэд зонхилон нөлөөлөх цаг агаарын үзүүлэлтүүдийг судалж үзэхэд хүний эрүүл мэндэд гол 

төлөв агаарын температурын хоногийн өөрчлөлт болон салхины хурдны нөлөө хамгийн их байна. 

Эмгэг үүсгэх нөхцөлд цаг уурын элементүүдийн зонхилох хувийг авч үзэхэд өвлийн улирлын эмгэг 

үүсгэх индекс байгалийн бүсүүдэд агаарын температур 68-79% нөлөөлнө. Үлдсэн 21-32% бусад 

үзүүлэлтүүд эзэлнэ. Хавар агаарын температур болон салхины хурд ихээхэн өөрчлөгдөх ба эмгэг үүсгэх 

индексийн ихэнх хувь буюу агаарын температур 26-49%, температурын өөрчлөлт 16-20%, салхины хурд 

13-29% тус тус эзэлнэ. Үлдсэн 2-15% бусад цаг уурын үзүүлэлтүүд эзэлнэ. Зун агаарын температур 12-43%, 

температурын өөрчлөлт 13-18%, салхины хурд 15-27%, үүлшил 18-36%, болон үлдсэн 3-15% бусад 

үзүүлэлтүүд тус тус эзэлдэг бол намар агаарын температур 35-54%, температурын өөрчлөлт 13-17%, 

салхины хурд 9-23% хувийг зонхилж байдаг бол үлдсэн 4-14% бусад үзүүлэлтүүд эзэлнэ. 

Дүгнэлт: Өвлийн улиралд “эмгэг үүсгэх” нөхцөл зонхилж байна. Монгол орны говь, цөлийн бүсэд эмгэг 

үүсгэх индексийн утга бага бол өндөр уулархаг, тайгын бүсэд индексийн утга их байдаг. I сард хүний хүний 

бие организмд “эмгэг үүсгэх” нөхцөл их байх ба эмгэг үүсгэх индексэд агаарын температурын нөлөө 73% 

байна. 

Хаврын улиралд “тохиромжгүй” нөхцөл зонхилж байна. Өндөр уулархаг, ойт хээр, тал, хээрийн бүс нутгаар 

индексийн хамгийн их утгатай бол говь, цөлийн бүсүүдэд хамгийн бага утгууд харгалзана. III сард хүний 

бие организмд “тохиромжгүй” нөхцөл их ажиглагдах ба эмгэг үүсгэх индексэд агаарын температур 36%, 

температурын өөрчлөлт 19%, салхины хурд 21% нөлөө үзүүлнэ. 
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Зун улиралд “тохиромжтой” нөхцөл ихтэй ба өндөр уулархаг, тайга, ойт хээр, тал хээрийн бүс нутгаар 

индексийн утга ”тохиромжтой” бол говь, цөлийн нутгаар “тохиромжгүй”  байна. Зуны саруудад гол төлөв 

индексийн утга ижил байх бөгөөд зарим газарт VII сард хамгийн их утга харгалзана. 

Намрын улиралд “тохиромжгүй” нөхцөл зонхилно. Өндөр уулархаг, тайгын бүс нутгаар индексийн их 

утгууд харгалзана. XI сард хүний бие организмд “тохиромжгүй” нөхцөл ихтэй ба эмгэг үүсгэх индексэд 

агаарын температур 43%, температурын өөрчлөлт 16%, салхины хурд 16% нөлөө үзүүлнэ. 

Энэхүү судалгаа нь уур амьсгалын сүүлийн 30 жилийн мэдээг ашиглан Монгол орны био уур амьсгалын 

нөхцөлийг шинэчлэн гаргаснаараа онцлогтой бөгөөд энэ нь цаашлаад цаг агаарын өөрчлөлт, хэлбэлзлээс 

хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг өвчлөлтэй холбох суурь мэдээлэл болно. Иймд өвчлөлийн 

статистик мэдээтэй холбон судлах шаардлагатай байна.  

 

Түлхүүр үгс: эмгэг үүсгэх индекс, түүний улирлын горим, цаг уурын үзүүлэлтүүдийн голлох нөлөө 
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ЗАЛУУ НАСНЫ ЭРЭГТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН ДУНДАХ ТАРХИНЫ ХАРВАЛТЫН ЭРСДЭЛТ 

ХҮЧИН ЗҮЙЛС, ЭМНЭЛЗҮЙН БАЙДЛЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮН  
 

Хандсүрэн Б., Пунсалдулам Б., Болормаа Д., Үүрийнтуяа М., Мандахнар М., Оюунгэрэл Б., 

Саранцэцэг Т., Төгөлдөр Э., Эрдэнэчимэг Я., Баасанжав Д., Чимэглхам Б.   

Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах Ухааны Хүрээлэн, АШУҮИС 

Email: khandsuren.ims@mnums.edu.mn 

Утас:99823838 

 

Үндэслэл: Тархины харвалт нь дэлхийн улс орнуудад хөдөлмөрийн чадвар алдалт, нас баралтанд хүргэж 

буй голлох шалтгаан болсоор байгаа бөгөөд залуужих хандлагатай байна. 2019-2020 онд тархины 

харвалтын өвчлөл, нас баралтын үзүүлэлтийг Улаанбаатар хотын насанд хүрэгсдийн дунд бүртгэлийн 

аргаар эмнэлэг ба хүн амд суурилан явуулсан бидний судалгаагаар тархины харвалтын 59.8-63.0% 

эрэгтэйчүүдэд тохиолдож байгаа нь дэлхийн дунджаас 7.8-11.4% өндөр байна. Энэ нь Монгол 

эрэгтэйчүүдийн дунд тархины харвалтын эрсдэлт хүчин зүйлс, эмнэлзүйг судлан тогтоох, үүнд үндэслэн 

харвалтын эрсдэлт хүчин зүйлсийн хяналт, яаралтай болон урт хугацааны тусламж үйлчилгээ тухайлбал, 

оношилгоо, эмчилгээний илүү оновчтой аргыг бий болгох, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэрэгт чухал мэдээлэл болох юм.  

Зорилго: Улаанбаатар хотын 45-аас доош насны эрэгтэй хүн амын дунд тархины цус харвах болон цус 

тасалдах харвалтын улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгсдийн эмнэлзүйн шинж байдал, эрсдэлт хүчин 

зүйлсийг харьцуулан судлах.   

Материал аргазүй: Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит АУХ-ийн Мэдрэл судлалын сектор 2019-2020 онд 

Улаанбаатар хотын хүн амын дундах тархины харвалт өвчний регистр судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. ЭМЯ-

ны дэргэдэх АУ-ны Ёсзүйн хяналтын хорооны хурлаар судалгаа явуулах зөвшөөрлийг авсан (2019.03.18, 

№97). Тус судалгааны хүрээнд УБ хотын 45-аас доош насны хүн амын дунд тархины харвалтын регистр 

судалгаанд бүртгэгдсэн тархины эдийн цус харвалт (ТЭЦХ) болон тархины цус тасалдах харвалт (ТЦТХ)-

тай тохиолдлуудаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн оролцогчдоос санамсаргүй түүврээр сонгон судалгаанд 

хамрууллаа. Тархины харвалтын эрсдэлт хүчин зүйлс (архи, тамхины хэрэглээ, артерийн даралт ихсэлт 

(АДИ), чихрийн шижин өвчин (ЧШӨ), өмнөх харвалтын түүх, зүрхний эмгэгүүд, тосгуурын жирвэгнээ)-

ийн мэдээллийг оролцогчийн өгүүлэмжид үндэслэн авсан. Тархины харвалтын эмнэлзүйн байдлыг 

Үндэсний эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн тархины харвалтын үнэлгээ (ҮЭМХХҮ), хөдөлмөрийн чадвар 

алдалтыг сайжруулсан Ранкины үнэлгээ (СРҮ)-ээр тус тус үнэлсэн. Судалгааны үр дүнгийн 

боловсруулалтыг SPSS-25 программ ашиглан гүйцэтгэлээ.  

Үр дүн: Бидний судалгаанд ТЭЦХ-тай нийт 120 оролцогчдын 70% (84) эрэгтэй, 30% (36) эмэгтэй, ТЦТХ-

тай нийт 171 оролцогчдын 64.3% (110) эрэгтэй, 35.7% (61) эмэгтэй хүмүүс байлаа. ТЭЦХ-тай 

эрэгтэйчүүдийн дундаж нас 40.6±4.6, эмэгтэйчүүдийн дундаж нас 40.3±4.7 байв. Бидний судалгаагаар 

ТЭЦХ-тай эрэгтэйчүүдэд архи (36.9%; 5.6%, p=0.000), тамхины (38.1%; 8.3%, p=0.001) хэт хэрэглээ 

давамгай байсан ба эр, эм хүйсийн хувьд статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байлаа. Харин АДИ 

(57.1%; 47.2%, p=0.32), ЧШӨ (9.5%; 8.3%, p=0.84), зүрхний ишеми өвчин болон зүрхний бусад эмгэгүүд 

(4.8%; 2.8%, p=0.62), өмнө нь харвалт болж байсан (6.0%; 11.1%, p=0.33) зэрэг нь эр, эм хүйсийн хооронд 

ялгаа байсангүй. Бид ТЭЦХ-тай оролцогчдын эмнэлзүйн байдлыг эмнэлэгт ирэх үеийн систол (140 [120-

160]; 137.5 [120-170], p=0.97), диастолийн даралт (90 [80-100]; 87.5 [80-100], p=0.59), харвалтын хүндийн 

зэрэг (13 [6-23]; 11 [3-21], p=0.24)-ээр судлахад эр, эм хүйсийн хооронд статитистик ач холбогдол бүхий 

ялгаа илрээгүй. Харин Глазго оноо (12 [4.25-15]; 15 [9-15], p=0.04) эрэгтэйчүүдэд эмэгтэйчүүдтэй 

харьцуулахад бага байлаа. Мөн СРҮ-ээр үнэлэхэд (4 [3-5]; 4 [2-5], p=0.13) хүйсийн хооронд ялгаагүй 

байлаа.  

ТЦТХ-тай эрэгтэйчүүдийн нас эмэгтэйчүүдээс өндөр (39.4; 37.1, p=0.03), АДИ (63.6%; 32.8%, p=0.000), 

архи (40.9%; 3.3%, p=0.000), тамхины (49.1%; 4.9%, p=0.000) хэт хэрэглээ эрэгтэйчүүдэд давамгай байж, 

mailto:khandsuren.ims@mnums.edu.mn


“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2022” Эрдэм шинжилгээний хурал 

33 

эр,эм хүйсийн хувьд статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байлаа. ТЦТХ-тай эмэгтэйчүүдэд ЧШӨ (9.8 %; 

8.2%, p=0.71), тосгуурын жирвэгнээ (4.9%; 2.7%, p=0.46), өмнө нь харвалт болж байсан (8.2%; 5.5%, 

p=0.48), зүрх судасны эмгэгүүд (3.3%; 1.8%, p=0.55)-ийн эзлэх хувь эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад илүү 

байсан ч статистик ач холбогдол бүхий ялгаа тодорхойлогдоогүй. ТЦТХ-тай өвчтөнүүдийн эмнэлзүйн 

байдлыг эмнэлэгт ирэх үеийн систол (140 [120-160]; 150 [120-165], p=0.08), диастолийн даралт (90 [80-100]; 

100 [80-100], p=0.05), ҮЭМХХҮ (4 [2-9]; 3 [2-7.5], p=0.67), Глазго оноо (15 [15-15]; 15 [15-15], p=0.22) зэрэг 

үзүүлэлтээр судлахад эр, эм хүйсийн хооронд ялгаагүй байлаа. Мөн СРҮ (2 [1-3.5]; 2 [2-5], p=0.19) 2 

хүйсийн хооронд ялгаагүй байв. 

Дүгнэлт: 

1. Залуу эрэгтэйчүүдийн дунд тархины харвалтаар өвчлөхөд артерийн даралт ихсэлт, архи, тамхины 

хэт хэрэглээ нөлөөлж байх талтай байна. 

2. Бидний судалгаагаар залуу эрэгтэйчүүдийн тархины харвалтын эмнэлзүйн байдал, хөдөлмөрийн 

чадвар алдалтын зэрэг эмэгтэйчүүдээс ялгаагүй байлаа.  
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БӨӨРНИЙ ЭСИЙН ХОРТ ХАВДРЫГ КОМПЬЮТЕРТ ТОМОГРАФИАР 

ОНОШЛОХ БОЛОМЖИЙГ СУДАЛСАН НЬ  

 
Э.Эрдэнэчимэг1, Ц.Бадамсэд2,3,4, Д.Дэлгэрцэцэг3, С.Жаргалсайхан3, Т.Баяраа2, Ш.Ундрал5, 

Т.Дуламсүрэн3, Э.Рэгзэдлхам3, Д.Цэрэнпүрэв3 
1Олон Улсын Сайбер Сургуулийн эмнэлзүйн анагаах ухааны магистрант 

2Академич Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах Ухааны Хүрээлэн 
3Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт ШУГТЭ-ийн  

Монгол Улсын Төрийн соёрхолт, Ардын эмч, Хүндэт профессор Р.Пүрэвийн нэрэмжит  

Дүрс оношилгооны лавлагаа төв 
4“Гэрлийн Пүрэв” сан  

5Health-Aid эмнэлэг 

Цахим хаяг: erdenechimeg416@gmail.com 

Утас:99877384 

 

 

Үндэслэл: Бөөрний хорт хавдар нь бөөрний эдийн хучуур эдээс үүсэлтэй хорт хавдар бөгөөд насанд 

хүрэгчдийн бөөрний анхдагч хавдрын 80-90% эзлэж байна. Бөөрний эсийн хорт хавдраар 50-70 насны 

эрэгтэйчүүд давамгайлж өвчилнө. Эмнэлзүйд 60% цустай шээх шинжээр илэрнэ. Бөөрний хорт хавдар нь 

насанд хүрэгчдийн хамгийн түгээмэл тохиолддог хорт хавдрын 8-рт ордог гэж үздэг бөгөөд энэ нь нийт 

хавдрын 2% эзэлж байна. 2020 оны байдлаар дэлхийн хэмжээнд бөөрний хорт хавдрын 73750 шинэ 

тохиолдол бүртгэгдсэнээс 14830 буюу 2.4% тус өвчний шалтгаантай нас барсан байна. Манай оронд 

бөөрний хорт хавдар шээс ялгаруулах замын хорт хавдрын дотор 1-р байранд ордог. Сүүлийн 65 жилийн 

хугацаанд RCC-ийн өвчлөл жилд 2%-иар өссөн байна. Өвчлөл нэмэгдэж байгаа нь сүүлийн хэдэн арван 

жилд өндөр нарийвчлалтай компьютерт томографууд олноор бий болж хавдрын илрүүлэлт сайжирсантай 

холбоотой юм. ДЭМБ-ын 2004 оны насанд хүрэгчдийн бөөрний хавдрын ангилалд бөөрний эсийн хавдрыг 

хэд хэдэн ялгаатай гистологийн дэд төрлүүдэд хуваадаг бөгөөд тэдгээрийн 70% папилляр, хромофоб хавдар 

10-15%, тархилаг давхаргын хавдар ховор бөгөөд 5%-ийг эзэлдэг. Тодосгогч бодисгүй компьютерт 

томограммаар бөөрний эсийн хорт хавдрын нягтрал ихэссэн, багассан, цуллагийн нятралтай ижил байж, 

тодосгогч бодис тарьсны дараа нягтрал жигд, жигд бус ихэсдэг. Бөөрний эсийн ихэнх хорт хавдар нь 

тодосгогчгүй КТГ-д 20HU ба түүнээс дээш нягтралтай цуллагийн нягтралтай ижил байдаг. Жижиг (≤3 см-

ийн диаметртэй) хавдар нь ихэвчлэн бүтцийн ижил төрөлшилтэй харагддаг бол том хавдар нь цус алдалт, 

үхжилийн улмаас бүтцийн ижил төрөлшил алдагдсан харагддаг. Бөөрний хорт хавдрын тохиолдлын 30%-д 

шохойжилт илэрдэг байна. 

Зорилго: Бөөрний эсийн хорт хавдрыг компьютерт томографиар оношлох боломжийг судлах 

Зорилт: 

1. Бөөрний хорт хавдартай өвчтөний хүйсийг тогтоох 

2. Бөөрний эсийн хорт хавдрын компьютерт томографийн шинж тэмдгүүдийг судлах 

Материал, арга зүй: Бид 2019-оны 3 сараас  2021 оны 3 сарын хугацаанд ШУГТЭ-ийн Монгол Улсын 

Төрийн соёрхолт, Ардын эмч, Хүндэт профессор Р.Пүрэвийн нэрэмжит Дүрс оношилгооны лавлагаа төвийн 

Компьютерт томографи кабинетад АНУ-д үйлдвэрлэсэн Phillips ingenuity маркын КТ-р  оношлогдсон 27 ба 

Health-Aid эмнэлгийн PHILIPS BRILLIANCE 64 зүслэгт компьютерт томографиар оношлогдсон 22 буюу 

нийт бөөрний эсийн хорт хавдар гэж оношлогдсон 49 өвчтөний компьютерт томографийн  шинж 

тэмдгүүдэд  судалгааны тусгай карт боловсруулж, түүнд дүгнэлт хийсэн. 49 өвчтөн УКНЭ-ийн Бөөрний 

тасагт мэс ажилбар хийлгэж онош батлагдсан. Судалгааны үр дүнг статистикийн түгээмэл хэрэгдэгдэх 

дундаж үзүүлэлт, үзүүлэлтийн алдаа зэргийг тодорхойлж, Стьюдентийн шалгуураар үзүүлэлтийн 

магадлалыг тодорхойлсон.  
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Судалгааны үр дүн: Хүйсийг авч үзэхэд эрэгтэй-34 (69.0%±6.6), эмэгтэй-15 (31.0%±6.6) байна. Бөөрний 

эсийн хорт хавдартай 49 өвчтний компьютерт томографи шинж тэмдгүүдийг авч үзэхэд хорт хавдар 23 

(46.9%±9.5) тохиолдолд бөөрний дээд туйлд, 10 (20.4%±5.8) тохиолдолд бөөрний дунд хэсэгт, 16 

(32.7%±6.7) тохиолдолд бөөрний доод туйлд байрласан, 9 (18.4%±5.5) тохиолдолд дугариг, 8 (16.3%±5.3)-д 

зууван, 32 (65.3%±6.8)-д зөв биш хэлбэрийн, 5 (10.2%±4.3)-д тэгш, 44 (89.8%±4.3)-д тэгш бус, 4 (8.2%±3.9)-

д тод, 45 (91.8%±3.9)-д тод бус хил хязгаартай, 8 (16.3%±5.3)-д бүтцийн ижил төрөлшилтэй, 41 (83.7%±5.3)-

д бүтцийн ижил бус төрөлшилтэй, 3 (6.1%±3.4)-д бөөрний цуллагийн нягтралаас давсан, 32 (65.3%±6.8)-д 

бөөрний цуллагийн нягтралаас буурсан, 14 (28.6%±6.5)-д холимог нягтралтай, 2 (4.1%±2.8)-д 2 см хүртэл, 

7 (14.3%±5.0)-д 2-3.9 см, 26 (53.1%±7.1)-д 4-5.9 см, 14 (28.5%±6.5)-д 6-7.9 см хэмжээний, 5 (10.2%±4.3)-д 

бөөрний хавдар фасцийд ба доод хөндий венд дамжсан, 8 (16.3%±5.3)-д бөөрний үүдэвч өргөссөн, 35 

(71.4%±6.5)-д бөөрний үүдэвчийн дүрс алдагдсан, тодосгогч бодистой компьютерт томограммд хорт 

хавдрын нягтрал 19 (38.8%±9.6)-д жигд,  30 (61.2%±9.6)-д жигд бус ихсэх шинж тэмдгүүд илэрч байна. 2 

(4.1%±2.8)-д тунгалгийн булчирхайн ба нойр булчирхайн, 1 (2.0%±2.0)-д бөөрний дээд булчирхайн ба 

уушгины алсын үсэрхийлэл тус тус илэрсэн. 

Дүгнэлт 

1. Эмэгтэй ба эрэгтэйн харьцаа 1:2.3 байна. 

2. Бөөрний эсийн хорт хавдрын үед бөөрний дээд туйлд байрласан, зөв биш хэлбэрийн, тэгш бус, 

тод бус хил хязгаартай, бүтцийн ижил бус төрөлшилтэй, бөөрний цуллагийн нягтралаас буурсан, янз бүрийн 

хэмжээний, тодосгогч бодистой компьютерт томограммд хорт хавдрын нягтрал жигд бус ихсэх компьютерт 

томограмм шинж тэмдгүүд давамгайлж илэрч буйг тогтоосон.  
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ХҮҮХДИЙН МӨЧДИЙН ТҮЛЭГДЭЛТИЙН ДАРААХ СОРВИНД БҮРЭН ДАВХРААТ 

АРЬС НӨХӨХ МЭС ЗАСАЛ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 

 

Э.Саранчимэг1,2, Л.Наранбат1, С.Баатаржав3, Я.Энхтөр4 
1Гэмтэл согог судлалын тэнхим, АШУҮИС 

2Түлэнхий нөхөн сэргээх мэс заслын тасаг, ГССҮТ 
3Гар сарвуу нөхөн сэргээх бичил мэс заслын тасаг, ГССҮТ 

4Арьс судлалын тэнхим, АШУҮИС 

Цахим хаяг: saraaphd8@gmail.com 

Утас: 88014400 

 

Үндэслэл: Түлэгдэлтийн дараа үүсэх сорви нь загатнах, зүүгээр шивэх мэт өвдөх, сорви зузаарах, сорвиор 

таталдах, арьсны өнгө болон бүтцийн өөрчлөлт, ялангуяа үений ойролцоох сорвижилт хөдөлгөөний чадвар 

бууруулдагаас өвчтөн сэтгэл гутрах, өөрийгөө нийгэм гадаад орчноос тусгаарлаж амьдралын чанар нь 

багасдаг. Түлэгдсэн хүүхдүүд бие махбодийн хувьд өвчин шаналал мэдрэхээс гадна гоо сайхнаа алдаж 

байгаа учраас сэтгэлзүйн хувьд сэтгэл гутралд ордог.  

 Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын 2018 оны эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтээс харвал 

дэлхий дахинд жилд 180000 орчим хүн түлэгддэг бөгөөд хөгжингүй болон хөгжил буурай орнуудад уг 

үзүүлэлт өсөх хандлагатай байна. Түлэгдэлт нь дэлхийн хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан 

болж байгаа бөгөөд жилд ойролцоогоор 11 сая хүн эмнэлгийн тусламж авч байна. 

 Австралид 100000 хүн амд 170 түлэгдлийн тохиолдол бүртгэгдсэнээс 36% 0-4 насны, Кувейтэд 15 

хүртлэх насны хүүхдэд 34.5 тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Канадын Онтарио мужид жилд 6000 хүн 

түлэгдлийн улмаас эмнэлэгт хандсан нийт тохиолдлын 50% 5 хүртэлх насны хүүхэд байгааг судалжээ. 

 Манай улсын хувьд Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 2015-2021 оны статистик үзүүлэлтээс 

харахад нийт түлэгдлийн 69.4% 0-18 насны хүүхдийн түлэгдэл эзэлж байгаа бөгөөд 1-4 насны хүүхдийн 

түлэгдэл 68.4% байна. Түлэгдэлтийн дараах үлдэц сорвины улмаас 2015-2021 оны байдлаар 622 хүн хэвтэн 

эмчлүүлснээс 18 хүртэлх насны 422 хүүхэд буюу 67.8% сорвины мэс засалд орсон байна.  

 Бүрэн давхраат арьс нөхөх мэс засал нь нүүр, хүзүү, гар хуруу зэрэг чухал хэсгүүдэд мэс заслын 

дараах үр дүн сайн байдаг. Сүүлийн жилүүдэд түлэгдэлтийн эмчилгээнд ахиц дэвшил гарч, хүнд 

түлэгдэлттэй өвчтний нас баралт, хүндрэл эрс буурсан боловч сорвижилтыг багасгах, арьс шилжүүлэн 

суулгах, арьс орлуулагч бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх зэргээр эмчилгээний чанарыг сайжруулах зайлшгүй 

шаардлагатай байгаа юм. Манай орны хувьд түлэгдэл жил ирэх тусам нэмэгдэхийн хирээр түлэгдлийн 

дараах сорвины мэс засал эмчилгээний үр дүнг судлан тогтоох зайлшгүй шаардлага гарч ирж байна. 

Зорилго: Түлэгдэлтийн дараах сорвинд бүрэн давхраат арьс нөхөх мэс засал эмчилгээний үр дүнг 

тодорхойлох  

Материал, арга зүй: 2021 оны 08 сараас 2022 оны 2 сарын хооронд хүүхдийн дээд мөчдийн түлэгдлийн 

дараах сорви оношоор оношлогдон ГССҮТөвийн Түлэнхий нөхөн сэргээх мэс заслын тасагт болон 

АШУҮИС-ийн Монгол-Японы эмнэлгийн мэс заслын тасагт сорви чөлөөлж арьс нөхөх мэс засал эмчилгээ 

хийлгэж буй 23 үйлчлүүлэгчдэд таниулсан зөвшөөрлийн хуудсаар зөвшөөрөл авч мэс заслын өмнө болон 

дараах 7, 14, 30, 60 дахь хоногт POSAS-ын арга, Ванкуверийн арга, фото зураг авах, үений хөдөлгөөний 

далайцыг тодорхойлох, Фитцпатрикийн аргаар арьсны хэв шинж тодорхойлж, өвдөлтийн хүчийг үнэлэн 

хэмжилт хийж үр дүнг тодорхойлсон. 

Судалгааны статистик боловсруулалтыг STATA 16.0 програмыг ашиглан хийж гүйцэтгэв. Тоон 

хувьсагчийн төвийн үзүүлэлтийг медиан, хэлбэлзэлийг хамгийн их ба бага утгаар илэрхийлсэн. Чанарын 

хувьсагчдыг тоо ба хувиар илэрхийлэв. Сорвины үнэлгээний үзүүлэлтүүд дараалсан хувьсагч байсан учир 

60 хоногт гарч буй өөрчлөлтийг тооцохдоо фридманы тестийг ашигласан.   

 

mailto:saraaphd8@gmail.com
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Судалгааны үр дүн: Судалгаанд 1 - 17 насны 23 эмчлүүлэгч хамруулсан бөгөөд оролцогчийн дундаж нас 

10±9 (95.0% ИИ: 2.03 – 18.58) байв. Оролцогчийн 39.1% (n=9) эмэгтэй, түлэгдлтийн зэрэг 60.9% (n=14) III, 

шархны эмчилгээ 69.6% мэс засал байсан. Мөн түлэгдсэн талбайн хэмжээ дунджаар 10.3±9.1 см, 

түлэгдснээс хойш дунджаар 4 жил болжээ. Түлэгдэлтийн талбайн нь мэс засал эмчилгээнд хамрагдсан нийт 

тохиолдлын 43.5% гарын алга, 34.8% хуруу, 30.4% гарыг бүтэн, 13.0% тохойн үе хэсгийг хамарсан байв. 

Мэс засал эмчилгээний өмнөх түлэнхийн шархны POSAS үнэлгээний ажиглалтын 6 үзүүлэлтийн дундаж 

8.2 ± 1.03, цусан хангамжийн оноо харьцангуй бага 4.7±2.4 байв. Харин шархны арьсны тайван байдал, уян 

чанар маш муу буюу 6 онооны дундаж 9 ба түүнээс дээш байв. Түлэнхийн 2 ба 3-р зэргийн хувьд арьсны 

шархны үнэлгээний үзүүлэлтүүд статистик ач холбогдол бүхий ялгаагүй байв. Мөн арьсны хэв шинж нь 3-

р хэв шинж буюу дундаж оноо нь 19.8 ± 2.56 байна. Мэс засал эмчилгээний өмнөх ба мэс засал эмчилгээний 

дараах хугацааны POSAS үнэлгээний оноо статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байв. (p<0.0001). 

Тодруулбал, шархны цусан хангамжийн байдал мэс заслын өмнө дунджаар 4.7, мэс заслын дараа 7 хоногт 

1.1 байна 

 

Дүгнэлт: Хүүхдийн дээд, доод мөчдийн түлэгдэлтийн дараах сорвинд бүрэн давхраат арьс нөхөх (FTSG) 

мэс засал эмчилгээ нь ач холбогдол бүхий үр нөлөөтэй байв. 

1. Түлэгдлийн дараах татагдсан сорвитой хүүхдэд Фитцпатрикийн аргаар арьсны хэв шинжийг үнэлэхэд 

3 болон 4-р хэв шинжийн арьстай хүмүүст гипертрофик сорви их тохиолдож байна.   

2. Түлэгдэлтийн дараах сорвийг чөлөөлж арьс нөхөх мэс засал эмчилгээний үр дүнг POSAS, Ванкуверийн 

аргаар үнэлэхэд статистик ач холбогдол бүхий сайжирсан байв.  

3. Мөн заслын эмчилгээний дараах эхний 7 долоо хоногт үений далайц сэргэж байгаа нь статистик ач 

холбогдол бүхий үнэн магадтай байна. 

4. Мэс засал эмчилгээний дараа 7 хоногийн дотор бүх эмчлүүлэгчид сорви өвдөлт бага болж байна. Мөн 

мэс заслын дараах сайжрал нь 14 хоног, 1 ба 2 дахь сарын үнэлгээнд хадгалагдсан байв.  
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ЦӨСНИЙ ЕРӨНХИЙ ЦОРГОНД Т ГУУРС ТАВИХ БОЛОН ЦӨСНИЙ ЕРӨНХИЙ 

ЦОРГЫГ 12 ХУРУУ ГЭДЭСТЭЙ ЗАЛГАХ МЭС ЗАСЛЫН АРГУУДЫГ ХАРЬЦУУЛАН 

СУДАЛСАН ҮР ДҮН 

Б. Баяндүүрэн1,2*, Л. Мишигдорж2, Б. Алтанхуяг2, Д. Гончигсүрэн2 
1Анагаахын шинжлэх ухааны их сургууль 

2Грандмед эмнэлэг 

Цахим хаяг: mgl_bayanaa@yahoo.com 

Утас: 90901242 

 

Үндэслэл: Холедохолитиаз нь цөсний ерөнхий суваг дотор чулуу үүсэх эмгэг юм. Цөсний ерөнхий сувгийн 

чулуу нь цөсний хүүдий чулуужих өвчтөнүүдийн 1-15% -д тохиолддог. Цөсний ерөнхий цоргоны чулуу нь 

цөсний хагалгаа хийлгэж буй өвчтөнүүдийн 4.6% -иас 18.8% -д илэрч байна. Цөсний ерөнхий сувгийн чулуу 

анхдагч /10-15%/ болон хоёрдогчоор /80-85%/ үүсч болно. Монгол улсад 2017 онд 350 тохиолдол, 2021 онд 

500 болж нэмэгдсэн байна. /Эрүүл мэндийн үзүүлэлт/. Цөсний сувгийн саадын өнөөгийн эмчилгээг 

дурангаар ретроград холангиопанкреатографи (ERCP), эсвэл цөсний хүүдийг авах хагалгааг цөсний 

ерөнхий цоргоны чулуу авч ‘Т’ гуурс тавих эмчилгээтэй хамт хийдэг. Манай эмнэлэгт цөсний ерөнхий 

цоргоны чулуутай өвчтөнүүдэд цөсний ерөнхий цоргыг нээж чулуу авч “T” гуурс тавих болон ерөнхий 

цоргыг нарийн гэдэстэй залгах хагалгааг хийдэг.  Дээрх аргуудаас Т гуурс байрлуулах аргыг нийт цөсний 

ерөнхий цорго нээх хагалгааны 69.2%, залгалт хийх хагалгааг 31.2% хэрэглэсэн байна. Тиймээс бид тухайн 

хагалгааны үр дүнг судлах зайлшгүй шаардлагатай болсон. 

Зорилго: Цөсний ерөнхий цоргоны саадыг арилгаж “Т” гуурс тавих болон цөсний ерөнхий цоргыг 12 хуруу 

гэдэстэй залгах мэс заслын аргуудыг харьцуулан судлах 

Материал, арга зүй: 2017 оны 01 сараас 2022 оны 01 сарын хооронд Грандмед эмнэлэгт цөсний ерөнхий 

сувгийн чулуу өвчний улмаас хагалгаа хийгдсэн тохиолдлуудаас түүвэрлэн авч судлана. Эмнэлгийн дата 

болох AMIS программ болон өвчний түүхээс мэдээллийг авч ретроспектив загвараар хийж гүйцэтгэв. 

Цөсний ерөнхий цорго нээсэн 65 (19 – 91 нас) тохиолдлоос хасах шалгуураар 15 тохиолддол хасагдаж 50 

тохиолдлыг хамруулав. 

Судалгааны ажлын үр дүн 

Цөсний ерөнхий сувгийн чулуутай тохиолдол нийт цөсний хагалгааны 5%-ийг эзэлж байна. Нийт цөсний 

ерөнхий сувагт хагалгаа хийгдсэн тохиолдлын 60%-д Т гуурс тавих, 40%-д нь цөсний ерөнхий сувгийг 

гэдэстэй залгах мэс засал хийгдсэн байна. Т гуурс тавьсан бүлэгт дундаж нас 53±15, залгалт хийгдсэн бүлэгт 

72.7±10 байсан. Онош батлах шинжилгээнд 55%-д нь хэвлийн тодосгогчтой компъютер томографи, 10%-д 

MRCP, 15%-д MRCP+ хэвлийн тодосгогчтой компъютер томографи, 20% хэт авиан шинжилгээ тус тус 

хийгдсэн байна. Тохиолдлын (32)62% эмэгтэй, (18)38% эрэгтэй хүйс байсан. Цөсний ерөнхий сувгийн 

хэмжээ Т гуурс тавьсан бүлэгт 1.2±0.4 см, залгалт хийсэн бүлэгт 1.61±0.5 см байлаа. Хагалгааны үргэлжлэх 

хугацаа 1.22 цаг (St. devation-0.333), залгалт хийсэн бүлэгт 2.38 цаг (St. devation-0.338) байна. Эмнэлэгт 

хэвтэх хугацаа Т гуурс тавьсан бүлэгт 5.133 хоног, залгалт хийсэн бүлэгт 7.60 хоног байна. Хагалгааны 

өмнөх болон хагалгааны дараах шинжилгээг харьцуулж үзэхэд Т гуурс тавьсан бүлэгт АЛАТ=261.2±218U/l-

ээс 68.9U/L, нийт билирубин 85.4±52.7Umol/L-ээс 23.4±19.9umol/L, шууд билирубин 75.6±50.6umol/L-ээс 

16.4±9.6umol/L болж буурч байсан бол, залгалт хийсэн бүлэгт АЛАТ=137±146U/l-ээс 77.98±98.8U/L, нийт 

билирубин 84.15±90.1umol/L-ээс 38.7±68.5Umol/L, шууд билирубин 75.9±79Umol/L-ээс 34.4±61umol/L 

болж тус тус буурсан буюу Т гуурс тавьсан бүлэгт илүү тогтвортой буурсан байна. Хагалгааны дараах 

хүндрэл шархны халдвар Т гуурс тавьсан бүлэгт 2(6.6%), залгалт хийсэн бүлэгт 3(15%), холангит залгалт 

хийсэн бүлэгт 3(10%), давтан хагалгаа Т гуурс тавьсан бүлэгт 1 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. 
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Дүгнэлт 

1. Цөс ерөнхий цоргоны чулуужих өвчин 55-с дээш насны эмэгтэйчүүдэд илүү тохиолдож байна. 

2. Хагалгааны өмнөх болон дараах 3 дахь хоногийн шинжилгээг харьцуулахад Т гуурс тавьсан бүлэг 

билирубины түвшин илүү хурдан буусан байна. 

3. Залгалт хийсэн бүлэгт шархны халдвар болон панкреатит илүү тохиолдсон байна. 

Дээрхийг нэгтгээд үзвэл цөсний ерөнхий цоргонд Т гуурс тавих хагалгаа илүү үр дүнтэй байна. Т гуурс 

тавих боломжгүй тохиолдлуудад анастомоз хийх нь зүйтэй гэж үзлээ. 
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МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН СОНСГОЛ АЛДАГДАХ ЭМГЭГИЙН  

ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮДИЙН ХАМААРАЛ 

Ц. Сансарцэцэг, Д. Эрдэнэбаяр 

ХАБЭМТ, Мэргэжлийн өвчин судлалын газар 

Цахим хаяг: Sansartsetseg90@gmail.com 

Утас: 88049891 

Үндэслэл: Шуугиан гэдэг нь янз бүрийн давтамжтай, өндөр, нам авианы замбараагүй хослол бөгөөд эрүүл 

мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг ажлын байрны эрсдэлд хүчин зүйлүүдийн нэг юм. Уул уурхай, барилга, зам 

тээвэр, хүнд, хөнгөн үйлдвэрлэл зэрэг бүхий л салбарт ажилтнууд шуугианы нөлөөлөлд өртөн ажилладаг. 

Олон улсын хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн стандарт, удирдамжинд өдөр тутам ажлын 8 цагийн турш өртөж 

болох шуугианы зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 85 дБА-ээр тогтоодог. Ажил олгогч 8 цагт жинлэсэн шуугианы 

дундаж өртөлтийн түвшин 80 дБА-тэй тэнцүү ба түүнээс хэтэрсэн үед сонсгол алдагдалаас урьдчилан 

сэргийлэх цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж заасан байдаг (MNS 6768:2019). 

Шуугианы гаралтай сонсгол алдагдал нь дууны даралтыг дотор чих хүлээн авч сонсох үйл явц 

алдагдах эмгэг юм. Шуугианы гаралтай сонсгол алдагдал үүссэн тохиолдолд бүрэн эмчлэгдэх, нөхөн 

сэргээгдэх боломжгүй. Шуугианы нөлөөллийн өртөлт нь Германд 4-5 сая буюу нийт ажиллах хүчний 12-

15%-д, АНУ-д 30 саяаас дээш ажилтан өртдөг ба уул уурхай, хүнд үйлдвэрт хийсэн судалгаанд шуугианы 

өртөлтөд өртөж буй ажил мэргэжилд 44% нь мужаан, 48% нь сантехникч, уул уурхайд 90% нь 52 наснаас 

эхэлж сонсгол алдагдал илэрсэн байна (WHO, Occupational noise 2004). Манай улсад 2019 оны байдлаар 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 34.9 мянга (32.6%) иргэд бүртгэгдэснээс 8% нь сонсголын бэрхшээлтэй байна 

(Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал, Бодлого, үйл ажиллагаа 2020 он). 2020 оны байдлаар мэргэжлээс 

шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан 2961 иргэд идэвхитэй хяналтын 0.2% нь мэргэжлээс 

шалтгаалсан сонсгол алдагдалттай байна (ХАБЭМТ-ийн МӨСГ-ын 2020 оны статистик). 

Иймд ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн хэмжилт, хяналт, эх үүсвэрт чиглэсэн шуугиан 

бууруулах арга хэмжээ, сонсгол хамгаалах хэрэгслийн зохистой хэрэглээ, эрүүл мэндийн үзлэг тандалт 

зэрэг урьдчилан сэргийлэлтийг оновчтой төлөвлөн хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарсаар байна. 

Зорилго: Мэргэжлээс шалтгаалсан сонсгол алдагдал үүсгэх шуугианы өртөлтийг нэмэгдүүлэх эрсдэлд 

хүчин зүйлүүдийг судалж, оновчтой урьдчилан сэргийлэлтийн менежмент, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 

оршино.  

Судалгааны арга зүй: Нэг агшингийн судалгааны загварыг ашиглаж, ажиглалт, асуумжийн аргааг 

мэдээллийг цуглуулав. Мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлэгт эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх болон 

хугацаат үзлэгт хамрагдаж буй шуугианы өртөлтөд өртөж ажилладаг 102 ажилтнуудыг судалгаанд 

хамруулав. Судалгааны мэдээ баримтыг SPSS 23 программаар статистик боловсруулалтыг хийлээ. P утгууд 

< 0.05 нь статистикийн чухал ач холбогдолтой гэж үзэв.  

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд Мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлгийн чих хамар хоолойн кабинетаар 

үйлчлүүлж буй 102 ажилтанг хамруулав. Эрэгтэй 71.5% (73), эмэгтэй 28.4% (29), дундаж нас 38.9±10.6, 

хамгийн бага нь 20 настай, хамгийн их нь 60 настай үйлчлүүлэгч байв (p<0.001). Судалгаанд оролцогчдыг 

аж ахуйн нэгж байгууллагаар нь авч үзвэл 59% нь Говь ХХК, 7% нь ДЦС-4, 34% нь бусад буюу 20 гаруй 

байгууллагаас шуугианд өртөн ажилладаг ажилтнууд хамрагдав. Ажил мэргэжлээр нь авч үзвэл 36.2% (37) 

нь жолооч, 17.6% (18) нь угаах машин баригч, 7.8% (8) нь лаборант, 7.8% (8) нь засварчин, 5.8% (6) нь 

будагчин зэрэг ажлын байрууд байв.  

Ажилласан жилээр нь авч үзвэл 38.2% (39) нь 1-4 жил, 26.4% (27) нь 5-9 жил, 16.6% (17) нь 10-15 

жил, 18.6% (19) нь 15 <-аас дээш жил ажиллаж байна (p=0.214). 25-35 насныхан нийт судалгаанд 

оролцогчдийн дийлэнх буюу 31.3% (32) эзэлсэн (p<0.001). Ажлын байрныхаа шуугианы түвшинг мэддэг 

эсэх асуултад 88.2% (90) нь үгүй (p=0.458), сонсгол хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээнд 55.8% (57) нь үгүй, 

сонсголоо шалгуулж байсан эсэх асуултад 79.4% (81) нь үгүй (p=0.024), сонсгол хамгаалах сургалттай эсэх 
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асуултад 45% (46) нь үгүй (p=0.428), 11.7% (12) нь мэдэхгүй, сонсгол хамгаалах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 

асуултад 50% (51) нь үгүй, 27.4% (28) нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна (p=0.053).  

Ажлын байранд шуугианы өртөлтийн хугацаагаар нь авч үзвэл 8 < -аас дээш цаг ажилладаг 

ажилтнууд нийт судалгаанд оролцогчдийн 73.5% (75)-ийг (p=0.002), бүрэн бус дунд боловсролтой ажилтан 

16.6% (17), бүрэн дунд боловсролтой ажилтан 39.2% (40)-ийг эзэлж байна (p=0.023).  

Шуугианы өртөлтийн эрсдэлүүдийг хамаарлын коэффицентээр авч үзвэл ажилтнуудын нас нь 

ажилласан жил, сонсгол хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээтэй, ажилтнуудын боловсролын түвшин өртөлтийн 

хугацаатай шууд хамааралтай байна (p<0.5).  

Дүгнэлт: 

Судалгааны үр дүнгээс харахад судалгаанд оролцогчдийн шуугианы өртөлтийн нөлөөлөл нь 

эрэгтэйчүүдэд мөн 25-35 насныханд хамгийн өндөр, ажил олгогч шуугианы өртөлтөөс урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж чаддагүй, ажилтнуудын шуугианы урьдчилан сэргийлэлт хангалттгүй 

байна.  

Нийт судалгаанд оролцогчдийн 73.5% нь 8-аас дээш цаг ажилладаг, боловсролын түвшин бага байх 

тусам ажиллах цаг уртасч байна.  

 Нас нь ажилласан жил, сонсгол хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээтэй, ажилтнуудын боловсролын 

түвшин өртөлтийн хугацаатай шууд хамааралтай байгаа нь урьдчилан сэргийлэлт хангалтгүй, шуугианд 

өртөх өртөлтийн хугацаа уртсах тусам ажилтнууд богино хугацаанд сонсгол алдагдал үүсэх эрсдэлийг 

нэмэгдүүлж байна.  
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БЭЛГИЙН ЗАМААР ДАМЖИХ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ХАВСАРСАН ХАЛДВАРЫГ 

СУДАЛСАН ДҮН 

О.Мөнхзаяа1,3, С.Цогтсайхан2, Д.Нармандах3, М.Хишигжаргал4, А.Гүрбадам1, Д.Тэмүүлэн1, Н.Гиймаа1                                                                                                                                           

1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Биологийн тэнхим 
2Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Дархлаа Судлалын тэнхим                                                                                                                          

3Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний төв, Нэгдсэн Лабораторийн алба  
4Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар, Онош Зүйн Тасаг                                            

Цахим хаяг: ozaya06@yahoo.com 

Утас: 99228849, 88688649 

 

Үндэслэл: Дэлхий дахинд бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин (БЗДХӨ)-ийг хүн амын эрүүл мэнд болон 

нөхөн үржихүйн томоохон асуудал мөн хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг. БЗДХ-ын тархалтын хөдлөл зүйд хүн 

амын соёл, боловсролын байдал, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн түвшин ихээхэн нөлөөлдөг. Бэлгийн 

замаар дамжих халдварын зарим үүсгэгч нь хучуур эдийн салстыг гэмтээснээр бусад халдварын үүсгэгчид 

салстаар чөлөөтэй нэвтрэх нөхцөлийг бүрдүүлж, дархлааны эсүүдийн хамгаалах чадварыг алдагдуулдаг 

учраас бусад бэлгийн замын халдвар болон бактерийн шалтгаант үтрээний үрэвсэл, шээс бэлгийн замын 

бусад халдваруудтай хавсрах тохиолдол элбэг байгааг судлаачид өгүүлжээ. Сүүлийн жилүүдэд БЗДХӨ-ий 

эмнэл зүйн шинж тэмдэггүй хэлбэр ихэсч байгаа нь санамсаргүй халдвар тараах, эрт оношлуулаагүй, дутуу 

эмчилгээ хийлгэх улмаар бусад бэлгийн замын халдвартай хавсрах эрсдэлийг дагуулж байна. Бэлгийн 

замын хавсарсан халдвар нь эмчилгээний тактикт ихээхэн хүндрэл учруулдаг төдийгүй дутуу эмчлэгдэх, 

ужиг хэлбэрт шилжих, удаан хугацаанд үүсгэгчийг тээвэрлэж бусдад халдварлуулах эрсдэл үүсэхээс гадна 

давсагны үрэвсэл, бэлгийн сулрал, үргүйдэл, өсөлтгүй жирэмслэлт, ургийн халдвар, өсөлтийн хоцрогдол, 

дутуу төрөлт, нярайн үхэл, төрөлхийн гажиг, нярайн уушгины хатгалгаа, хараа муудах зэрэг сөрөг үр 

дагаварт хүргэж болзошгүй байна. Иймээс БЗДХӨ-ийг эрт илрүүлэх, хавсарсан тохиолдлыг судлах нь 

нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал болоод байна. 

Зорилго: Бэлгийн замаар дамжих халдварыг илрүүлэх, зарим халдварын хавсарсан тохиолдлыг судлах 

Материал, арга зүй: Судалгаанд ХӨСҮТөвийн ДОХ, БЗДХ-ын Тандалт судалгааны албаны “Улаан тууз” 

эмнэлэгт 2019 оны 05-р сарын 1-ээс 2019 оны 9-р сарын 16-ны хооронд хандаж БЗДХ-ыг тодруулах, 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нян судлалын шинжилгээ хийлгэсэн нийт 3082 үйлчлүүлэгчдийг 

хамруулсан. Эдгээр үйлчлүүлэгчдээс шээсний сүв, үтрээ болон умайн хүзүүний арчдасын шинжилгээ авч 

наац бэлгэн грамын аргаар будах, хатуу болон шингэн сонгомол тэжээлт орчинд өсгөвөрлөн N. gonorrhoeae, 

T.vaginalis, Candida зэрэг халдваруудыг илрүүлэн, биохимийн идэвхиэр баталгаажуулсан. Мөн бактерийн 

шалтгаант үртээний үрэвсэл (БШҮҮ)-ийг Ньюжентийн шалгуураар, шээс бэлгийн замын микоплазм, 

уреаплазмын халдварыг Mycoplasma IST2 цомгуудыг ашиглан халдваруудыг баталгаажуулан, бэлгийн 

замын хавсарсан халдваруудыг судлав. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд 16-68 насны 1493 эрэгтэй, 1589 эмэгтэй нийт 3082 үйлчлүүлэгч 

хамрагдсан. Үйлчлүүлэгчдийн дундаж наслалт 44 байсан бөгөөд 20-35 насныхан хамгийн их буюу 59.3%, 

50-65 насныхан хамгийн бага буюу 8% эзэлж байна. БЗДХӨ илэрсэн нийт үйлчлүүлэгчдийн 6.7% жирэмсэн 

эмэгтэйчүүд, 14% сайн дураар, 33.9% урьдчилан сэргийлэх зорилгоор, 32.8% онош баталгаажуулах 

зорилгоор шинжилгээнд хамрагдсан ба 12.5% шинжилгээний зорилго тодорхойгүй байлаа. Судалгаанд 

хамрагдсан нийт үйлчлүүлэгчдийн 29.1% (897/3082)-д бэлгийн замаар дамжих халдвар илрэв (CI 27.5-30.7). 

БЗДХӨ-ий үүсгэгч илэрсэн үйлчлүүлэгчдийг насны бүлгээр авч үзвэл 20-24 насныханд хамгийн өндөр 

байсан бол хүйсийн хувьд 20-35 насны буюу нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн дунд халдварын 

тархалт нэлээд өндөр байв.  

Neisseria gonorrhoeaeнь нийт халдварын 250/897 буюу 27.8% эзэлж байсан бөгөөд насны бүлгээр авч 

үзвэл 16-24 насныхан 47.2%, 25-34 насныхан 32.8%, 35-45 насныхан 11.6%, байхад 45-аас дээш насныханд 
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хамгийн бага буюу 8.4% халдварлалттай байв. Харин хүйсний хамаарлаар харьцуулж үзэхэд 20-29 насны 

эрэгтэйчүүдийн дунд заг хүйтэн өвчний тархалт хамгийн өндөр байна.   

T.vaginalis-ийн халдвар нийт үйлчлүүлэгчдийн 3.28% (101/3082) буюу нийт өвчлөлийн 11.26% (101/897) 

эзэлж байв (CI 9.35-13.5). Насны бүлгээр авч үзвэл 16-19 насныхан 12.8%, 20-29 насныхан хамгийн өндөр 

буюу 44.5%, 30-45 насныхан 20.7%, байхад 45-аас дээш насныханд 14.8%-ийн халдварлалттай байв. Нас 

болон хүйсийн хамаарлаар авч үзвэл 20-24 насны эмэгтэйчүүд буюу нөхөн үржихүйн насны 

эмэгтэйчүүдийн дунд өндөр байна. 

Харин мөөгөнцрийн халдвар нь нийт үйлчлүүлэгчдийн 6.72% (CI 5.89-7.65) буюу нийт өвчлөлийн 

23.08% (207/897)-ийг эзэлж байв (CI 20.44-25.95). API Candida цомог ашиглан баталгаажуулахад C.albicans-

ийн болон albicans-ийн бус мөөгөнцрүүд илэрч байсан ба нийт мөөгөнцрийн халдварын 90% Candida 

albicans, 9.1% Candida glabrata, 0.9% бусад зүйлийн мөөг эзэлж байв. Эдгээрийг насны бүлгээр авч үзвэл 

16-19 насныхан 4.8%, 20-34 насныхан 54.9%, 35-49 насныхан 23.6%, байхад 50-аас дээш насныхан 9.6% 

халдварлалттай байна. Мөн нийт мөөгөнцрийн халдварын 90.3% (187/207) үтрээний мөөгөнцөр, 9.7% 

(20/207) тээрхий шамрангийн мөөгөнцрийн халдвар эзэлж байлаа. Түүнчлэн судалгаанд хамрагдсан нийт 

эмэгтэйчүүдийн 27.8% (444/1589) буюу нийт өвчлөлийн 49.5% (44/897) бактерийн шалтгаант үртээний 

үрэвсэл илэрч байв. Эдгээрийг насны бүлгээр авч үзвэл 16-24 насныхан 23.9%, 25-34 насныхан 34.3%, 35-

45 насныхан 25.05% байхад 46-аас дээш насныхан 16.02% халдварлалттай байв.  

Шээс бэлгийн замын микоплазм, уреаплазмын халдвар нь нийт үйлчлүүлэгчдийн 3.21% (99/3082) буюу 

нийт өвчлөлийн 11.04% (99/897) микоплазм болон уреаплазмын халдвар эзэлж байсан бөгөөд насны 

ангиллаар авч үзвэл 16-24 насныхан 15.1%, 25-39 насныхан 59.5%, 40-49 насныхан 17.1%, 50-аас дээш 

насныхан 7.07% эзэлж байв. Үүнээс үзэхэд төрөх насны эмэгтэйчүүдийн дунд уг халдвар өндөр байна. Мөн 

нийт илэрсэн шээс бэлгийн замын микоплазм, уреаплазмын халдварын 69.7% дангаараа илэрч байсан бол 

30.3% хавсарч илэрсэн. 

 Бид бэлгийн замаар дамжих халдварын хавсарсан тохиолдлыг судлахадзаг хүйтэн өвчин нь 

трихомониазтай хавсарсан тохиолдол хамгийн өндөр буюу нийт N.gonorrhoeae-ийн халдварын15.6% 

хавсарсан байдлаар илрэв. Харин бактерийн шалтгаант үтрээний үрэвсэл нь заг хүйтэн өвчинтэй хавсарсан 

тохиолдол 9.6%, шээс бэлгийн замын микоплазм, уреаплазмын хавсарсан тохиолдол 2.8%, үтрээ болон 

тээрхийн мөөгөнцрийн халдвартай 1.6% хавсарч байв. Судалгаанд хамрагдсан нийт эмэгтэйчүүдийн 27.9% 

(444/1589)-д бактерийн шалтгаант үтрээний үрэвсэл илэрсэн бөгөөд трихомониазтай хавсарсан тохиолдол 

7.4% (33/444) (CI 5.34-10.25), мөөгөнцрийн халдвартай 13.06% (58/444), шээс бэлгийн замын микоплазм, 

уреаплазмын халдвартай 9.23% (41/444) хавсарсан тохиолдол байлаа. Харин трихомониаз нь мөөгөнцрийн 

халдвартай 4.95% (5/101), шээс бэлгийн замын микоплазм, уреаплазмтай 4.95% (5/101) хавсарсан байв. 

Трихомониаз, бактерийн шалтгаант үртээний үрэвсэл, шээс бэлгийн замын микоплазм, уреаплазм зэрэг 3 

халдвар хавсарч илэрсэн тохиолдол нийт трихомониазын халдварын 3.9% (4/101)-ийг эзэлж байна. 

Мөөгөнцрийн халдвар нь заг хүйтэн өвчинтэй 1.6% (4/250), трихомониазтай 4.9% (5/101), шээс бэлгийн 

замын микоплазм, уреаплазмтай 7.72% (16/207)-ийг тус тус эзэлж байлаа. Шээс бэлгийн замын микоплазм, 

уреаплазмын халдвар голдуу эмэгтэйчүүдэд илэрч байсан бөгөөд 69.7% (69/99) нь дангаараа, 30.3% (30/99) 

нь хавсарсан байв.  

 

Дүгнэлт: 

1. Судалгаанд хамрагдсан нийт үйлчлүүлэгчдийн 29.1% (897/3082) бэлгийн замаар дамжих халдвар илэрч 

(CI 27.5-30.7) байсан бол насны бүлгээр 20-34, хүйсийн хувьд нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдэд 

халдвар хамгийн өндөр байна.  

2. БЗДХӨ-ний хавсарсан халдваруудаас заг хүйтэн өвчин трихомониазтай хавсарсан тохиолдол хамгийн 

өндөр (15.6%) байсан бөгөөд 2-3 халдвар хавсрах тохиолдол элбэг байв.   
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3. Тархалт өсвөр болон нөхөн үржихүйн насны залуучуудын дунд өндөр байгаа нь тэдгээр насны 

залуучууд гэр бүлийн байдал тогтворгүй, бэлгийн хамтрагч олон байгаатай холбоотой байж болох 

бөгөөд хавсарсан халдваруудыг судлах нь цаашлаад эмчилгээний тактикт чухал ач холбогдолтой юм. 
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ХОДООДНЫ ДУРАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ 

О.Уранбайгаль1, Б.Гантуяа1-3, Н.Баярмаа1 

1 АШУҮИС, АУС, Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тэнхим  
2АШУҮИС-ийн Mонгол–Японы эмнэлэг, Дурангийн тасаг 

3АШУҮИС-ийн Төв эмнэлэг, Дурангийн тасаг 

Цахим хаяг: urnaa.oa@gmail.com  

Утас: 91063132 

 

Үндэслэл: 2020 оны дэлхий дахинд бүртгэгдсэн ходоодны хорт хавдрын өвчлөл ба нас баралтаар Монгол 

Улс 1-р байранд, улаан хоолойн хорт хавдрын өвчлөлөөр 2-р байранд, нас баралтаар 3-р байранд тус тус 

орж байна. Монгол Улсад сүүлийн 10 жилд /2009-2018/ улаан хоолойн хорт хавдарын өвчлөл, ходоодны 

хорт хавдрын өвчлөл улсын хэмжээнд тогтвортой өндөр байна. Манай орны хувьд ходоодны хавдрын 80% 

хожуу үе шатандаа оношлогдож байгаа учир нас баралтын түвшин өндөр байна. Үүнд нөлөөлөх олон 

шалтгааны нэг нь дурангийн шинжилгээний өмнөх ходоодны цэвэрлэгээний чанар хангалтгүй байгаа явдал 

юм. Хоол боловсруулах дээд замд байрлах салс, муцин, хөөсөн бөмбөлгүүд нь дурангийн шижилгээний 

дүрслэлийг бууруулж шинээр оношлогдох салстын эмгэгүүд, эрт үеийн хавдар, хавдрын урьдал эмгэгийн 

илрүүлэлтийг бууруулдаг. Мөн ходоодны цэвэрлэгээ хангалтгүй байх нь эмч, сувилагчдад ходоод угаах, 

илүүдэл шингэнийг соруулах зэрэг нэмэлт ачаалал үүсгэж шинжилгээ удааширч өвчтөнд таагүй байдлыг 

үүсгэдэг. Азийн зөвшилцлөөр хоол боловсруулах дээд замын дурангийн хавдарын оношлогооны стандартад 

ходоодны салстын хөөс, салс, муциныг сайтар цэвэрлэх, шүүрэл ялгаралтыг дарангуйлах, үйлчлүүлэгчид 

тайвшруулалттай дуран хийх болон ходоодны шүүрэл хөдөлгөөнийг дарангуйлах эм бэлдмэл хийх 

шаардлагатай гэж зөвлөжээ. Дэлхийн улс орнууд, ялангуяа Япон улсад ходоодны хөөс, салс муциныг 

арилгах бэлдмэлийг хэрэглэх нь стандарт арга болжээ. Дурангийн шинжилгээнд хоол боловсруулах дээд 

замын салстын дүрслэлийг сайжруулдаг хэд хэдэн бэлдмэл байдаг. Үүнд семитикон /Dimethylpolysiloxane 

(DMPS) or activated Dimethicone/, N-ацетилцистейн/N-acetylcysteine/ зэргийг дангаар болон хавсарсан 

байдлаар хэрэглэж байна. Олон улсад хийгдсэн эмнэлзүйн туршилт судалгаанд дурангийн шинжилгээнд N-

ацетилцистейнийг (NAC) симетиконтой хавсарсан байдлаар хэрэглэж үр дүнг харьцуулж үзэхэд ходоодны 

салс, хөөсийг үр дүнтэй арилгаж, хоол боловсруулах дээд замын салстын дүрслэлийг сайжруулдаг болох нь 

батлагдсан байна. Манай орны хувьд хоол боловсруулах дээд замын дурангийн шинжилгээнд хэрэглэж 

байгаа цэвэрлэх аргуудын чанар үр дүнг харьцуулсан судалгаа хомс, ходоод цэвэрлэх аргачлал, заавар, 

ходоодны цэвэрлэгээний чанарын стандартчилагдсан шалгуур үнэлгээ дутмаг зэрэг нь энэхүү судалгааг 

хийх үндэслэл болсон. 

Зорилго, зорилт:  

Хоол боловсруулах дээд замын дурангийн шинжилгээний өмнөх ходоодны хөөс, салсыг цэвэрлэх 

сайжруулсан эм бэлдмэлийг туршин судлах. Уг зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг тавьсан. 

1. Хоол боловсруулах дээд замын дурангийн шинжилгээний өмнөх ходоодны хөөс, салсыг цэвэрлэх 

эм бэлдмэлийн зохистой тун хэмжээг тогтоох  

2. Харьцуулсан бүлгүүдэд хоол боловсруулах дээд замын салстын байдлыг дурангийн шинжилгээний 

аргаар үнэлэх  

Материал, арга зүй: Эмнэл зүйн туршилт судалгааг Монгол-Япон эмнэлгийн дурангийн тасгаар 

үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчидээс санамсаргүй түүврийн аргаар нийт 108 оролцогчийг хамруулсан. 

Туршилтын 2 бүлгийг хяналтын 1 бүлэгтэй харьцуулан судалсан. Хяналтын бүлэгт (n=36) дан семитикон 

200мг, туршилтын 1-р бүлэгт (n=36) семитикон 200мг, N-ацетилцистейн 200мг, сод 2г-ийн уусмал, 

туршилтын 2-р бүлэгт(n=36) семитикон 200мг, N-ацетилцистейн 600мг, сод 2г-ийн уусмалыг тус тус 

найруулан бэлтгэж оролцогчдын ходоодны цэвэрлэгээг харьцуулан судалсан. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд 18-83 насны нийт 108 оролцогч хамрагдсанаас эрэгтэй 31.5% (n=34), 

эмэгтэй 68.5% (n=74). Судалгаанд хамрагдсан оролцогчдын дундаж нас 48.5±13.9 байв. Ходоодны 
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дурангийн шинжилгээнд салстын цэвэрлэгдсэн байдлаар бүлэг тус бүрийг үнэлэв. Хяналтын бүлэгт (n=36) 

сайн 36.1% (n=13), дунд 47.2% (n=17), муу 16.7% (n=6) тус тус эзэлж байна. Туршилтын 1-р бүлэгт (n=36) 

сайн 47% (n=17), дунд 36.1% (n=13), муу 16.1% (n=6) тус тус байна. Туршилтын 2-р бүлэг (n=36) сайн 86.1% 

(n=31) болон дунд 13.8% (n=5) байсан бөгөөд муу цэвэрлэгдсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дурангийн 

шинжилгээнд голомтот эмгэг оношлогдсон байдлыг авч үзэхэд туршилтын 1-р бүлэгт нийт 27, туршилтын 

2-р бүлэгт 25, хяналтын бүлэгт 24 тус тус оношлогдсон.  

Дүгнэлт 

● Туршилтын 2-р бүлэгт хэрэглэсэн сайжруулсан эм бэлдмэл болохсиметикон 200 мг, N-

ацетилцистейн 600 мг, натрийн бикарбонат 2г-ийн уусмал нь хамгийн үр дүнтэй, зохистой тун 

хэмжээ байв.  

● Ходоодны салстын цэвэрлэгдсэн байдлыг дурангийн шинжилгээгээр үнэлэхэд туршилтын 2-р 

бүлэгт хамгийн сайн цэвэрлэгдсэн.  

 

Түлхүүр үг: Ходоодны дуран, семитикон, N-ацетилцистейн 

 

  



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2022” Эрдэм шинжилгээний хурал 

47 

СҮХБААТАР АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН ДУНД 

АДИӨ-НИЙ ТАРХАЛТ, ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧИНИЙ ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ 

ИЛРҮҮЛЭХ НЬ 

 

А.Сувд-Эрдэнэ, Л.Эрдэнэзаяа, Ч.Уранцэцэг, Х.Алтантогос, 

Э.Анхбаяр, Б.Урангоо, Н.Наран-Ундрах, Б.Мөнхцэцэг, Д.Оюунсүрэн 

Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, дотрын тасаг 

Цахим хаяг: Suwdaa252@gmail.com 

Утас: 99510428, 88946067. 

 

Үндэслэл: Дэлхийн улс орнуудад хөгжлийн түвшингээс үл хамааран ХБӨ-ий тэргүүлэх таван эрсдэлт 

хүчин зүйлд АДИӨ, тамхи, глюкозын ихсэлт, хөдөлгөөний хомсдол, илүүдэл жин, таргалалт ордог. ДЭМБ-

аас хэт таргалалттай хүмүүсийн систолын эсвэл диастолын даралт өндөр байх нь эрсдлийн хамгийн чухал 

хүчин зүйлсийн нэг гэж үзсэн. НҮБ-ын төрөлжсөн агентлагаас 2015-2016 онд хийсэн үнэлгээгээр 

Монголчуудын нийт нас баралтын 77% ХБӨ эзэлж байгаагийн 32% 30-70 насныхан байв. Энэхүү 

үзүүлэлтийг бага болон дунд орлоготой бусад оронтой харьцуулахад манай улс дэлхийд ХБӨ өндөр 

тархалттай 2 дахь орон болжээ. Түүнчлэн өвчлөлийн архагшсан, хожуу шатанд өртөг өндөртэй оношилгоо, 

эмчилгээнд эрүүл мэндийн салбарын төсвийн 70 гаруй хувийг зарцуулж байгааг уг үнэлгээгээр тогтоосон. 

2019 оны эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр монгол улсад хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх 5 шалтгааны 3 дугаарт 

ЗСӨ байна. ЗСӨ-ий бүтцийг харахад 2019 онд АДИӨ 49.7 хувийг эзэлж байна. Монголчуудын дунд ХБӨ-

ийг үүсэхэд нөлөөлдөг өдөр бүр тогтмол тамхи татах, хоногт 5 нэгжээс бага жимс, хүнсний ногоо хэрэглэх, 

хөдөлгөөний хомсдолтой, илүүдэл жин ба таргалалтай, цусны даралт ихсэх гэсэн нийтлэг тохиолддог 5 

эрсдэлт хүчин зүйлсийг тодорхойлж үнэлгээг өгөхөд аль нэг нь илрээгүй буюу ХБӨ-өөр өвчлөх ямар нэгэн 

эрсдэлгүй хүн ам дөнгөж 3.9% байна. Харин 3 ба түүнээс олон эрсдэлт хүчин зүйлс хавсран илэрсэн буюу 

ХБӨ-өөр өвчлөх өндөр эрсдэлтэй хүн амын үзүүлэлт 22.7% байлаа. Сүхбаатар аймаг нь нийт 64218 хүн 

амтай. Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд нийт 845 эмч, эмнэлгийн ажилтантай. Үүнээс Аймгийн Нэгдсэн 

Эмнэлэг нь 335 эмч, эмнэлгийн ажилтантай. Зүүн бүсийн аймгууд дундаа харьцуулахад ХБӨ-ий өвчлөл нь 

Сүхбаатар аймагт бага байгаа хэдий ч урьд нь эмнэлгийн ажилчдын дунд ХБӨ-ий эрсдэлт хүчин зүйлийн 

судалгаа хийгдэж байгаагүй байна. 

Зорилго: Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ажилчдын АДИӨ-ий тархалт, зарим эрсдэлт хүчин 

зүйлийг судлах. 

Материал, арга зүй: Сүхбаатар аймгийн нийт 243 ажилчдын дунд дескриптив загварыг ашиглан судалгааг 

явуулав. Асуумж, ажиглалт, ярилцлага, эмнэлзүйн үзлэг, хэмжилтийн аргуудыг ашиглан судалгааны мэдээ 

материалыг цуглуулсан. Артерийн даралт, биеийн жин, өндөр, хэвлийн тойрог, захын цусан дахь сахар, 

холестериныг стандарт хэмжилт зүйгээр баталгаажуулсан даралтны гар аппарат, жин өндөр хэмжигч, 

глюкометр, холестерин хэмжигч, туузан метр зэргээр хэмжив. Эрсдэлт хүчин зүйлийг настай уялдуулав. 

АДИӨ-тэй ажилчид дундах бай эрхтэний гэмтэлийг зүрхний цахилгаан бичлэг, нүдний уг дурандаж 

илрүүлсэн. Судалгааны мэдээлэл, үр дүнг SPSS 23, Microsoft excel 2010 программ дээр боловсруулав. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд хамрагсдын 15% 29 хүртэлх насныхан, 33.3% 30-39 насныхан байна. 

Судалгаанд хамрагсдын хүйс харьцангуй ялгаатай буюу эмэгтэй давамгайлж байна. Энэ нь эрүүл мэндийн 

байгууллагын ажилчдын ихэнх хувь нь эмэгтэй байдагтай холбоотой. Захын цусан дахь өлөн үеийн 

холестерины түвшин 27% хэвийн, 49.3% дунд зэргийн их буюу холестерины түвшин 200-239 хүртэл, 22.6% 

холестерин өндөр буюу 240-өөс их байна. Өлөн үеийн глюкозын өөрчлөлттэй ажилчдын 7.6% 29 хүртэлх 

настай, 23% 30-39 настай, 69% 40 дээш насныхан байна. Мөн чихрийн шижин оношлогдсон ажилчид 40 

дээш насных байна. Нийт судалгаанд хамрагсдын 39.9% илүүдэл жинтэй, 25% таргалалттай байна. Үүнийг 

насны бүлгээр авч үзвэл илүүдэл жинтэй нь 29 хүртэлх насанд 21%, 30-39 насанд 39%, 40-49 насны 46.9%, 

50 дээш насанд 44.8% байна. Таргалалттай нь 29 хүртэлх насанд 13.1%, 30-39 насанд 18.5%, 40-49 насанд 
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28.7%, 50 дээш насанд 44.8% байна. Бүсэлхийн тойрог 64.2% хэвийн хэмжээнэс их байна. Эмэгтэй 

ажилчдын 94.7% тамхи татдаггүй, эрэгтэй ажилчдын 40.6% тамхи татдаг, 59.3% татдаггүй байна. Давсны 

хэрэглээ 45.6% хэвийн, 54.3% их гарсан байна. Архины хэрэглээ стандарт тунгаар болон хэрэглэдэггүй 

хүмүүс давамгайлж байна. Судалгаанд хамрагдансдын 84.3% тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй байна. 

Шинэ жимс ногооны хэрэглээ 93.2% хангалтгүй байна. Эрсдэлт хүчин зүйлсийг настай уялдуулан үзэхэд: 

29 хүртэлх насанд 3-аас дээш эрсдэлт хүчин зүйл илэрсэн хүн байхгүй, 76.3% 2-3 эрсдэлт хүчин зүйлтэй, 

30-39 насанд 38.2% 2-3 эрсдэлт хүчин зүйлтэй, 14.8% 3-аас дээш эрсдэлт хүчин зүйлтэй байна. 40-49 насанд 

28% 2-3, 62% 3-аас дээш, 50 дээш насныханд 41.3% 2-3, 53.4% 3-аас дээш эрсдэлт хүчин зүйлтэй байгаа нь 

халдварт бус өвчинөөр өвдөх өндөр эрсдэлтэй байна. Энэ нь үндэсний 4-р степс судалгааны үр дүнтэй 

тохирч байна. Нийт судалгаанд хамрагсдын 33.3% артерийн даралт ихсэх өвчинтэй байна. Үүнээс 67.5% 

оношлогдоод 0-5 жил, 22.2% 6-9 жил, 9.8% 10 дээш жил болсон байна. Артерийн даралт ихсэлттэй 81 хүнээс 

25.9% бай эрхтэний гэмтэлтэй байна. Артерийн даралт ихсэх өвчин нь настай хамааралтай буюу 81.48% 40 

дээш насныхан байна. Артерийн даралт ихсэх өвчин нь биеийн жингийн индекстэй хүчтэй хамааралтай 

буюу p утга <0.01, цусан дахь холестерины түвшинтэй дунд зэргийн хамааралтай буюу p утга <0.03 байна. 

Дүгнэлт:  

1. 30-39 насанд 38.2% 2-3, 14.8% 3-аас дээш, 40-49 насны 62% гурваас дээш, 50 дээш насны 53.4% 3-

аас дээш эрсдэлт хүчин зүйлтэй байгаа нь нас ахих тусам ХБӨ-өөр өвдөх эрсдэл өндөр байна.  

2. Эмнэлгийн ажилчид дунд эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалт их байгаа нь хөдөлгөөний хомсдолтой 

холбоотой байж болох юм. 

3. АДИӨ-ий тархалт 40-49 насанд 33.3%, 50 дээш насанд 48.1% байгаа нь нас ахих тутам нэмэгдэж 

байна. 

4. Биеийн жингийн индекс болон АДИӨ нь хоорондоо хүчтэй хамааралтай байна. 

5. Цусан дахь холестерины түвшин болон АДИӨ нь хоорондоо хүчтэй хамааралтай байна. 

6. Цусан дахь холестерины түвшин болон АДИӨ нь хоорондоо дунд зэргийн хамааралтай байна. 

 

 

 

 

 

 

 

  



“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2022” Эрдэм шинжилгээний хурал 

49 

ЖИРЭМСНИЙ ЭХНИЙ ГУРВАН САРД УРГИЙН ХРОМОСОМЫН ГАЖГИЙН 

ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ИЛРҮҮЛЭГ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГУУДЫГ ХАРЬЦУУЛСАН 

СУДАЛГАА 

Б.Базарсүрэн1, Л.Номин-Эрдэнэ², Э.Насантогтох²,  Ж.Энхцэцэг1, Ш.Алтантуяа1 
1Эх барих эмэгтэйчүүд судлалын тэнхим, АШУҮИС 

²“Мон-Адонис”  Эхо оношилгооны эмнэлэг 

И-мэйл: bazarsuren01@gmail.com,  
Утас: 94117781 

 

Үндэслэл: Дэлхий дахинд жилд 130 сая шинэ иргэн мэндэлж, үүнээс 7.9 сая (6%) нь төрөлхийн хөгжлийн 

гажигтай төрж, 3.3 сая нь таваас доош насандаа нас барж, 3.2 сая хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй болж байна. 

Нярайд зонхилон тохиолдох хромосомын гажигт 21, 18, 13-р хромосомын гурвал, бэлгийн хромосомын 

анеуплойд багтах ба нийт хромосомын гажигтай төрсөн нярайн 95% эзэлдэг. Манай улсад хромосомын 

эмгэгийн эрсдэлийг уламжлалт хавсарсан илрүүлэг шинжилгээгээр жирэмсний 11°-13⁶долоо хоногийн 

хугацаанд хийж илрүүлгийн хариу эрсдэл өндөр гарсан тохиолдолд жирэмсний 16 долоо хоногтойд 

амниоцентез хийж, цитогенетикийн шинжилгээгээр хромосомын эмгэгийн оношийг баталгаажуулж байна. 

Хавсарсан илрүүлэг шинжилгээгээр Даун, Эдвардс, Патау (21, 18,13-р хромосом) хамшинжийн эрсдэлийг 

үнэлдэг, илрүүлгийн хувь 82-95% байна. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд жирэмсний 9 долоо хоногоос 

инвазив бус пренатал тестээр (NIPT) хромосомын эмгэгийн эрсдэлийг үнэлж, эрсдэл өндөр тохиолдолд 11°-

13⁶ долоо хоногт цэлмэнгийн эдээс дээж (CVS) авч хромосомын эмгэгийг оношилж байна. Х.Николайдес 

нарын мета-анализ судалгааны дүнгээр инвазив бус пренатал тестийн 21, 18, 13-р хромосомын эмгэгийн 

эрсдэлийн илрүүлгийн хувь 99%, 96%, 91% байгаа нь хавсарсан илрүүлгээс өндөр байна. 

Зорилго: Жирэмсний эхний гурван сард ургийн хромосомын гажгийн эрсдэлийг хавсарсан илрүүлэг 

шинжилгээ болон инвазив бус пренатал тестийн аргаар үнэлж, үр дүнг харьцуулан судлах. 

Материал, арга зүй: Судалгааг 2020–2021 онд аналитик судалгааны ретроспектив когорт загвараар “Мон-

Адонис” эхо оношилгооны эмнэлгийг түшиглэн хийж гүйцэтгэв. Судалгааны мэдээ материалыг нэгдүгээр 

зорилтын хүрээнд хавсарсан илрүүлгийн аргаар жирэмсний 9°-11⁶ долоо хоногтэхийн захын цуснаас bHCG, 

PAPP-A уургийг “Cobas e-411” бүрэн автомат анализатор (Герман улсын “Roche” компани) хэрэглэн, 

стандарт протоколын дагуу хоёр уургийн хэмжээг тодорхойлсон. Английн Эх Ургийн анагаах ухааны 

нийгэмлэгээс боловсруулсан стандарт аргачлалын дагуу тусгай гэрчилгээ (FMF-76943, 222673, 226678) 

бүхий эрхтэй мэргэшсэн эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нар хэмжилтийг хийсэн. Биофизикийн маркеруудыг 

General Electric компанийн Voluson E10 5D эхо аппаратаар хэвлийн болон үтрээний хүрцээр жирэмсний 11°-

13⁶ долоо хоногтойд ургийн шилэн хүзүүний арын шингэний зузааныг хэмжин (NT), ургийн хамрын ясыг 

(NB) үнэлж, гурван хавтаст хавхлагын (TR) болон венийн цоргоны Допплер (DV) шинжилгээ хийж, Английн 

Эх Ургийн анагаах ухааны сангийн жирэмсний эхний гурван сарын илрүүлгийн тусгай асуумж авч 

программаар бодолт хийн хромосомын гажгийн эрсдэлийг үнэлсэн. Судалгааны зорилт хоёрын хүрээнд 

Инвазив бус пренатал тестийг эхийн захын цуснаас авч эхийн цусан дахь ургийн чөлөөт cfDNA-г 

тодорхойлж 13, 18, 21-р хромосомын эмгэгийн эрсдэл, ургийн хүйс, зүрхний гажиг үүсгэдэг хромосомын 

эмгэгүүдийн эрсдэлийг тодорхойлсон.  

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд 20-53 насны нэг урагтай 700 жирэмсэн эхийг хамруулсан. Судалгаанд 

оролцогчдын дундаж нас 34.7±5.1, үр шилжүүлэн суулгасан 4.1%, анхан төрөгч 1.1% байв. Нийт 

оролцогчдын 23.2% хавсарсан илрүүлгээр Дауны хамшинжийн эрсдэл өндөр тодорхойлогдсон. Судалгаанд 

оролцогчдын ургийн шилэн хүзүүний арын зайн шингэний хэмжээ (NT) 0.1- 5.9 мм, дундаж 1.52 ± 0.60 мм, 

эрсдэл бага бүлэгт NT дундаж хэмжээ 1.44±0.47 мм, эрсдэл өндөр бүлэгт 1.80±0.85 мм байгаа нь статистик 

ач холбогдол бүхий ялгаатай байна. Ургийн хамрын яс эрсдэл бага бүлгийн 0.36%, эрсдэл өндөр бүлгийн 

1.86% хэвийн бус тодорхойлогдсон. Ургийн хамрын яс хэвийн бус байх нь Дауны хамшинж үүсэх эрсдэл 

өндөр байх магадлалыг 21.5 дахин нэмэгдүүлдэг байна. Шугаман регрессийн шинжилгээний дүнгээр Дауны 
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хамшинжийн эрсдэл нь NT 0.01 мм нэмэгдэхэд 14.1 нэгж, ургийн CRL 1 мм нэмэгдэхэд 96.7 нэгж өсдөг 

байна. Эхийн нас ба БЖИ нь 1 нэгжээр нэмэгдэхэд Дауны хамшинжийн эрсдэл тус тус 543.1, 187.3-аар 

ихэсдэг байна. ROC шинжилгээнээс үзэхэд илрүүлгийн босго утгыг СRL- 60.95 мм, NT- 1.45 мм, нас- 24.5, 

БЖИ 24.9-өөр тогтоох боломжтой байв. Судалгааны зорилт хоёрын хүрээнд нийт 17 жирэмсэн эхэд инвазив 

бус пренатал тестээр (NIPT) шинжилгээ хийж ургийн хромосомын гажгийн эрсдэлийг үнэлсэн. 

Шинжилгээнд оролцогчдын дундаж нас 37 (27-41), жирэмсний хугацаа дундажаар 12.3 (9-30) долоо хоног 

байв. Инвазив бус пренатал тестийн шинжилгээгээр ургийн 50% эрэгтэй, 50% эмэгтэй байв. Хавсарсан 

илрүүлэг шинжилгээгээр эрсдэл өндөр 162 оролцогчдод амниоцентез хийж кариотип тодорхойлсон үүнээс 

16 (10%)-д хромосомын гажгийн онош батлагдсан байна. Инвазив бус пренатал тестийн шинжилгээгээр 

судалгаанд оролцогчдын 11.8% (2/17)-д 21-р хромосом, 18-р хромосомын гажгийн эрсдэл өндөр 

тодорхойлогдож амниоцентез хийхэд Дауны хамшинж, Эдвардсын хамшинж батлагдсан байна. 

Дүгнэлт:  

1. Дауны хамшинжийн эрсдэл нь ургийн шилэн хүзүүний арын шингэний хэмжээ (NT), хамрын яс (NB), 

ургийн зулай ахар сүүлний урт (CRL), эхийн нас, БЖИ-тэй шууд хамааралтай байв. Хэт авиан 

оношилгооны NT хэмжээ мэдрэг чанар-65.3, өвөрмөц байдал-66.6 байв. 

2.Ургийн хромосомын гажгийг илрүүлэх инвазив бус пренатал тестийн мэдрэг чанар-99%, өвөрмөц 

байдал-99% байна. Эх барихын пренатал оношилгооны инвазив бус пренатал тестийн арга нь мэдрэг 

чанар, өвөрмөц байдал өндөртэй орчин үеийн илрүүлгийн арга байна. 
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ГЛЮКОЗЫН МУРУЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БИЕИЙН ЖИНГИЙН ИЛҮҮДЭЛТЭЙ 

ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД ИЛРҮҮЛСЭН ДҮН 

 

Н.Байгал1, Б.Мөнхбат1, Б.Гантигмаа1, М.Номин-Эрдэнэ2, Б.Оюунтөгс3 

1Анагаахын ШинжлэхУхааны Үндэсний Их Сургууль, Анагаах Ухааны Сургууль,  
2Улсын Гуравдугаар төв эмнэлэг,  

3АШУҮИС, АУС, Дотоод Шүүрэл Судлалын Тэнхим 

Цахим хаяг: baigalnarantuya1@gmail.com, 

Утас: 85777707 

 

Үндэслэл: Сүүлийн жилүүдэд Монголд төдийгүй олон улсад чихрийн шижин (ЧШ)-ийн тархалт нэмэгдсээр 

байна. Жингийн илүүдэл, таргалалт нь ЧШ-ийн гол эрсдэл бөгөөд глюкозын муруйн өөрчлөлтөөр глюкозын 

өөрчлөлт, эрсдлийг үнэлэх боломжтой.  

Зорилго, зорилт: Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд глюкозын ачаалалт сорил хийж нүүрс усны солилцооны 

байдлыг үнэлэн, глюкозын муруйн өөрчлөлтөнд нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх, судлах 

1. Жирэмсэн эмэгтэйд нүүрс усны солилцооны байдлыг глюкозын ачаалалт сорилоор үнэлэх 

2. Биеийн жингийн илүүдэл, таргалалттай ба хэвийн жинтэй жирэмсэн эмэгтэйд глюкозийн муруйг 

харьцуулан дүгнэж, өөрчлөлтөд нөлөөлж болзошгүй эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх 

Материал, арга зүй: Судалгааг аналитик судалгааны нэг агшингийн аргаар хийж гүйцэтгэсэн ба 

судалгаанд 2022 оны 02 сарын 21 – 2022 оны 3 сарын 1-ны хооронд нийт 9 өдрийн турш ЧДЭМТ-ийн 

жирэмсний хяналтанд хянагдаж буй жирэмсний 24-28 долоо хоногтой 63 жирэмсэн эхийг хамруулав. 

Жирэмсний чихрийн шижингийн эрсдлийн асуумж, глюкозын ачаалалтай сорилыг (ГАС) хийв. Өлөн үеийн 

глюкоз, глюкозын ачаалалтай сорил хийснээс хойш нэг болон хоёр цагийн дараах глюкозын хэмжээгээр 

глюкозын муруйг байгуулав. Статистик боловсруулалтыг SPSS 27 программыг ашиглан хийж гүйцэтгэв. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн дундаж нас 28.3±6.6, жирэмслэлтээс өмнөх биеийн 

жин 57.2±10.9 кг, судалгаанд орох үеийн биеийн жин 66.5±13.1 кг байв. Глюкозын ачаалалтай сорилд 

жирэмсний чихрийн шижин оношлогдсон 31.7% (n=20) байв. Жирэмсний чихрийн шижин үгүйсгэгдсэн 

68.3% (n=43) хүмүүст глюкозын өөрчлөлтийн муруй байгуулан судлахад таргалалттай ба хэвийн жинтэй 

хүмүүст хоёр цагийн дараах глюкозын хэмжээ статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байв. Хэвийн биеийн 

жинтэй хүмүүст глюкозын ачаалалтай сорилын өмнөх глюкозын хэмжээ 4.9 ммоль/л, глюкозын ачаалалтай 

сорилоос нэг цагийн дараах глюкзын хэмжээ 7.0 ммоль/л, хоёр цагийн дараа 6.4 ммоль/л байв. Харин 

таргалалттай хүмүүст өлөн үеийн глюкозын хэмжээ 4.7 ммоль/л, глюкозын ачаалалтай сорилоос нэг цагийн 

дараах 6.9 ммоль/л, хоёр цагийн дараа 7.0 ммоль/л байв. Энэхүү 2 цагийн дараах муруйн өөрчлөлтөнд 

нөлөөлж болзошгүй эрсдэлт хүчин зүйлсийг регрессийн шинжилгээгээр судлахад хөдөлгөөний идэвхи 

багатай байх нь нөлөөлөх нэг хүчин зүйл болж байгаа нь статистик үнэн магадлалтай байна (p<0.05). 

Дүгнэлт: Жирэмсний чихрийн шижин үгүйсгэгдсэн хэдий ч таргалалттай жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд 

чихрийн шижингийн эрсдэл өндөр байж болзошгүй нь глюкозын муруйн өөрчлөлтөөр ажиглагдсан тул 

биеийн жинг тогтмол хэмжээнд барих хөдөлгөөний идэвхийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 

Түлхүүр үг: Жирэмсний чихрийн шижин, ГАС, Глюкозын муруй, Таргалалт 
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ХЕПАТИТ С ВИРУСИЙН АРХАГ ХАЛДВАРЫН ҮЕД БӨӨРНИЙ ТҮҮДГЭНЦЭРИЙН 

ШҮҮХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЛДАГДЛЫГ ҮНЭЛЭХ НЬ 

Д.Гантогтох, Б.Анхзаяа, Д.Ганчимэг, Б.Тэгшжаргал, Л.Тулгаа, Б.Батболд 

Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах ухааны хүрээлэн 

И-Майл:gantogtokh.ims@mnums.edu.mn,  

Утас: 89986309 

 

Үндэслэл: Дэлхий дахинд ойролцоогоор 71 сая хүн хепатит С вирусийн (ХСВ) халдвар авсан бөгөөд үүний 

улмаас 399,000 гаруй хүн элэгний хатуурал, элэгний эсийн хорт хавдраар нас барж байна. Монгол улсын 

харьцангуй эрүүл хүн амын дунд хийсэн судалгаагаар ХСВ-ийн халдварын тархалт 8.5% байгаа нь халдвар 

өндөр тархсан улсын нэг хэмээн тооцогддог. ХСВ-ийн архаг халдварын үед дан ганц элэгний үрэвсэл 

үүсэхээс гадна бусад эрхтэн тогтолцооны талаас эмгэг өөрчлөлт илэрдэг талаар судалгаануудад дурьдаж 

байна. Тухайлбал, АНУ-д ХСВ-ийн архаг халдвартай өвчтөн бөөрний диализд орох нь их байгаа талаар 

судалсан байна. Нийт хүн амын дундажтай харьцуулахад, ХСВ-ийн халдвартай өвчтөн диализид орох 

давтамж 7-8 дахин өндөр байна. Энэ нь ХСВ-ийн архаг халдвар бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал, 

бөөрний түүдгэнцэрийн шүүх хурд (БТШХ) буурах,цаашлаад бөөрний архаг дутагдалд хүргэдэг байж 

болзошгүйг харуулж байгаа юм.Түүнчлэн 2018 онд хийгдсэн мета-анализ судалгаагаар ХСВ-ийн архаг 

халдвар протейнури үүсэхэд бие даан нөлөөлдөг хэмээн дүгнэжээ.Япон улсад хийсэн ретроспектив 

судалгаагаар бодисын солилцооны эрсдэлт хүчин зүйлүүд болох чихрийн шижин, артерийн даралт ихсэлт 

зэргээс гадна С вирусийн идэвхжил өндөр байх нь бөөрний архаг эмгэг үүсгэх нэг хүчин зүйл болохыг 

илрүүлжээ. ХСВ-ийн халдвартай хүмүүсийн элэгний бус шинж тэмдэг илэрсэн хувийг төдийлөн сайн 

тогтоогоогүй байна. Гэсэн хэдий ч зарим судлаачдын тооцоолсноор ХСВ-тэй хүмүүсийн 40-70% нэг ба 

түүнээс дээш элэгний бус шинж тэмдэг илэрсэн байна гэж үзжээ. Иймд эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүд 

ХСВ-ийн халдвартай өвчтөнд элэгний бус шинж тэмдэг илэрч болзошгүйг анхаарч үзэх нь маш чухал юм. 

ХСВ-ийн архаг халдвар нь бөөрний архаг үрэвсэлтэй өвчтөнүүдэд төгсгөлийн шатны бөөрний өвчлөл (end 

stage renal disease) болж даамжрах явц болон эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Энэ үйл явц нь чихрийн шижин, 

даралт ихсэлт эсвэл зүрх судасны өвчин зэрэг хавсарсан эмгэгүүдээр эрчимждэг. Иймээс ХСВ-ийн архаг 

халдвар болон бөөрний үйл ажиллагааны алдагдлын хоорондын хамаарлыг зайлшгүй судлах шаардлагатай 

байна. Манай орны хувьд ХСВ-ийн архаг халдвартай өвчтөнүүдэд бөөрний архаг өвчний тархалт, 

эмнэлзүйн хамаарлыг тогтоосон судалгаа хийгдэж байгаагүй ньуг судалгааг хийх үндэслэл боллоо.  

Зорилго, зорилт: Хепатит С вирусийн архаг халдварын үед бөөрний түүдгэнцэрийн үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлох 

1. ХСВ-ийн архаг халдварын үед бөөрний түүдгэнцэрийн шүүлтийн хурдыг үнэлэх 

2. ХСВ-ийн архаг халдварын үед бөөрний түүдгэнцэрийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн 

эмнэлзүйн хамаарлыг судлах  

Материал, арга зүй: ХСВ-ийн архаг халдвартай хүмүүсийн өвчлөлийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийсэн. 

Үр дүнгийн боловсруулалтыг SPSS-23 программаар гүйцэтгэсэн. Бүлгийн хооронд статистикийн үнэн 

магадтай ялгаа байгаа үгүйг шалгаж, регрессийн анализ, Хи квадратын аргуудаар шалган статистик 

магадлалыг гаргасан. Р утга 0.05-аас бага байвал таамаглал үнэн магадлалтай байх шалгуурыг хангаж байна 

гэж үзсэн.  

Судалгааны үр дүн: ХСВ-ийн архаг халдвартай нийт 19-73 насны 115 хүний мэдээлэлд статистик анализ 

хийв (дундаж нас 52.2±11.4 жил). Судалгаанд хамрагдагсдын хүйсийн харьцаа харьцангуй тэгш буюу 

эрэгтэй 61 (53.3%), эмэгтэй 54 (47%) байв. Хепатит С вирусийн архаг халдвартай хүмүүсийн хавсарсан 

өвчлөлийн байдлаар авч үзвэл артерийн даралт ихэсдэг 16 (13.9%), чихрийн шижин өвчин оношилогдсон 

18 (15.7%), элэгний өөхжилттэй 12 (10.4%), элэгний хатууралтай 43 (37.4%) өвчтөн тус тус байлаа. Биеийн 

жингийн индексийг 6 бүлэг болгон авч үзэхэд БЖИ 18.5-аас бага буюу туранхай 4 (3.5%), хэвийн жинтэй 

mailto:gantogtokh.ims@mnums.edu.mn


“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2022” Эрдэм шинжилгээний хурал 

53 

69 (60%), илүүдэл жинтэй 36 (31.3%), таргалалтын 1-р зэрэгтэй 6 (5.2%) хүн байв. БТШХ тодорхойлох 

аргачлалаар түүдгэнцэрийн шүүлтийн хурд 90 мл/мин доош болж буурсан 54 (46.9%) хүн байна.  

Шугаман регрессийн шинжилгээгээр нас ахих тусам бөөрний түүдгэнцэрийн шүүлтийн хурд буурах нь ач 

холбогдол бүхий хамааралтай байлаа. БТШХ буурах шалтгааны 37% наснаас хамааралтай (r2=0.37) байна. 

Бусад шалтгааныг тогтоохын тулд чихрийн шижин, элэгний хатуурал, БЖИ, элэгний өөхжилтийн зэргээр 

бүлгэн болгон авч үзэхэд ач холбогдол бүхий хамаарал ажиглагдсангүй (p>0.005).  

БТШХ-ийг 90-ээс дээш болон доош гэсэн хоёр бүлэг болгон авч үзэхэд насны хувьд статистик магадлал 

бүхий ялгаатай байв (p=0.0001). Ложистик регрессийн шинжилгээгээр 52-оос дээш насны артерийн даралт 

ихсэлттэй хүмүүсийг 52-оос доош насны артерийн даралт ихсэлтгүй бүлэгтэй харьцуулж үзэхэд бөөрний 

түүдгэнцэрийн шүүлтийн хурд буурах магадлал 6.4 дахин их (95%-ийн итгэх интервал 1.3-31.4, р=0.021) 

байлаа. 

Дүгнэлт:  

1. ХСВ-ийн архаг халдвартай хүмүүсийн 46.9% БТШХ буурсан байна. Энэ нь ХСВ-ийн архаг 

халдвартай хүмүүст бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал үүсэх магадлалтай болохыг илтгэж байгаа 

юм.  

2. ХСВ-ийн архаг халдвартай хүмүүсийн БТШХ буурахад өвчтөний нас, артерийн даралт ихсэлт зэрэг 

үзүүлэлтүүд нөлөөлж байна. 
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ЗҮРХ СУДАСНЫ ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АНТРОПОМЕТРИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
 

Д.Долгион, Б.Содгэрэл, Ө.Нацагдорж, Т.Баяраа, Ц.Бадамсэд 

Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах Ухааны Хүрээлэн  

Цахим хаяг: dolgion.ims@mnums.edu.mn 

Утас: 99659303 

 

Үндэслэл:  Манай оронд зүрх судасны өвчлөл (ЗСӨ) нь нийт өвчлөлийн 3-рт орж, нас баралтын тэргүүлэх 

шалтгаан болж байна. Халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтын судалгаагаар нийт хүн амын 

дунд цусан дахь холестерин (61.9%), триглицерид (22.4%), бага нягтралтай липопротейний хэмжээ (47,5%) 

ихэссэн байна. Дэлхий дахинд бодисын солилцооны хам шинж (БСХШ)-ийн тархалт 2006 оны байдлаар 20-

25%-тэй байдаг ба 2013 онд Монголд нийт хүн амын 19.7% нь таргалалттай, 56.8% нь төвийн таргалалттай 

байв. БСХШ-ийг зүрх судасны өвчний эрсдэлт хүчин зүйл гэхээс гадна чихрийн шижин хэвшинж 2, 

протромботозын байдал, элэг өөхлөлт гэхчилэн олон өвчний суурь болдгийг нотолсон. Дислипидеми (өөх 

тосны солилцооны алдагдал) болон артерийн даралт ихсэлт нь ЗСӨ-ний гол эрсдэлт хүчил зүйл бөгөөд бага 

болон дунд орлоготой орнуудад хөдөлмөрийн чадвар алдалт төдийгүй нас баралтын 80% гаруйг дангаараа 

эзэлж байна. Манай оронд сүүлийн жилүүдэд халдварт бус өвчний (ХБӨ) тархалт, түүний эрсдэлт хүчин 

зүйлс хүн амын дунд нэмэгдсэн дүнтэй байна. ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтын судалгаагаар 

нийт хүн амын 54.4% нь илүүдэл жин, 19.7% нь таргалалттай, нас ахих тутам нэмэгдэх хандлагатай байна. 

Антропометрийн үзүүлэлтүүдээр гарах төвийн таргалалт, биеийн жингийн индекс (БЖИ) нь эрүүл мэндийн 

эрсдэлийг бүх насныханд таамагладаг үзүүлэлтүүд юм. Биеийн жингийн индекс нь таргалалтыг илтгэдэг 

түгээмэл үзүүлэлт боловч булчингийн хөгжил, өөхний хуримтлал хоёрыг ялгах боломжгүй сул талтай. 

Өмнө нь хэвлийн тойрог, бүсэлхий өндрийн харьцаа (WHtR)-г зөвхөн төвийн таргалалтыг илрүүлэхэд 

ашигладаг байсан бол сүүлийн жилүүдэд бүсэлхий өндрийн харьцаа нь өөхний эдийн хуримтлалыг үнэлдэг 

эрсдлийн “эрт үеийн илрүүлэг” маркер мөн гэсэн судалгаанууд ихээр хийгдэж байна.  

Зорилго: Зүрхсудасны эрсдэлийг үнэлэх антропометрийн үзүүлэлтүүдыгхарьцуулан судлах 

Материал арга зүй: 2018 оны I сараас VII сарын хооронд хот болон хөдөөгийн хүн амаас санамсаргүй 

түүврийн аргаар 25 ба түүнээс дээш насны нийт 998 хүнийг хамруулан агшингийн судалгааг хийлээ. ЭМЯ-

ны Анагаах Ухааны Ёсзүйн хяналтын хорооны зөвшөөрлийг авсан. Судалгаанд оролцогчдоос таниулсан 

зөвшөөрлийг бичгээр авч тархвар зүй, эрсдэлт хүчин зүйлс, өвчлөлийн асуумжуудаар ярилцлага хийж, 

антропометрийн хэмжилтүүд хийгдсэн. Биеийн жингийн индексээр туранхай, хэвийн, илүүдэл жинтэй, 

таргалалттай, хэт таргалалттай гэсэн 5 бүлэг, бэлхүүсний тойргоор бага, их, хэт их гэсэн 3 бүлэг болгон 

хувааж хооронд нь матриц үүсгэн зүрх судасны эрсдэлээр нь эрсдэлгүй, эрсдэлтэй, өндөр эрсдэлтэй 3 бүлэгт 

ангилсан. Бүсэлхий өндрийн харьцаагаар (WHtR) нь эрсдэлгүй (<0.5), эрсдэлтэй (≥0.5 and <0.6), өндөр 

эрсдэлтэй (≥0.6) 3 бүлэг болгон хувааж 2 ангилалыг хооронд нь харьцууллаа. Нийт судалгаанд оролцсон 

хүмүүсийн ½--ийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулав. Өлөн үед нь венийн цуснаас сорьц (8.0 мл) авч 

өөхний тосны үзүүлэлт (НХ, ТГ, ИНЛП, БНЛП, АпоА1, АпоВ), глюкозыг “Human” оношлуурыг ашиглан 

тодорхойлов. Статистик боловсруулалтыг SPSS 23.0 программыг ашиглан хийсэн. Таамагллыг Т тест, Mann 

Withney test-ийг шалгаж P утга 0.05-аас бага тохиолдолд ялгааг статистикийн үнэн магадлалтай гэж 

тооцсон.  

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд 25-88 насны нийт 998 оролцогч хамрагдсан ба дундаж нас 55.86±9.86, 

эмэгтэй 52%   байв. БЖИ, бүсэлхийн тойргоор үүсгэсэн матрицаар зүрх судасны эрсдэлгүй гэж ангилагдсан 

хүмүүсийн 59.9% (n=94) нь бүсэлхий өндрийн харьцаагаар зүрх судасны эрсдэлтэй бүлэгт, эрсдэлтэй гэж 

ангилагдсан 179 хүн 45.3% (n=81) нь өндөр эрсдэлтэй бүлэгт хамаарч байна.  Шинжилгээнд хамрагдсан 480 

хүний дундаж нас 48.63±14.09, 49.7% (n=239) нь эрэгтэй, 32.9% (n=158) артерийн даралт ихсэлттэй, 77.2% 

(n=371) төвийн таргалалттай, 71.9% (n=345) ерөнхий таргалалттай, 3.3% (n=16), гиперхолестеролтай 32.3% 

(n=155), 61.5% (n=295) дислипидеми өөрчлөлттэй байлаа.  Биеийн жингийн индексийн дундаж эрэгтэйд 
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27.39±4.48, эмэгтэйд 29.11±5.96 (p<0.001), WHtR эрэгтэйд 0.56±0.07, эмэгтэйд 0.61±0.94 ач холбогдол 

бүхий ялгаа ажиглагдлаа (p<0.001). Эрэгтэйчүүдийг эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад нийт холестерол 

(p<0.001), триглицерид (p<0.001), БНЛП (p=0.04), систолын АД (p=0.01), диастолын АД (p=0.034) -ын 

дундаж хэмжээ нь ач холбогдол бүхий их, ИНЛП (p<0.001) нь магадлал бүхий бага байна. БЖИ хэвийн 

хэмжээтэй 129 хүмүүсийг бүсэлхийн өндрийн харьцаагаар (WHtR) нь 2 бүлэг болгон үзэхэд БЖИ-ийн 

дундаж WHtR<0.5 бүлэгт 21.61±1.53,  WHtR≥0.5 бүлэгт 23.52±1.34 ялгаатай (p=0.001) байсан бол нас болон 

өөх тосны үзүүлэлтийн хувьд ялгаа ажиглагдсангүй. АД ихсэлттэй бүлэгт БЖИ (OR=16.44, p<0.001), 

дислипидемитэй бүлэгт хэвлийн тойрог (OR=1.41, p<0.001), бүсэлхий өндрийн харьцаа (WHtR) (OR=1.33, 

p=0.02) нь эрсдэл болж байна.                 

Дүгнэлт: Бүсэлхий өндрийн харьцаа (WHtR) нь зүрх судасны эрсдэлийг биеийн жингийн индекс, 

бүсэлхийн тойргоос илүү эрт илрүүлэх боломжтой байна. 

Түлхүүр үг:  бүсэлхий өндрийн харьцаа, биеийн жингийн индекс, бүсэлхийн тойрог, бодисын солилцооны 

хам шинж 
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ПРОБИОТИК ШИНЖ ЧАНАРТАЙ БИЧИЛ БИЕТНИЙ АМНЫ ХӨНДИЙН 

ЭМГЭГТӨРӨГЧИЙН ЭСРЭГ ИДЭВХИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ 

Ж.Отгонбилэг1, Д.Золзаяа1, M.Баттөр1, Э.Гэрэлмаа1, Х.Чаминчимэг1, Х.Одонтуяа2, Д.Бямбадорж2, М.Цолмон2, 

Ш.Шинэгэрэл2, И.Алтанзул2, Э.Уянга3, Х.Янжинлхам4, М.Соёлмаа4, Ч.Баттогтох1 

1Бичил-амьсудлал, халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхим, БиоАС, АШУҮИС 
2  Тужсмайл шүдний эмнэлэг, 

 3Коралдент шүдний эмнэлэг 

4Нүүр амны эмчилгээний тэнхим, НАСС, АШУҮИС 

Цахим хаяг: Jamsranotgonbileg@gmail.com 

Утас: 88970624 

 

Үндэслэл: Амны хөндийд 700 зүйлийн бичил биетэн шүд, хэл, завьж, хатуу зөөлөн тагнайд байршдаг. 

Шүдний нэг грам өнгөрт 1,0х1011 бичил биетэн агуулагддаг. Амны хөндийн ашигтай бичил биетэн буурч, 

эмгэгтөрөгч шинж чанартай бичил биетэн нэмэгдсэнээс амны хөндийн бактерийн шалтгаант өвчин 

үүсгэдэг. Пробиотик чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь амны хөндийн эмгэгтөрөгчийн эсрэг идэвхитэй 

үйлдэл үзүүлэх болон шүдний хэвийн бичил биетэнтэй холбогдох, буйлны болон амны хөндийн өвчлөлийн 

эсрэг сайн үр дүнд хүргэдэг болохыг судлаачид мэдээлж байна. Манай орны нөхцөлд сүүн сүүн 

бүтээгдэхүүнд амны хөндийн эмгэгтөрөгчийн эсрэг нөлөөтэй пробиотик бичил биетнийг тодорхойлсон 

судалгаа хомс байгаа нь энэхүү судалгааны үндэслэл боллоо.  

Зорилго: Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээс ялгасан пробиотик шинж чанартай бичил биетний амны хөндийн 

эмгэгтөрөгч бичил биетний эсрэг идэвхийг тодорхойлох 

Материал, арга зүй: Судалгааг туршилт судалгааны аргаар АШУҮИС-ийн Био-Анагаахын сургуулийн 

БАСХСХ-ын тэнхимийн сургалт судалгааны лабораторид хийж гүйцэтгэлээ. Судалгаанд сүү сүүн 

бүтээгдэхүүнээс өсгөвөрлөгдсөн 10 төрлийн 23 зүйлийн бичил биетнийг S.mutans ATCC25175 эсрэг 

идэвхийг тодорхойллоо. Стандарт омгийг McFarland 0.5-ийн стандарт уусмалтай харьцуулан булинга 

бэлтгээд хатуу тэжээлт орчинд тарааж тарих аргаар тарьсан. Өсгөвөрлөгдсөн омог тус бүрээс McFarland 2-

ийн стандарт уусмалтай харьцуулан булинга бэлтгэн стандарт омог тарьсан хатуу тэжээл 10мкл-ээр 2 

дуслыг дусааж термостатад агааргүй нөхцөлд 37°C-д 24-48 цаг өсгөвөрлөв. Бактерийн эсрэг идэвхийг ариун 

бүс үүсгэсэн эсэхээр хянав.  

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд хамруулсан сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээс ялгасан нийт 10 төрөл 23 зүйлийн 

бичил биетний шүд цоорлын шалтгаан болдог S.mutans ATCC25175-ийн эсрэг идэвхийг үнэлэхэддараах 3 

зүйлийн бичил биетэнд тодорхойлогдлоо. Стандарт омгийн өсөлтийг дарангуйлсан байдлыг авч үзвэл 

Candida lusitaniae 32мм, Weissella confusa 21мм, Saccharomyes cerevisiae 40мм -ийн ариун бүс үүсгэж 

идэвхийг дарангуйллаа. 

Дүгнэлт: Монгол орны сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээс ялган авсан бичил биетний зарим зүйл амны хөндийн 

эмгэгтөрөгчийн эсрэг идэвхтэй байх магадлалтай байна. Цаашид нарийвчилсан шинжилгээний үр дүнгээр 

баталгаажуулах шаардлагатай.  
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ДИКЛОМОН РЕТАРД 100МГ ШАХМАЛ ЭМИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 

БАТАЛГААЖИЛТЫН ЗАРИМ ҮР ДҮНГЭЭС 

Б.Номиндалай1, С.Цэцэгмаа2 

1Монос эмийн үйлдвэр 
2Эм судлалын хүрээлэн 

Цахим хаяг: nomindalai.b@monos.mn 

Утас: 80052890 

 

Үндэслэл: Үйлдвэрлэлийн зохистой дадлын чухал хэсэг нь баталгаажилт бөгөөд процессын болон 

системийн баталгаажилт нь зохистой дадлын зорилгод хүрэх суурь асуудал юм. Цэвэрлэгээний 

баталгаажилт нь систем, тоног төхөөрөмжийг урьдчилан тогтоосон, зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл 

тогтмол цэвэрлэж чадна гэсэн өндөр түвшний баталгаа өгөх баримтжуулсан нотолгоо юм. Тоног 

төхөөрөмжийн цэвэрлэгээний үйл явц нь бохирдлыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл арилгаж, дамжин 

бохирдлоос сэргийлж чадаж байгааг баталгаажилтын явцад нотлох шаардлагатай. 

Зорилго, зорилт: Монос фарм ХХК-дүйлдвэрлэж буй Дикломон ретард 100мг шахмал эмийн 

үйлдвэрлэлийн дараах тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээний үйл явцыг зохицуулалтын болон чанарын 

шаардлагад нийцүүлэн баталгаажуулж, дамжин бохирдлоос сэргийлж чадаж байгаа эсэхийг нотлоход 

оршино.  

Материал, арга зүй: Дикломон ретард 100мг шахмал эмийн 2 удаагийн үйлдвэрлэлийн дараах 

цэвэрлэгээний баталгаажилтад уг судалгааг хийж гүйцэтгэв. Цэвэрлэгээний баталгаажилтын шинжилгээнд 

химийн цэвэр урвалж бодисууд, LC-20AT Shimadzu маркийн ӨИШХ-ийн багажийг ашигласан. 

Микробиологийн шинжилгээнд уламжлалт арга хэрэглэв. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн дараах тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгслүүдийг цэвэршүүлсэн усаар цэвэрлэж, цэвэрлэгээний баталгаажилтыг харж 

шалгах, эмийн бодисын үлдэгдэл, микробиологийн бохирдлыг хими, микробиологийн аргаар хийж 

гүйцэтгэсэн.  

Судалгааны үр дүн: Үйлдвэрлэлд ашигласан бүх тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсний дараах харааны 

үзлэгээр шалгахад нүдэнд харагдахуйц үлдэгдэл байхгүй. Тоног төхөөрөмжүүдийн бүтээгдэхүүнтэй 

хүрэлцэх гадаргуугаас эхний цувралын үйлдвэрлэлийн дараа 65, дараагийн цувралын үйлдвэрлэлийн дараа 

29 цэгээс тус тус дээж авч, химийн болон ӨИШХ-ийн аргаар шинжилгээ хийсэн. 2 цувралын арчдасны 

дээжийн зөвшөөрөгдөх шалгуур нь 1 см2 талбайд 13.4 ppm, 11.03 ppm -ээс ихгүй байхаас бүх цэгийн 

дээжинд Диклофенак натрийн үлдэгдлийн хэмжээ зөвшөөрөгдөх шалгуураас бага байна. Микробиологийн 

шинжилгээг эхний цувралын үйлдвэрлэлийн дараа 28, дараагийн цувралын үйлдвэрлэлийн дараа 18 цэгээс 

авсан дээж тус бүрт агаартан бактерийн нийт тоо, хөгц мөөгөнцрийн тоо нь зөвшөөрөгдөх хязгаарт байв. 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, гэдэсний бүлгийн бактери илрээгүй.  

 

Дүгнэлт: Судалгааны үр дүнд химийн болон микробиологийн зөвшөөрөгдөх шалгуурт нийцсэн. 

Цэвэрлэгээний баталгаажилтын үр дүн хангалттай, дараагийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнд Дикломон 

ретард 100мг эмийн дамжин бохирдол байхгүй гэж дүгнэв.  
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“ХУНЧИР” ТАРИЛГЫН УУСМАЛД АСТРАГАЛОЗИД IV ТОДОРХОЙЛОХ АРГЫН 

БАТАЛГААЖИЛТ 
Б.Баттулга1, Р.Лхаасүрэн1, С.Бадамцэцэг1, С.Цэцэгмаа1, Л.Хүрэлбаатар2 

1Эм судлалын хүрээлэн 
2Монос групп 

*E-mail: battulga@monos.mn,  

phone number: 80018675 

 

Үндэслэл: Монгол оронд Хунчирын 111 зүйл ургадаг ба эдгээрээс өрнө дорнын анагаах ухаанд 9 зүйл 

Хунчирыг ашиглаж байна. Монгол хунчир ургамлын гол үйлчлэгч нэгдэл нь тритерпент сапониний 

гликозид Астрагалозид IV бөгөөд уг бодис нь зүрхний титэм судасны нарийсал, судасны бөглөрөл, цус 

төлжүүлэх, дархлаа дэмжих үйлдэлтэй нь судалгаагаар тогтоогдсон байна. Иймд бид судалгааны хүрээнд 

уламжлалт анагаах ухаанд өргөн ашиглаж буй Монгол хунчир (Astragalus mongolicus.Bge)-аас бэлтгэсэн 

тарилгын эмийн хэлбэрт стандартчиллын судалгааг явуулж гол үйлчлэгч бодисын агууламжийг 

тодорхойлох аргыг судалж, тус аргадаа баталгаажилт хийх шаардлага гарсан нь бидний судалгааны 

үндэслэл болж байна.  

Зорилго: Судалгааны ажлын хүрээнд Хунчир тарилгын эмийн хэлбэрт астралозид IV бодисын хэмжээг 

тодорхойлох хялбар, түргэн шуурхай, хямд, найдвартай аргыг нэвтрүүлэхийг зорив.  

Материал, арга зүй: Бид судалгаандаа Эм судлалын хүрээлэнгийн эмт ургамлын ботаникийн цэцэрлэгт 

тарималжуулсан Монгол хунчир ургамлыг ашиглан гаргаж авсан туршилтын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэв. 

Мөн Astragaloside IV RS (EDQM EP, analytical standard 98%), метанол AR (Xilong Scientific Co., Ltd 99.9%), 

ваниллин AR (Xilong Scientific Co., Ltd 99%), нэрсэн ус, цууны хүчил AR (Tianjin Zhi Yuan Chemical Co., 

Ltd 99.5%), этилацетат AR (Tianjin Zhi Yuan Chemical Co., Ltd 99.5%) бодисууд болон спектрофотометрийн 

багаж (Shimadzu UV mini-1240), аналитик жин, хэт авианы усан халаагуур, усан халаагуур багажуудыг 

хэрэглэв. Тооны тодорхойлолт хийх арга зүй нь тритерпент сапонин тодорхойлох колориметрийн аргад 

үндэслэсэн бөгөөд, колорант буюу өнгө үзүүлэгч бодисоор ваниллиныг ашигласан. Аргын баталгаажилтыг 

ICH (International Council for Harmonisation)–ын удирдамжид тогтоосон үзүүлэлтүүдийн дагуу гүйцэтгэв. 

Үүнд:  

1. Үнэмшилт чанар - Accuracy 

2. Нарийвчлал -Precision 

- Давтагдах чанар -Repeatability 

- Дундаж утгын нарийвчлал - Intermediate precision 

3. Шугаман чанар – Linearity 

4. Илрүүлэх хязгаар – Limit of detection 

5. Тодорхойлогдох хязгаар – Limit of Quantitationүзүүлэлтүүд багтаж байна.  

Судалгааны үр дүн: “Хунчир” тарилгын эмийн хэлбэрт агуулагдах астрагалозид IV-ийн тооны 

тодорхойлолт хийх аргын үнэмшилт чанар тодорхойлоход нийт 3 туршилтын харьцангуй стандарт хазайлт 

(ХСХ%) 3.92%, 0.95%, 4.71%, аргын нарийвчлалыг 10 удаагийн давталттай хэмжилтээр шалгахад 

харьцангуй стандарт хазайлт 5%-иас ихгүй, дундаж утгын нарийвчлалыг тодорхойлоход харьцангуй 

стандарт хазайлт 2.29, жиших муруйн корреляцийн коэффициент R2=0.9915, уг арга зүйн хамгийн бага 

илрүүлэх концентраци 2.49 мкг/мл, хамгийн бага тодорхойлох концентраци 7.55 мкг/мл болохыг 

судалгааны үр дүнд тус тус тогтоов. 

Дүгнэлт: Аргын баталгаажилтын н судалгааны үр дүн нь ICH (International Council for Harmonisation)-ын 

аргын баталгаажилт боловсруулах удирдамжид заасан шаардлагуудыг хангаж байгаа тул уг арга зүйгээр 

“Хунчир” тарилгын бүтээгдэхүүнийг шалгаж, стандартчилах боломжтой гэж үзэв.  
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ХОДООДНЫ ХАТИНГАРШИЛТ ҮРЭВСЛИЙГ ИЙЛДСИЙН БИОМАРКЕРААР 

 ИЛРҮҮЛЭХ НЬ  

 
Д.Ганчимэг, Д.Баяр, Б.Тэгшжаргал, Б.Батболд, Л.Тулгаа  

Анагаах ухааны хүрээлэн, АШУҮИС 

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

 

Үндэслэл: 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. 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. Гастрин нь 

ходоодны гол эсээс ялгардаг бөгөөд ходоодны их биеийн париетал эсүүдээс ходоодны хүчлийн ялгаралтыг 

өдөөх, антрумын хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэхээс гадна эсийн ялгаран хөгжил, шилжилтийг дэмжиж, 

апоптозыг саатуулдаг. Гастрин нь молекул жингээрээ ялгаатай хэд хэдэн төрөл байх ба сонгомол хэлбэрүүд 

болох гастрин-17 (G-17) нь ходоодны их бие, антрум хэсэгт, гастрин-34 нь дээд гэдсэнд давамгайлан 

ялгардаг.   

Зорилго: Ходоодны архаг хатингаршилт үрэвслийн үед ийлдсийн пепсиноген, гастрин-17 биомаркеруудыг 

тодорхойлж, харьцангуй эрүүл хүмүүстэй харьцуулан оношилгооны чадамжийг тодорхойлох 

Материал, арга зүй: Судалгааг 2019-2021 оны хугацаанд, тохиолдол-хяналтын судалгааны аргаар хийж 

гүйцэтгэсэн. Судалгаанд ХСҮТ-д ходоодны архаг хатингаршилт үрэвсэл шинээр оношлогдсон 40, 

харьцангуй эрүүл 38, нийт 78 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 оношлогдсон 

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 

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

GastroPanel (Pepsinogen I ELISA; Pepsinogen II ELISA; BIOHIT Plc, Helsinki, Finland) цомгийг ашиглан 

үйлдвэрлэгчийн заавар аргачлалын дагуу АУХ-ийн эрдэм шинжилгээний төв лабораторид 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. Судалгааны үр дүнг 

тооцохдоо бүлэг хоорондын ялгааг параметрийн тестийн аргаар шинжилж дундаж утга болон стандарт 

хазайлтаар 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. 
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Үр дүн: Судалгаанд оролцогчдын медиан нас 61 (27-80), 52.6% эрэгтэй байлаа. Нийт судалгаанд 

оролцогчдын биеийн жингийн индексийн дундаж утга 27.38±4.79 кг/м2, байсан ба бүлэг хооронд статистик 

ач холбогдол бүхий ялгаагүй байлаа (p=0.857). Мөн судалгаанд оролцогчдийн 59.0% (46) H.Pylori IgG эерэг 

байсан ба бүлэг хооронд ялгаагүй байна. Ийлдсийн PGI биомаркерийн дундаж утга хатингаршилт 

үрэвсэлтэй бүлэгт 59.34±43.22 нг/мл, харьцангуй эрүүл бүлэгт 85.83±53.49 нг/мл буюу хатингаршилт 

үрэвсэлтэй хүмүүст статистик ач холбогдолтой буурсан байлаа (p=0.018). Ийлдсийн PGII биомаркерийн 

дундаж утга хатингаршилт үрэвсэлтэй бүлэгт 13.46±9.51 нг/мл, харьцангуй эрүүл бүлэгт 15.26±7.78 нг/мл, 

PGI/II харьцааны дундаж утга хатингаршилт үрэвсэлтэй бүлэгт 4.85±2.88, харьцангуй эрүүл бүлэгт 

5.91±2.90 буюу бүлэг хооронд статистик ач холбогдол бүхий ялгаагүй байв (PGII, р=0.365; PGI/II, p=0.110). 

Харин ийлдсийн G-17 биомаркер хатингаршилт үрэвсэлтэй бүлэгт 13.69±11.09 пмоль/л, харьцангуй эрүүл 

хүмүүст 21.55±21.35 пмоль/л буюу тохиолдлын бүлэгт статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай буурсан 

байна (p=0.43). Ийлдсийн PGI хатингаршилт үрэвслийг илрүүлэх босго утга 75.07 нг/мл байхад мэдрэг 

чанар 75%, өвөрмөц чанар 50% (AUC 65.2, 95%CI 53.0-77.3, p<0.05) байлаа. Харин G-17 биомаркерын AUC 

57.3, 95%CI 44.3-70.3 буюу хатингаршилт үрэвслийг илрүүлэхэд ач холбогдолгүй байна. Гэсэн хэдий ч G-

17 биомаркерын босго утгыг ≤23.24 пмоль/л гэж үзэн PGI, PGI/II-той хамтад нь тодорхойлоход 

оношилгооны мэдрэг чанар 80.0%, өвөрмөц чанар 60.5% (AUC 70.3, 95%CI 58.4-82.1, p<0.001) болж өсөж 

байв. Түүнчлэн судалгаанд оролцогчдод нас ≤40, PGI ≤75.07 нг/мл, PGI/II ≤6.25 нг/мл, G-17 ≤23.42 пмоль/л 

тус бүрт нэг оноо өгөн босго утгыг ≥3-аар тооцоход оношилгооны мэдрэг чанар 87.5% болж өссөн бол 

өвөрмөц чанар 44.7% болж буурч байна (AUC 74.8, 95%CI 64.0-85.7, p<0.0001). 

 

Дүгнэлт: Ийлдсийн PGI, G-17 биомаркерууд ходоодны хатингаршилт үрэвслийн үед буурч байгаа ба эдгээр 

биомаркеруудыг хослуулан хатингаршилт үрэвслийг илрүүлэх, цаашид уян дурангийн шинжилгээ хийх 

шаардлагатай хүн амыг сонгох шинжилгээний арга байх боломжтой байна.  
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ГОВИЙН БҮСИЙН ҮМХИЙ БУРЖГАРЫН ФИТОХИМИЙН НАЙРЛАГЫН СУДАЛГАА 

Г. Хулан, Ш. Наранмандах, Б. Анужин 

Химийн тэнхим, Байгалийн ухааны сургууль, Монгол улсын их сургууль 

Цахим шуудан: smandakh@num.edu.mn 

Холбогдох утас: 88563913 

 

Үндэслэл: Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийтээрээ байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг түлхүү хэрэглэх чиг 

хандлага бий болоод байна. Үүнтэй холбоотойгоор ургамлын гаралтай эмийн бүтээгдэхүүний хэрэглээ 

нэмэгдэж байгаа учир шинжлэх ухааны салбарт эмийн ургамлын химийн найрлага бүтэц нэгдлүүдийн 

шинж чанарыг судлахад анхаарал хандуулах болсон. 

Үмхий буржгар (Thalictrum feoditum L) ургамал нь дэлхийн хэмжээнд 85 зүйл ургадгаас Монголд 8 

зүйл нь ургадаг байна. Уламжлалт анагаах ухаанд үмхий буржгар ургамлыг даралт ихсэх, хаван буулгах, 

шөрмөс татах үрэвсэл, шарх, толгой өвдөх, ходоод гэдэсний замын өвчлөл, зөөлөн эдийн гэмтэл зэрэг 

өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэдэг. Эрдэмтдийн судалгаагаар үмхий буржгарын тосны хүчил, эрдэс бодисын 

найрлага агууламж, амин хүчил, алкалоид, флавоноид, тритерпений гликозид зэрэг нэгдлүүдийг судлан 

тогтоогоод байна. Монгол орны хангай хээрийн бүсэд ургадаг үмхий буржгарын алкалоидын найрлагын 

судалгаа хийгдсэн байдаг боловч говийн бүсэд ургадаг үмхий буржгарын химийн найрлагын судалгаа хомс 

байна. Үүнтэй холбоотоогоор бидговийн бүсэд ургадаг үмхий буржгар ургамлыг сонгон фитохимийн 

агууламжийг судлан тогтоолоо. 

Зорилго, зорилт: Үмхий буржгар (Thalictrum feoditum L) түүхий эдийн биологийн идэвхт нэгдлийн химийн 

найрлагыг судлахад оршино. 

1. Ханд бэлтгэх, хандыг бүлэглэн фракцлах 

2. Фракцын идэвхийг нь шалгаж идэвхтэй фракцыг сонгох 

3. Бактерийн идэвхтэй фракцыг тогтоох 

4. Бактерийн идэвхтэй фракцыг Хроматограф-н аргаар тодорхойлж химийн найрлага тогтоох 

Материал, арга зүй:  

Судалгааны материал 

Судалгаанд 2020 оны 7-р сард эмийн ургамлыг түүж, бэлтгэх, хатаах, хадгалах ерөнхий шаардлагын дагуу 

Өмнөговь аймгийн Говь гурван сайхан уул орчмын хайрга чулуу бүхий энгэр хэсгээс түүсэн Үмхий буржгар 

(Th.feoditum) ургамлын газрын дээд хэсгийг хэрэглэсэн. Тухайн ургамлын ангилал зүйн тодорхойлолтыг 

МУИС-ийн ургамал судлал судлаач доктор Б.Оюунцэцэг хийж гүйцэтгэв. 

Арга зүй 

Үмхий буржгар (Th.feoditum) ургамлын газрын дээд хэсгийг түүж стандартын дагуу хатааж, нунтаглан 

бэлтгэв. Үмхий буржгар ургамлын алкалоид, флаваноид, нийлбэр полифенолт нэгдэл (chang, 2002) зэргийн 

нийт агууламжийг тогтоов. Дээжийг 70% этилийн спиртээр хандлав. Шингэн шингэний хандалтаар 

уусгагчийг нэмэгдүүлэх замаар гексан, хлороформ, этилацетат, н-бутанол, ус: спирт гэсэн 5 бүлэгт салгав. 

Шингэн шингэний хандалтаар бүлэглэн салгасан 5 төрлийн фракцуудыг цаасан дискийн аргаар бактерийн 

эсрэг идэвхийг тодорхойлов. Өндөр идэвх үзүүлсэн фракцыг сонгон авч цааш цэвэршүүлэхийн тулд баганан 

хроматографийн аргаар DIAION HP20 маркийн адсорбентийг ашиглан салган цэвэршүүлэв. Бактерийн 

эсрэг идэвхтэй фракцыг нимгэн үеийн хроматографын аргаар явуулав. 

Судалгааны ажлын үр дүн: Монгол орны говийн бүсэд ургадаг Үмхий буржгар ургамлын бактерийн эсрэг 

идэвхийн судалгааны дүнгээс үзэхэд шингэн шингэний аргаар бүлэглэн салган авсан гексан, хлороформ, 

этилацетат, н-бутанол, ус: спирт гэсэн 5 бүлэг фракцаас хлороформын фракц нь 10мг/мл тундаа 

Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus зэрэг бактерийн ургалтыг 12мм, 12мм тус тус хэмжээтэй 

дарангуйлсан идэвх үзүүлсэн. Идэвх үзүүлсэн хлороформфракцыг баганан хроматографын аргаарметанол: 

ус (50:50), метанол: ус (80:20), метанол, ацетон гэсэн 4 фракцыг ялган авсан. Салган цэвэршүүлсэн фракц 

тус бүрт бактерийн эсрэг идэвхийн тогтооход метанол: ус (80:20) фракц нь Staphylococcus aureus, Bacillus 

mailto:smandakh@num.edu.mn


“ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР-2022” Эрдэм шинжилгээний хурал 

63 

subtilus бактерийн ургалтыг 18мм, 18мм тус тус хэмжээтэй дарангуйлсан идэвхийг үзүүлсэн. Бактерийн 

эсрэг идэвхтэй фракцыг нимгэн үеийн хроматографын аргаар Этил-ацетат: Метанол: Ус (100:13.5:10) 

систем сонгон тогтоосон. 

Дүгнэлт: Бид энэхүү судалгаараа Монгол орны говийн бүсэд ургадаг Үмхий буржгар ургамлын ерөнхий 

фитохимийн найрлагыг судлан тогтоосон. Үмхий буржгар ургамал нь нийлбэр алкалоидыг хуурай 

жингийнхээ 0.69%, флаваноидыг 1.045%, аргаах бодисыг 1.83%, сапониныг 0.65%, органик хүчлийг 3.99% 

агуулдаг байна. Энэ нь түүнийг фармакологийн өндөр идэвхтэй болохыг баталж байна 

Үмхий буржгар (Th.foeditum) ургамлын спиртэн хандны хлороформын фракц нь Staphylococcus aureus, 

Micrococcus luteus зэрэг бактерийн эсрэг идэвх үзүүлсэн. 

Үмхий буржгар (Th.foeditum) ургамлын биологийн идэвхтэй нэгдлийг бактерийн идэвхийг, дарангуйлах 

идэвхээр нь хөөж судалсны дүнд идэвхтэй нэгдэл нь индолын бүлгийн алкалоидууд болох стрихин (R f 

=0.36), бруцин (Rf =0.17), мөн кордалин (Rf =0.7) болохыг тодорхойлов.  

Түлхүүр үгс: Үмхий буржгар (Thalictrum feoditum L), Фитохимийн идэвхт нэгдэл 
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АЙРАГНААС ЯЛГАСАН СҮҮН ХҮЧЛИЙН БАКТЕРИЙН 

БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА 

 

Г.Өнөржаргал, Ц.Манчир, Г.Оюундэлгэр, Б.Батжаргал 

Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх Ухааны Сургууль, Байгалийн Ухааны салбар, Биологийн тэнхим 

Цахим хаяг: uunuu3355@gmail.com 

Утас:  +976 80401777 

 

Үндэслэл: Дэлхийн хүн амын эрчимтэй өсөлт, хүрээлэн буй орчны бохирдол, эмийн зохисгүй хэрэглээ гэх 

мэт олон төрлийн хүчин зүйлээс шалтгаалан жил ирэх тусам өмнө нь мэдэгдэж байгаагүй шинэ төрлийн 

өвчний тоо нэмэгдсээр байна. Ялангуяа антибиотикийн зохисгүй хэрэглээнээс үүдэлтэй өвчин үүсгэгч 

бактериудын антибиотикт мэдрэг чанар буурч улмаар өргөн хэрэглээний антибиотикуудад тэсвэртэй 

омгууд бий болж байгаа нь дэлхийн нийтийн эрүүл мэндэд ноцтой асуудлууд үүсэх шалгаан болоод байна. 

Тиймээс антибиотикт тэсвэртэй бактерийг устгах илүү үр дүнтэй, хүний биед сөрөг нөлөө багатай, 

антибиотик төст бодисыг нээн илрүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм. Сүүн хүчлийн бактериуд өвчин 

үүсгэгчдийнөсөлтийг дарангуйлах бактериоцин, сүүний хүчил, устөрөгчийн хэт исэл, дедоцил зэрэг олон 

төрлийн нэгдлүүдийг өөрийн амьдралын үйл ажиллагааны дүнд үүсгэх чадвартай төдийгүй зарим нь хүний 

хоол боловсруулах замаар дамжин нарийн гэдэсний эпител эсийн хананд бэхлэгдэн, тухайн организмд 

ашигтай шинжийг бүрдүүлдэг пробиотик идэвхтэй байна. Үүнд: бүдүүн, нарийн гэдэсний агших 

хөдөлгөөнд оролцох, хоол боловсруулах явцад үүссэн хортой нэгдлүүдийг задлах, дархлааны системийг 

дэмжих, зарим витаминуудыг нийлэгжүүлэх гэх мэт олон ашиг туст шинжүүд хамаарна. Иймд цаг үеийн 

хэрэгцээ шаардлага, үндэсний онцлогийг харгалзан уламжлалт аргаар исгэсэн гүүний айрагнаас сүүн 

хүчлийн бактерийн өсгөврүүдийг ялган авч биологийн идэвхийг судлах нь цаашид шинэ төрлийн эрүүл 

мэндийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх онол, практикийн ач холбогдолтой хэмээн үзэж байна. 

Зорилго: Судалгааны ажлын хүрээнд гүүний айрагнаас сүүн хүчлийн бактериудыг цэврээр ялган авч 

тэдгээрийн биологийн идэвхийг тодорхойлох үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн 

ажиллалаа. 

● Гүүний айрагнаас зарим сүүн хүчлийн бактерийг цэврээр ялгах 

● Сүүн хүчлийн бактерийн өвчин үүсгэгч бактерийн эсрэг идэвх, протеолитик идэвх, пробиотик 

идэвхийг тодорхойлох  

Материал, арга зүй: 2021 оны 8-9 сард Хөвсгөл, Булган, Өвөрхангай, Дундговь, Төв аймгаас цуглуулж, 

МУИС, ШУС, БУС-ын Биологийн тэнхимийн Хүнсний биотехнологийн лабораторийн гүн хөлдөөгчид (-

800С) хадгалж байсан гүүний айрагны 7 дээжийг энэхүү судалгаанд ашиглав. Дээжүүдийг тослоггүй сүү 

болон шингэн MRS (HiMedia, India) тэжээлийн орчинд тарьж, 370С-т 24 цаг өсгөвөрлөн тус бүр 2 удаа 

сэргээв. Дараа нь сүүн хүчлийн бактериудын цэвэр өсгөврийг ялган авч, зарим физиологи биохимийн 

шинжүүдийг тодорхойлсон. Өвчин үүсгэгч бактерийн эсрэг идэвхийг Escherichia coli (ATCC8739), 

Enterococcus faecalis (ATCC29212), Pseudomonas aeruginosa (ATCC15442), Bacillus subtilis (NBRC13722), 

Micrococcus luteus тест омгуудын эсрэг агар нэвчих арга, протеолитик идэвхийг сүүний казейн задлах 

идэвхийг тодорхойлох арга, пробиотик идэвхийг ходоодны шүүс, цөстэй орчин тэсвэрлэлтийг тодорхойлох 

аргуудыг тус тус ашиглав.  

Судалгааны үр дүн: Бид Хөвсгөл, Булган, Өвөрхангай, Дундговь, Төв аймгаас цуглуулсан айрагны 7 

дээжээс 60 цэвэр өсгөвөр ялгаж, физиологи, биохимийн зарим шинж чанарыг судлахад өсгөврүүд бүгд 

грамм эерэг, каталаза идэвх сөрөг, савханцар болон кокк хэлбэртэй байв. Ялгасан өсгөврүүдийн биологийн 

идэвхийг тодорхойлоход 40 өсгөвөрт 5 төрлийн өвчин үүсгэгч бактериудын өсөлтийг дарангуйлж байсан 

бол протеолитик идэвхийг 3% сүүтэй агар тэжээлт орчинд тодорхойлоход ҮЛ-ПРО өсгөвөр 6 мм, Х-1 

өсгөвөр 5 мм, ТУ-Га4, БХ-Гү3, ХА2-Д1, С4-3, С3-2 өсгөврүүд тус бүр 2 мм тунгалаг хүрээ үүсгэсэн бол 

эдгээр өсгөврүүдийн уураг задлах идэвхийг OPA аргаар тодорхойлоход чөлөөлөгдсөн амин хүчлийн хэмжээ 
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ТУ-Га4 өсгөвөр 800±51.03 ммоль, ҮЛ-ПРО өсгөвөр 472±28.35 ммоль байгаа нь айрагнаас ялгасан сүүн 

хүчлийн бактерийн өсгөврүүд протеолитик идэвх өндөртэй байгааг харуулж байна. 

Хоол хүнстэй хамт пробиотик бактериуд хоол боловсруулах замын хүчиллэг орчныг 3 цаг орчим дамжин 

өнгөрдөг ба улмаар хүчиллэг орчинд тэсвэртэй бактериуд нарийн гэдэсний хананд бэхлэгдэн үрждэг. Бид 

ялган авсан СХБ-иудын ходоодны хүчиллэг орчинг тэсвэрлэх чадвар, 0.3% цөстэй орчинг тэсвэрлэх 

чадварыг тус бүр 0, 2, 4, 6 цагт спектрофотометрээр эсийн оптик нягтын хэмжиж тодорхойлоход С3-2, С4-

3, Х-1 өсгөврүүдийн нягт өсч байсан нь эдгээр өсгөврүүд хүчиллэг болон нарийн гэдэсний замын цөстэй 

орчинг тэсвэрлэн амьдрах чадвартайг тогтоолоо.  

Өсгөврүүдийн өсгөврийн шингэнийг шүлтээр саармагжуулаагүй үед 21 өсгөвөр идэвх үзүүлсэн бөгөөд 

эдгээр өсгөврүүдийн өсгөврийн шингэнийг натрийн гидрокидын уусмалаар саармагжуулж өвчин 

үүсгэгчдийг дарангуйлах идэвхийг давтан шалгахад 8 өсгөвөр 1-5 мм тунгалаг хүрээ үүсгэсэн. Энэ нь сүүн 

хүчлийн бактерийн бодисын солилцооны эцсийн бүтээгдэхүүн болох сүүний хүчлээс хамааралгүй болохыг 

батлан харуулж байна. Иймд тус өсгөврүүдийн шингэнд рН 2-9 утга, өндөр температурт тэсвэрлэх чадварыг 

тодорхойлоход рН 6 утгад 7 өсгөвөр, рН 4-9-д 1 өсгөвөр тус тус идэвхтэй байсан бол 8 өсгөвөр өндөр 

температурыг тэсвэрлэж байв.  

Дүгнэлт: Бид уламжлалт аргаар исгэсэн гүүний айрагнаас сүүн хүчлийн бактерийн 60 цэвэр өсгөврийг 

ялгаснаас нийт 21 өсгөвөр грам эерэг, сөрөг 5 зүйлийн өвчин үүсгэгч бактерийн өсөлтийг дарангуйлах 

чадвартай байлаа. Мөн C4-3, C3-2, X-1 өсгөвөр уурагзадлах өндөр идэвхтэй төдийгүй ходоод гэдэсний 

замын хүчил, шүлтийн орчинг тэсвэрлэх чадвар сайтай байгааг тус тус тодорхойлов.  

Өвчин үүсгэгч бактерийн эсрэг өндөр идэвхтэй сүүн хүчлийн бактериудын өсгөврийн шингэнд грам эерэг, 

сөрөг бактериудын өсөлтийг дарангуйлж буй хүчин зүйлийг судлахад энэ нь сүүний хүчил биш бөгөөд 

хүчтэй хүчил, шүлтэд тэсвэргүй, өндөр температурт тэсвэртэй байгааг тогтоолоо.  

Цаашид эдгээр биологийн идэвх бүхий сүүн хүчлийн бактериудын ангилал зүйг тодорхойлох, бактерийн 

эсрэг идэвх үзүүлж буй субстанцыг нарийвчлан тогтоох улмаар шинэ төрлийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэх боломжийг судлах бүрэн боломжтой хэмээн үзэж байна. 
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НЯЛХАСЫН 15 АДЫН НЭРИЙГ ЗАРИМ СУРВАЛЖ БИЧИГТ 

ТУЛГУУРЛАН ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛХУЙ 
 

Ц.Баоган1, Н.Ууганбаяр2, Ч.Гансүх3, Д.Шагдарсүрэн4, З.Хишигсүрэн5, Ш.Болд6 

1АШУҮИС-ийн МАУОУС, 2ЭЗШУИС, 3Үндэсний номын сан,  
4Долмалин эмнэлэг, 5АШУҮИС-ийн АУС, 6ШУА 

Цахим хаяг: uuganaanaraa@gmail.com 

Утас: 88041330 

 

Үндэслэл: “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс” судрын “Нялхасын адыг засах 73 дугаар бүлэгт нялхасын адад 

танин барих ба засахын арга лугаа хоёр. Анх язгуур, шинж, анагаахад бэрх, хялбар дөрөв. Түүний язгуур 

нь эрийн биенд тав, эхнэрийн биенд долоо бөгөөд нийт арван хоёр хэмээн өгүүлвэй. Түүгээр барьсны 

шинжид ер хийгээд тус бүр хоёр. Ерийн шинж үргэлж уйлж цочоод янцаглах, нойр бага, эвшээх олон, доор 

уруулыг шүдээрээн зууна. Эхээн маажин хөхийг амнаас гаргамой. Шилээн нугдайж, нүдээн урвуулан 

хөөсөөр бөөлжих буй хэмээжээ. Ийм шинж тэмдэг бүхий өвчин өөрөөр хэлбэл муу хүч, хий юм, ад чөтгөр, 

шулмас, тэнэмэл сүнс, тийрэнд баригдсанаас болсон гэмүүд практикт цөөн бус тохиолддог. Ялангуяа 

нялхас эдгээр адаар ороогдох нь олонтоо байдаг. Нялхасын 15 адын талаар дурдсан судар ном цөөн бус 

байгаа боловч нарийвчлан судлах, заан сургах, шинжлэх ухааны үндсийг тогтоох судалгаа өнөөг хүртэл 

хийдэхгүй байсаар буй. Иймээс адын өвчний тухай эмч маарамба нарын бичсэн судар номын бүртгэл, 

эрдэм судлалын ажил 20 дугаар зуунаас хойш анагаах ухааны салбарт хийгдээгүй байгаа нь энэ чиглэлээр 

судалгаа хийх үндэслэл болж байна. 

Зорилго: Нялхасын 15 адын нэрийн олон хэлний далд утга, галигийг тогтоох, онцлог, ялгаатай, төсөөтэй 

талыг тодруулан тайлбарлах.   

Материал, арга зүй:  

Судалгааны гол материалд: “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс” судрын Нялхасын адыг засах 73 дугаар бүлэг. 

“Анагаах ухааны дөрвөн үндэс” судар, “Арван таван адасын хэргийн судар оршивай”. Монгол бичгийн гар 

бичмэл бэсрэг судар. 

Судалгааны арга: Бид судалгаандаа герменевтик болон харьцуулах аргыг хэрэглэв. 1. Герменевтик гэдэг нь 

тайлбарлах, тодруулах гэсэн грек үгнээс гаралтай үг бөгөөд сэдвийн өгүүлэмж, зохиогч, нэр томьёо, үгийн 

утгын тайлал хийх, тайлбарлах, оновчтой орчуулахын төлөө уг аргыг боловсруулжээ. Иймээс энэхүү аргыг 

судалж буй асуудлын нэр томъёо, үгийн гарал үүсэл, далд утга, давхар санаа, агуулгыг судлан тогтооход 

ашиглав.2. Харьцуулах аргыг нэг үзэгдэл юмс нөгөө үзэгдэл юмсаас юугаараа ялгаатай, юугаараа адил 

төстэй болохыг танин мэдэж, тэдгээрийн нийтлэг ба онцлог шинжийг нээн харуулах боломж олгодог. Бид 

энэхүү аргыг ашиглан нялхасын 15 адын нэр томьёо, хэлбэрийн талаар бичигдсэн эртний судар, сүүлийн 

үеийн судалгааны ажлыг харьцуулан судалж ялгаатай, төсөөтэй талыг тогтоов.  

Судалгааны үр дүн: Нялхасын адын талаар Нагаржунайн “Зуун найралт” (sByor ba brgya pa),  Пахол 

(Вагбхата) “Найман гишүүтийн зүрхнийг хураасан нэрт”, (yan lag brgyad pa'i snying po bsdus pa) Качийн 

Дава-Онго “Найман гишүүтийн зүрхний тийн тайлбар үг, утгын сарны гэрэл”, Ловон Динзинсамбуугийн 8 

дугаар зууны үед зохиосон “Нялхасын их адас 15 хэргийн судар оршивай”, Ловон Дэрдондүддүлдорж 

(1615-1672)-ийн “Нялхасын 15 их ад” (byis pa'i gdon chen bco lnga), Санжайдорж (1569-1645)-ийн “Гэрийн 

эзний хүслийг хангах анхдугаар гишүүн 15 их адыг амарлиулах арга, үхэш үгүй сайн хумх” (khyim pa la 

phan pa bsgrub pa'i yan lag dang po gdon chen bco lnga zhi bar byed pa'i thabs 'chi med bdud rtsi'i bum bzang), 

Панчэн лам Лувсанчойжижалцан (1570-1662)-гийн зохиосон “Нялхсын их адасын 15 хэргийг авчирсан 

амгалан бүхний тус хэмээх үйлдэгч оршивай”, Гончигжигмэдванбо (1728-1791)-ын зохиосон “Нялхсын 15 

адасийн судар оршивай” (byis pa’i gdon chen bco lnga) зэрэг зохиолууд бий. Эдгээр сурвалж бичгүүдээс 

тэжээхүй ухааны салбарын гол “шүн” буюу хамгийн итгэмжтэй ном нь “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс” 

судар юм. Иймээс бид нялхасын 15 адын нэрийн утгыг тогтоохдоо уг судар, түүний зарим тайлбар зохиолыг 
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гол зангилгаа болгон бусад сурвалж бичиг, судалгааны ажилтай харьцуулан үзэж ялгаатай, төсөөтэй талыг 

тодруулав.    

“Анагаах ухааны дөрвөн үндэс”-ийн “Нялхасын адыг засах” 73 дугаар бүлэгт: Нялхасын адад танин 

барих ба засахын арга лугаа хоёр буй. Адыг язгуур, шинж, анагаахад бэрх, хялбар гэж 4 ангилжээ. Язгуур 

гэдэгт хатаагч зургаан нүүртийн хувилгаан эрийн биенд тав (эр ад-5), эхнэрийн биед долоо (эм ад-7) бөгөөд 

нийт 12 ад байдаг. Харин “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс”-ийн тайлбар Сурхар Лодойжалбуугийн 

“Дээдсийн чухал сургаал”, Дэсрид Санжаажамцын “Хөх Биндэрьяа”-д 14 ад болгон нэмсэн бөгөөд энэ хоёр 

бүтээлээс хойш гарсан номонд нэг ад нэмж 15 болгосноор нялхасын 15 ад хэмээн нэрлэгдэх болжээ. 

Ялангуяа gSo rig rgyud bzhi'i sman thang монголоор товчлоод “Мантан” хэмээх номонд маш нарийн ангилж, 

15 адын нэрийг гүйцээн цэгцэлсэн байна. Энэхүү номыг Дэсрид Санжаажамц Төвөдийн алдартай эмч, 

урлахуй ухааны их мастеруудыг цуглуулан хийлгэж нийтдээ 16 жилийг зарцуулж байж, бурхны танка буюу 

шүтээн зургийн хэлбэрээр бүтээсэн гэдэг. Үүний дараа уг хуйлмал цуврал зургийг Лховрагноровжамц 

сонголт хийн дахин засварлаж, Лхайбагэнэн өнгө ялган тодруулж нийт 60 шүтээн зураг болгон 1688 онд 

дуусгажээ. Хожим нь “Эм заслын саран хаан” (sMan dpyad zla ba’I rgyal po) номоос шээсний оношилгоо, 

төөнүүрийн сүвийг, Цаст Төвөд орны нийт нутагт ургадаг ургамал, оршин буй амьтан, гардаг эрдсийн бүх 

зүйлийг судлан оруулж анагаах ухааны 79 шүтээн зураг бүхий иж бүрэн цомгийг 1703 онд бүтээсэн байна. 

“Мантан”-д 15 адыг 3 хэсэгт хуваан тус бүрийн нэрийг ялган бичжээ.  Адын тухай хожмын судрын сонгодог 

жишээ нь “Арван таван адасын хэргийн судар оршивай” бүтээл юм. Энэхүү судар нь гар бичмэлээр Бүгд 

Найрамдах Унгар Улсын ШУА-ын Дорно дахины сан хөмрөгт хадгалагдаж байна. Унгарын алдарт монголч 

эрдэмтэн Кара Дьөрд (Хардорж)-ын “The Mongol and Manchu Manuscripts and Blockprints in the Library of 

the Hungarian Academy of Sciences” хэмээх ном зүйн жагсаалтанд “Mong 59” гэсэн дансны дугаартай уг  

судар нь хятад цаасан дээр хар бэх, модон үзгээр 17 мөрөөр XIX зууны эхэн үед бичсэн бололтой. Нийт 6 

хуудас. Арван таван адасын энэхүү судрыг монголчууд маш эртнээс амьдрал ахуйдаа хэрэглэсээр ирсэн. 

Энэ сударт 15 адасын тухай гарахаас гадна тэрхүү 15 адас нь ямар ямар дүрээр оршиж, ямар ямар өвчин 

үүсгэдэг тухай өгүүлсэн гэжээ. “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс”-ийн “Нялхасын адыг засах” 73 дугаар бүлэгт 

13 адын нэрийг тэмдэглэснийг дээр дурдсан. Уламжлалт анагаах ухааны эмч нар энэ бүлэгт суралцан, 

нялхасын адыг эмчлэх анхны сууриа тавьдаг. Үүний дараа “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс”-ийн тайлбар 

Сурхар Лодойжалбуугийн “Дээдсийн чухал сургаал”, Дэсрид Санжаажамцын “Хөх Биндэрьяа”, Дармо 

маарамба Лувсанчойдогийн “Алтан чимэг”, “Мантан” номуудыг тайлбар болгон баяжуулан үзлээ. Эдгээр 

тайлбаруудаас “Мантан” номонд нялхасын 15 адын нэр, дүр төрхийг хамгийн зөв, оновчтой ангилж 

системжилсэн байна. Энэ бүтээлийг нарийвчлан судлах явцад нялхасын 15 адын 3 янзын ерөнхий ангилал 

байгааг тогтоолоо. Үүнд: 

1. Анагаах ухааны их ад 12, хэргийн элч 2, Махадева буюу их тарнич бурхантай нийлээд 15 ад,  

2. Нялхасын алдарт 15 их ад, 

3. “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс”-ийн нялхасын адыг засахуй 73 дугаар бүлгийн нялхасын адын 

язгуур, 

Энэ 3-ын ерөнхий ангиллыг зөв ухаарахгүй бол хооронд холих, самуурах, арга зүйн алдаанд хүрч 

болзошгүй юм. Эдгээр ерөнхий ангилал болгон өөр өөрийн онцлогтой, нэрийн хувьд хоорондоо ялгаатай, 

төсөөтэй талууд байдаг. Бид судалгааны явцад эхлээд ангилал тус бүрт орсон 15 адын нэрсийг төвөд, 

монголоор гарган, галигийг хадав. 

“Мантан”-гийн “Анагаах ухааны их ад 12, хэргийн элч 2, Махадева буюу их тарнич бурхантай 

нийлээд 15 ад”-ын ангилалд 2 гол онцлог, ялгаа ажиглагдаж байна. Нэгдүгээрт энэ ангилал “Анагаах ухааны 

дөрвөн үндэс”-ийн “Нялхасын адыг засах” 73 дугаар бүлэгт үндэслэсэн нь харьцуулалтаас харагдаж байна. 

Төсөөтэй тал нь 13 адын нэрүүд “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс”-ийн “Нялхасын адыг засах” 73 дугаар 

бүлгээс ирсэн байна. Ялгаатай тал нь “Нялхасын адыг засах” 73 дугаар бүлгийн 13 ад дээр skem byed 

(Хулгайчийн бурхан), lha chen (Их бурхан) гэсэн 2 адыг нэмсэн. Ингээд 15 ад болгожээ. Хоёрдугаарт 12 их 
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ад, 2 хэргийн элч, Махадевагийн нэрс дотор Шувуун ад гэсэн нэр “Нялхасын адыг засах” 73 дугаар бүлгийн 

адын Эхнэрийн биет болж өөрчлөгдснийг тогтоов. 

Дүгнэлт: Нялхасын 15 их адын 3 янзын ерөнхий ангилал байгааг үүнд: 1. Анагаах ухааны их ад 12, хэргийн 

элч 2, Махадева буюу их тарнич бурхантай нийлээд 15 ад, 2. Нялхасын алдарт 15 их ад, 3. “Анагаах ухааны 

дөрвөн үндэс”-ийн нялхасын адыг засахуй 73 дугаар бүлгийн нялхасын адын язгуурыг тогтоов. Түүнчлэн 

эдгээр ерөнхий ангилал болгон өөр өөрийн онцлогтой, нэрийн хувьд хоорондоо ялгаатай, төсөөтэй 

талуудтай тодруулан ангилал тус бүрт орсон 15 адын нэрсийг төвөд, монголоор харьцуулан, галигийг хадав. 

Энэхүү 3 янзын ерөнхий ангиллын анагаах ухааны их ад 12, хэргийн элч 2, Махадева буюу их тарнич 

бурхантай нийлээд 15 ад нь “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс”-ийн нялхасын адыг засахуй 73 дугаар бүлгийн 

нялхасын адын язгууртай адил бөгөөд Нагаржунайн “Зуун найралт”, Пахол (Вагбхата)-ын “Найман 

гишүүтийн зүрхнийг хураасан нэрт”, Качийн Дава-Онгоон “Найман гишүүтийн зүрхний тийн тайлбар үг, 

утгын сарны гэрэл” ботийн “Нялхасын адыг анагаах” бүлгээс гаралтай, харин нялхасын алдарт 15 их ад нь 

“Хүүхдийн Банзрагч” номоос гаралтайг тус тус тодруулав.  
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“ДЭЭРЭЭС ТОГТООСОН ДҮРС ТУС БҮРИЙГ БҮРТГЭСЭН БИЧИГ” СУРВАЛЖААС 

ЗҮРХНИЙ ӨВЧНИЙ ЭМЧИЛГЭЭНД ХЭРЭГЛЭХ АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ЭМИЙН 

ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ ТОДРУУЛАХ 
 

Б.Бямбазаяа1, Б.Гэрэлмаа2,4, Ш.Болд3, Д.Шагдарсүрэн4 
1Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль, 

 2”Ач” анагаах ухааны их сргууль, 
3Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, 

4”Долмалин” эмнэлэг 
Цахимхаяг: bbizi9088@gmail.com 

Утас: 90889003 

 

Үндэслэл: “Dergici toktobuha ge ti ciowan lu bithe” сурвалж нь анх 1720-оод онд манж хэлээр дорно, өрнийн 

анагаах ухааныг хослуулан туурвисан бүтээл юм. Монгол эх нь манай улсын 108 үнэт өвийн нэгд зүй ёсоор 

багтдаг. Тус сурвалжийн жор найрлагад орсон ургамал, амьтны гаралтай түүхий эдүүдийг манж, төвөд, 

хятад, латин, санскрит зэрэг хэлнээс шууд галиглан уйгуржин монгол бичгээр буулгасан байна. Энэ нь 

танин мэдэж практик хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг тул нэршлийг тодруулахаар уг 

судалгааны ажлыг сонгон авлаа. 

Зорилго: “Дээрээс тогтоосон дүрсийн тус бүрийг бүртгэсэн бичиг” сурвалжийн зүрхний өвчнийг анагаах 

жорыг тогтоон, найрлага дахь амьтны гаралтай түүхий эдийг түүвэрлэн, нэршил хэрэглээг шинжлэх. 

Материал, арга зүй: Бид судалгаандаа “Дээрээс тогтоосон дүрс тус бүрийг бүртгэсэн бичиг”, “Хиргүй 

болор толь” төвөд хэлээрх эмийн түүхий эдийн зурагт толь зэрэг эх материалуудыг ашиглав. Судалгааг 

текстологийн болон герменевтик аргуудыг ашиглан явууллаа.  

Судалгааны үр дүн: “Дээрээс тогтоосон дүрс тус бүрийг бүртгэсэн бичиг”-ийн доод ботийн 2 дэвтэрт буй 

өвчний үеийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн зүй тогтлыг зохиогч нар өөр өөрсдийн ойлгосноор дорно 

дахины танин мэдэхүйн сургаалыг ашиглан тайлбарласан байна. Залгуулаад тухайн эрхтний өвчлөлийн 

эмчилгээг жор найрлага, хэрэглэх аргын хамт зааварлажээ. Бид “Зүрхний өвчний өвчнийг өгүүлэх нь” бүлэг 

дэх 8 эмчилгээний аргаас нийт 27 төрлийн дан эм байгааг олж тогтоолоо. Үүний 7 нь амьтны гаралтай эмийн 

түүхий эд байна. Үүнд: 

1. 山羊宝Shan Yang Bao: Testicles of Sheep буюу Xурганы засаа   

2. 龙涎香Long Xian Xiang: Ambergris - Эр халимны хоол боловсруулах системд үүсдэг бүдэг саарал 

эсвэл хар өнгөтэй хатуу, лав хэлбэртэй, шатамхай бодис буюу халимны хув 

3. 麝香She Xiang: Заар  

4. 鹿心Lu Xin: Бугын зүрх 

5. 鹿牙露 Lu Ya lu: Бугын шүдний жигнэсэн шүүс 

6. 牛心Niu Xin: Үхрийн зүрх 

7. 鹿房Lu Fang: Бугын хөх 

Эдгээр эмийн түүхий эдийн уламжлалт анагаах ухааны амт, чадал, үйлдлийг “Рашааны зүрхэн найман 

гишүүнт нууц увдисын үндэс”, Тойн Жамбалдоржийн “Бусдад үйлдэх судраас эмийн орон эндүүрэлгүй 

танин барих, үзэх арга, эмийн магад ургах үзэсгэлэнт нүдэн чимэг хэмээх оршвой”, ӨМӨЗО-ны Лувсан 

тэргүүтэн судлаач нарын 1998 онд орчуулж, тайлбар хийсэн “Эм таних ухаан”, Дэүмар Данзанпунцагийн 

“Хэр үгүй болор эрх судрын орчуулга-Монгол эмийн тухай товч гарын авлага” номыг ашиглан тогтоов.  

Дүгнэлт: Тус сурвалжийн зүрхний өвчнийг анагаах дан эмээс тодорхойгүй байсан 7 төрлийн амьтны 

гаралтай түүхий эдийн нэршил, үйлдлийг тодрууллаа. 

mailto:bbizi9088@gmail.com
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ХОРДЛОГЫН ШАЛТГААНТ БӨӨРНИЙ ЦОЧМОГ ДУТАГДАЛ БОЛОН ЭЛЭГНИЙ 

ФЕРМЕНТИЙН ИДЭВХЖИЛИЙН ХАМААРЛЫГ ХЯТАДЫН УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ 

УХААНЫ ОНОЛООР ТАЙЛБАРЛАХ НЬ  

 
Д.Болормаа1, Э.Мөнгөнтуул2 

1ШУГТЭ, БДДШТөв 
2АШУҮИС 

Цахим хаяг: bolormaado08@gmail.com 

Утас: 88095585 
 

Үндэслэл: Хордлогын шалтгаант бөөрний цочмог дутагдал (БЦД) нь нөлөөлж байгаа хүчин зүйлээсээ 

хамааран элэгний үрэвсэлтэй хавсарч өвчлөх нь цөөнгүй байна. ШУГТЭ-ийн гемодиализын тасагт БЦД 

оношоор 2013 онд 15, 2014 онд 26 эмчлүүлэгч гемодиализ эмчилгээ хийлгэснээс нийт 41 хүний 70% эрэгтэй 

архины шалтгаантай байсан ба насны хувьд 35-50 насных дийлэнх байна. ШУГТЭ-ийн ХБЭСТасагт хэвтэн 

эмчлүүлэгчдийн хордлогын шалтгаант элэгний үрэвслийн шалтгааныг судалсан судалгаагаар нийт 

эмчлүүлэгчдийн 58% архины шалтгаан эзэлсэн үр дүн гарсан. Иймээс хордлогын шалтгаант БЦД-ын үеийн 

элэгний ферментүүдийн идэвхжлийг нөлөөлсөн хүчин зүйлтэй нь холбон судлах нь оношлогоо, эмчилгээнд 

чухал ач холбогдолтой байгааг судалгааны ажлын үндэслэл болгосон. Эртний Хятадын хар зурхайн 5 

махбодийн онол нь Хятадад Инь Янгийн онолтой бараг нэгэн зэрэг Zhou (МЭӨ 1000-770) дайнч улсын үед 

үүссэн гэж судар номонд тэмдэглэсэн байдаг. Таван махбодийн онол нь дэлхий дээр байгаа бүх зүйлийг 

мод, гал, шороо, төмөр, ус гэсэн 5 зүйлд хуваан төрөлжүүлж тайлбарладаг. Хятадын эмч нар энэ онолыг 

анагаах ухаанд дэлгэрүүлж, хүний биеийн бүтэц, үйл ажиллагаа, өвчин эмгэгийн шалтгаан, эмгэг жамыг 

тайлбарлах, өвчнийг эмчлэх аргын онолын үндэс болгон хэрэглэсээр ирсэн. Энэхүү онолоор бөөр нь ус, 

элэг нь модон махбодтой бөгөөд усан махбодтой бөөр нь модон махбодтой элэгний эх нь болдог. Ус модыг 

үүсгэнэ. Мод газраас усыг сорж шимэх замаар ургадаг. Энэ зарчмаар хүүгийн эмгэг эхдээ (элэгний эмгэг 

бөөрөнд дамжих), эхийн эмгэг хүүдээ (бөөрний эмгэг элгэнд дамжих) дамжиж явагдах бөгөөд ийм 

тохиолдолд өвчин хөнгөн, эмчлэхэд хялбар, эдгэрэх нь хурдан, төгсгөл сайн байдаг. 

Зорилго, зорилт: Хордлогын шалтгаант БЦД-ын үеийн бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал, элэгний 

үрэвслийн ферментүүдийн (АсАТ, АлАТ) идэвхижлийг нас, хүйс, нөлөөлсөн хүчин зүйл, хоорондын 

хамаарлыг судалж оношлогоо, эмчилгээний ач холбогдлыг тодорхойлох, элэг бөөрний харилцан шүтэлцээт 

холбоог Хятадын уламжлалт анагаах ухааны онолоор тайлбарлах.  

1. Хордлогын шалтгаант БЦД болон элэгний үрэвслийн үеийн шалтгаан, нөлөөлсөн хүчин зүйлийг нас 

хүйстэй нь холбон судлах. 

2. Судалгаанд хамрагдагсдын элэгний үрэвслийн үеийн ферментийн идэвхижлийг бөөрний үйл 

ажиллагааны алдагдал хоорондын хамаарлыг судлах. 

3. Элэг болон бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал хоорондын хамаарлыг Хятадын уламжлалт анагааах 

ухааны онолоор нэгтгэн тайлбарлах. 

Материал, арга зүй: ШУГТЭ-ийн захиргаа болон сургалтын алба, архивын ажилтнаас ЭМС-ын 2017 оны 

11 сарын 450 тоот тушаалаар батлагдсан Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт СТ-1а албан бичиг баримтыг 

ашиглах зөвшөөрөл авсны дагуу 2015-2018 онд хэвтэн эмчлүүлсэн 40 өвчний түүхээс мэдээллийг түүвэрлэн 

судалгааны материалаа бүрдүүлсэн.  

Судалгаанд хамруулах шалгуур: 

● Олон улсын өвчний 10-р ангиллын дагуу Бөөрний цочмог дутагдал N17 онош тавигдсан байх, 

● Лабораторын шинжилгээнд креатинин (43-106 мкмол/л), мочевин (1.7-8.3 ммол/л), кали (3.6-5.5 

ммол/л), АсАТ (0-36Ul), АлАТ (0-42UI) нэгжээр хэмжиж тодорхойлсон байх. 

● Элэгний В, С илрээгүй илрээгүй, бөөрний архаг дутагдал оношлогдоогүй эмчлүүлэгчийг сонгох зарчим 

баримталсан. 
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● Судалгаагаар түүвэрлэн авсан мэдээллийг статистикийн SPSS-20, хэрэглээний Excel программд 

оруулан үзүүлэлтүүдийн дундаж хэмжигдэхүүн түүний стандарт хазайлт, хамаарлын коэффициент, хи 

квадрат, магадлалын шалгууруудыг тооцоолж үр дүнд боловсруулалт хийсэн.  

Судалгааны үр дүн 

1. Судалгаанд хамрагдсан ШУГТЭ-ийн БДШЭСТасагт хэвтэн эмчлүүлсэн 40 эмчлүүлэгчийг судалгаанд 

хамруулснаас 18 эрэгтэй, 22 эмэгтэй байлаа. Эмчлүүлэгчдийн дундаж нас 51. Эмчлүүлэгсдийн 50-59 

насны бүлэгт эрэгтэй 35%, эмэгтэй 39% эзэлж байгаа нь насны бүлэг хүйсний хувьд ялгаа байхгүй 

байна. Хүснэгтээс дүгнэхэд 78% бөөрний урьдал шалтгаантай байгаа бөгөөд эмэгтэйчүүд дийлэнх 

хувийг (90%) эзэлж байгаа нь хүйсийн хувьд ялгаатай байна. Судалгаанд хамруулсан эмчлүүлэгчдийн 

өвчлөлд нөлөөлсөн хүчин зүйлийн төрөл, хэлбэрийг судлахад 45% архины хэрэглээ, хүнсний нэмэлт 

бүтээгдэхүүн (тураах) 18% эзэлж байна. Хүйсээр авч үзвэл эрэгтэйчүүдэд архины хэрэглээ 65%, 

эмэгтэйд 25% байгаа нь эрэгтэй, эмэгтэй хүйсэнд ижилхэн архины хэрэглээ дийлэнх хувийг эзэлж 

байна. 

2. 1994 онд хуралдсан дэлхийн гастроэнтерелогчдын хурлаас гарсан ферментийн идэвхийг ангилсан 

ангиллаар судалгаанд хамрагдагсдын шинжилгээний үр дүнг судлахад 22.5% их идэвхижилтэй, 20% 

бага зэргийн идэвхижилтэй байна. Хи квадрат шалгуурын 2х2 хүснэгтийг ашиглан тооцоолоход Х2
t 

=3.84<0.083 буюу р>0.05 байгаа нь АсАТ фермент идэвхжил эрэгтэй, эмэгтэй хүйсэнд ялгаагүй болох 

нь батлагдлаа. Х2
t =3.84<0.767 буюу р>0.05 байгаа нь АлАТ ферментийн идэвхжил эрэгтэй, эмэгтэй 

хүйсэнд ялгаагүй болох нь батлагдлаа. АсАТ, АлАТ ферментийн идэвхижлийн хоорондын хамаарал нь 

(r=0.69), креатинин мочевин хоорондын хамаарал нь (r=0.53) эерэг дунд хамааралтай байгаа нь 

батлагдлаа. АсАТ, АлАТ болон креатинин мочевины хооронд сул хамааралтай байна. 

3. Хятадын Yin Yang-ийн онол нь: Дэлхий ертөнц, түүн дээр оршин тогтнож буй бүх юмс үзэгдлийг Yin 

(бэлэг), Yang (арга) хоёрт хураангуйлан авч үздэг. Бие махбодид Yin, yang тэнцвэртэй бол бие эрүүл 

чийрэг байна. Yin, yang-ийн аль нэг нь багасвал нөгөө нь ихсэх, нэг нь ихэсвэл нөгөө хэсэг нь багасах 

зэргээр харилцан бие биедээ шилжиж байдаг. Элэг нь цусыг, бөөр нь охь шимийг хадгалдаг. Охь шим 

(Yuan qi), цус нь бие биенийгээ үүсгэдэг. Бөөрний охь шим дутагдвал элэгний Yin дутагдсанаас элэг 

бөөрний Yin хоёул дутагдана. Энэ үед эмнэлзүйд гар хөлийн үе сулрах, нуруугаар өвдөх, үргүйдэх, чих 

шуугих, толгой эргэх, нүд хуурайших, шинж илэрнэ. Хэрэв элэгний Yang ихэсвэл толгой өвдөх, нүд 

улайх, ууртай болох ба удаан хугацаагаар үргэлжилвэл бөөрний Yin-д нөлөөлж үеэр өвдөх, үргүйдэх, 

чихний үрэвслийн шинж тэмдэг илэрч уламжлалт онолтой холбоотой байна. 

Дүгнэлт 

1. Хордлогын шалтгаант БЦД оноштой эмчлүүлэгчдийн өвчлөлийн 78% бөөрний урьдал шалтгаан эзэлж 

байгаа бөгөөд нөлөөлсөн хүчин зүйлийн 45% архины хэрэглээ, 18% хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн 

(тураах бэлдмэл) эзэлж байгааг тогтоов. 

2. АсАТ, АлАТ ферментийн идэвхижлийн хоорондын хамаарал нь (r=0.69), креатинин мочевин 

хоорондын хамаарал нь (r=0.53) эерэг дунд хамааралтай байгаа нь батлагдлаа. АсАТ, АлАТ болон 

креатинин мочевин хооронд сул хамааралтай байна. 

3. Хятадын уламжлалт АУ-ны онолуудаас (хар зурхайн таван махбодийн онол, Yin Yang-ийн онол) 

үзэхэд бөөр элэг хоёр нь махбодь болоод энергийн харилцан шүтэлцээгээр хамааралтай байгаа учир 

элэг бөөрний хавсарсан өвчнийг эмчилгээ, оношлогоо, урьдчилан сэргийлэлтийг нэгдмэл байдлаар авч 

үзэх нь илүү ач холбогдолтой юм. 

 

Түлхүүр үг: Хятадын уламжлалт анагаах ухаан, асат, алат, креатинин, мочевин, охь шим 
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УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ МАНИНГИЙН АНГИЛАЛЫГ ТОДРУУЛАН 

БЭЛГИЙН ЭМГЭГ ХӨГЖИЛТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА 

Б.Солонго1, Ж.Мөнхжаргал2, О.Номин3, Б.Одмаа3, Д.Отгонтунгалаг2, Ю.Галмандах1 
1Ануттара мед эмнэлэг, 

 2Этүгэн их сургууль 
3Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 

Цахим хаяг: Pmm18d510@st.mnums.edu.mn 

Утас: 95813588 

Үндэслэл: Уламжлалт анагаах ухааны онолд хүний бие махбод хэрхэн тогтож бий болдог талаар Анагаах 

Ухааны Дөрвөн Үндэст эцгийн цагаан дусал, эхийн улаан дусал, зуурдын сүнс нь үйлээрээ хөтлөгдөн 

урьдын ерөөлийн барилдлагаар учрах ба тэдгээрийн тус тусын таван махбодын хувь хэсгүүд нь нэгэн 

агшинд бүрдэн хураад нэг оронд цугларах нь умайд тогтох шалтгаан болдог. Эцэг эхийн дусал цустай хамт 

зуурдын сүнс тогтоход эцгийн дуслын хувь их бол хүү, эхийн цусны хувь их бол охин, дусал, цусны хувь 

тэнцүү бол манин хүүхэд төрнө хэмээснийг тодруулан манингийн ангилал, шинжийг дэлгэрүүлж судлах 

шаардлагатай байна.  

Хүний бие махбодыг шүтээн буюу хүйсээр нь ялгавал эрэгтэй, эмэгтэй, тэдгээрт үл хамаарагдах манин гэж 

гурван хэсэгт хуваадаг боловч манин хүйсийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судалсан судалгааны ажил 

хангалттай бус байна. Анагаах ухаанд манингийн талаарх ойлголтыг хүйс ялгарлын гаж хөгжлийн улмаас 

эр, эм бэлэг хослох буюу эр, эмийн аль аль шинжийг хадгалсан төрөлхийн гаж эмгэг гэж тодорхойлдог. 

Эдгээрийг үүсгэх шалтгаан нь хромосом, бэлгийн булчирхай (төмсөг, өндгөвч), бэлгийн гормонууд бөгөөд 

шалтгаан, нөхцөл, манинших хам шинж зэргээс үндэслэж олон төрөлд ангилан авч үздэг тул тэдгээр 

ангилалын түгээмэл тохиолддог бэлгийн эмгэг хөгжлийн хүрээнд судалж, УАУ-ы манингийн ойлголттой 

харьцуулан тодруулах нь манин хүйсийн талаарх онолын мэдлэг мэдээлэл дутмаг байгаагаас үүдсэн 

оношлогооны эргэлзээтэй байдлыг тодруулах чухал ач холбогдолтой юм.  

Дэлхийн хэмжээнд, нэн ялангуяа Европын улс орнуудын хувьд бэлгийн эмгэг хөгжлийг статистик тоо 

баримттай нь нарийвчлан судалсан байдаг. Тухайлбал Стэнфордын их сургуулийн судалгаагаар 

Клайнфелтерийн хам шинж нь шинээр төрж буй нийт эрэгтэй хүүхдийн мянган төрөлт тутмын хоёр аравны 

тавд тохиолддог бол АНУ-д жил бүр гурван мянган Клайнфелтертэй хүүхэд төрдөг. Гэвч Монгол улсын 

нийт хүн амын дунд бэлгийн эмгэг хөгжилтэй буюу манин хүйст хамаарагдах хүмүүсийн статистик тоон 

үзүүлэлтийн судалгаа тодорхой бус байгаа тул тодруулах асуудал зайлшгүй хөндөгдөж байна. 

Зорилго: Уламжлалт анагаах ухааны манингийн ангилалыг бэлгийн эмгэг хөгжилтэй харьцуулан судалж, 

статистик тоон үзүүлэлтийг олж тодруулах. 

Материал, арга зүй: Бид судалгаандаа “Анагаах ухааны дөрвөн үндэс” болон түүний тайлбар зохиол “Хөх 

биндэръяа”, УАУ-ы Төвөд хэл дээр бичигдсэн бусад тайлбарууд, “Анагаах ухааны генетикийн үндэс”, 

“Анагаах ухааны удам зүй” зэрэг материалуудыг үндсэн эх хэрэглэгдэхүүн болгон сонгон авч, сурвалж 

судлалын болон эх бичиг судалгааны магадлан жагсаах, герменевтик, анализ-синтезийн аргуудыг 

ашигласан. 

Судалгааны үр дүн: Сурвалж бичгийн судалгаанд нийт 20 гаруй ном судар ашигласнаас манингийн талаар 

уламжлалт анагаах ухаанд тэмдэглэсэн байдлыг нэгтгэн үзүүлэв. Үүнд: 

1.   Нийт арван хоёрТөвөд тайлбар зохиолуудад хүний хүйсийг эр, эм манин гэсэн гурван хүйст 

ангилсан байна. Манингийн ангилалыг хоёр сурвалжид сарын эхэнд эрэгтэй болж, сарын сүүлд эмэгтэй 

болох нь урвадаг манин, эр, эм бэлэг эрхтэн хоёул байхыг хоёр бэлэгтэй манин, бэлэг эрхтэнгүй 

шээсний сүв төдий байхыг бэлэггүй манин гэж гурав ангилсан бол бусад сурвалжид хоёр бэлгэтэй, 

бэлэггүй, урвадаг, эр, эм алинг хүссэн ч ёсчилон эдэлж чадахгүй нь саармаг буюу атаат манин, эр бэлэг 

эрхтний үйл тасрах нь тэгш манин хэмээн тав ангилсан байна. 

2.  УАУ-ы манингийн таван язгуурыг бэлгийн эмгэг хөгжилтэй харьцуулан судлахад жинхэнэ 

манингийн ангилалд гермафродитизм буюу хоёр бэлэгтэй манин орж байна. Афаллиа фаллус нь 
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бэлэггүй манин, бөөрний дээд булчирхайн гиперплази, андроген хам шинж нь урвадаг манин, 

Клайнфелтерийн хам шинж, Тернерийн хам шинж нь саармаг манин, эр бэлэг эрхтний судас шөрмөс 

тасрах нь тэгш манинтай тус тус гадна шинж тэмдгийн хувьд дүйцэж байна. Эдгээр нь хуурамч 

манингийн ангилалд багтах ба хоёр бэлэгтэй, бэлэггүй, урвадаг, саармаг зэрэг манингийн язгуурууд нь 

төрөлхийн бэлгийн эмгэг хөгжил бол тэгш манин нь гадаад хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалж эр 

бэлэг эрхтэн гэмтсэнээс үүсдэг олдмол бэлгийн эмгэг болох нь харагдаж байна. 

3.  ЭХЭМҮТ-ийн НҮЗП-ийн Пренатологийн кабинет, Анагаах ухааны удам зүйн лабораторид хандаж 

буй хүмүүсийн дунд Клайнфелтерийн хам шинжтэй эрэгтэй хүүхэд жилд дунджаар 4-5 төрдөг. 2013-

2016 онд хийгдсэн “Төрөлхийн хөгжлийн гажгийн тархалт, шалтгаан, эрт илрүүлэлт, урьдчилан 

сэргийлэх арга” судалгаанд 4517 жирэмсэн эхэд ургийн кариотипийг тодорхойлоход 22 тохиолдолд 

хромосомын гажиг илэрснээс хоёр нь Тернерийн хам шинжтэй болох нь оношлогдсон. 

Дүгнэлт: Уламжлалт анагаах ухааны сурвалж болон бусад тайлбар зохиолуудын хүрээнд манинг хоёр 

бэлэгтэй, бэлэггүй, урвадаг, саармаг /атаат/, тэгш хэмээн таван зүйлээр ангилсан байна. Манингийн 

ангилалыг бэлгийн эмгэг хөгжилтэй харьцуулахад хоёр бэлэгтэй, бэлэггүй, урвадаг, саармаг зэрэг 

манингийн язгуурууд нь төрөлхийн бэлгийн эмгэг хөгжил бол тэгш манин нь гадаад хүчин зүйлийн 

нөлөөллөөс шалтгаалж эр бэлэг эрхтэн тасарч гэмтсэнээс үүсдэг учраас олдмол байх магадлалтай. Монгол 

улсын хэмжээнд бэлгийн эмгэг хөгжилтэй хүмүүсийг бүртгэсэн албан ёсны статистик тоо баримт, судалгаа 

хангалтгүй байна. 
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ТУВАЧУУДЫН ХҮҮХДИЙН ӨЛГИЙТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЁС ЗАНШИЛ 

Б.Одмаа 

ШУА-ийн Филсофийн хүрээлэнгийн Баян Өлгий аймаг дахь салбар 

Цахим хаяг: Odmaa931015@gmail.com 

Утас: 95146917 

 

Үндэслэл: Ийнхүү эртнээс төв Азийн өндөрлөгт нутаглан сууж байсан, түүхийн явцад тархан нүүдэллэж 

эдүгээ Монгол, Орос, Хятад гэсэн гурван улсын бүрэлдэхүүнд багтсан. 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. Нөгөөтэйгүүр, нийт тува угсаатны түүх, соёлын судалгааны нэгэн чухал сэдэв нь тэдний уламжлалт 

хуримын дараах зан үйл нэг бол айл гэр бүл болсон хосууд үр хүүхэдтэй болох нь мэдээж. Даяарчлагдаж 

байгаа дэлхий ертөнц зарим нэг ёс заншил илүү гээгдэж, зарим нь бусад угсаатан бүлгүүдтэй ижилсэж эсвэл 

ондооших байгаа өнөөгийн нийгэмд бид тувачуудын оюуны соёлын нэгээхэн хэсэг болсон тувачуудын 

хүүхдийн өлгийтэй холбоотой олон ёс заншлыг, ач холбогдлыг ирээдүй хойч үедээ таниулах, өвлүүлэх, 

учир утгыг ойлгоосой хэмээн зорьсон билээ. 

Зорилго: Тувачуудын уламжлалт хүүхдийн холбоотой зан зан үйл тэр дундаа тувачуудын өлгийтэй 

холбоотой зан үйлийг судлахад оршино. 

Материал, арга зүй: Энэхүү судалгааг бичихийн тулд хээрийн судалгаа хийх, аман мэдээ цуглуулах, 

нэгтгэн дүгнэх, харьцуулах, эх сурвалжтай ажиллах, судалгааны ном бүтээлүүдтэй танилцах зэрэг аргыг 

голлон хэрэглэв. 

Судалгааны үр дүн: Тувачууд эрт үеэс нэхий өлгий, модон өлгий, даавуу өлгий хэрэглэж ирсэн 

уламжлалтай. Өлгий бол монгол хүүхдийн амьдралд зохицсон, аюулгүй эрүүл чийрэг өсөхөд нөлөөлдөг 

найдвартай хамгаалалт юм. 

Нэхий өлгий. Монголчууд эрт үед хүүхдээ нэхий өлгийд өлгийддөг байв. Өлгий хийх нэхийгээ тэр бүр 

хамаагүй хонины нэхийгээр хийдэггүй. Тухайлбал айлаас худалдаж авсан юмуу хүний өгсөн нэхийгээр 

хийдэггүй. Өөрийн малын нэхийнүүдээс аль нарийн зөөлөн ноостой, хялгас багатай, залуу хонины ноостой 

нэхийг шилж өлгий хийнэ. 

Нэхий өлгийг дээд олон хуниасыг олон хүүхэдтэй, настай эмгэнээр хуниулдаг байжээ. Хуниас дээр 

хонх, зоос, хөө хуяг, тээг, үнэгний хамар, элдэв хүрэл эдлэл, чонын шагай, мөнгө, зэсээр хийсэн жижиг нум 

сум, зэргийг хаддаг байжээ. Энэ нь нялх хүүхдэд элдэв муу юм халдахгүй байхыг бэлэгджээ. Мөн бөс 

даавуун өлгийг хэрэглэж байсан нь одоо ч уламжлагдан үлджээ. 

Монгол хүний бие чийрэг хатуу, цэвэр тэгш хүчтэй байгаа нь нялх үед нь өдөр шөнөгүй өлгий дотор нь 

чанга баглан боодогтой холбоотой гэж үздэг. Хүүхдийг өлгийнөөс тайлж авсны дараа өлгийг хоосон тавьж 

болохгүй гэж, сүх, алх, шанага, зэрийг дотор нь тавьдаг, мөн шүдэнзээс гал гаргаж гурвантаа тойруулан дом 

шившлэг хийдэг байна. Учир нь өлгийнд нүдэнд үзэгдэхгүй чөтгөр орж унтахаас айж байна гэнэ. Өлгийнд 

гурван бүс хэрэглэдэг нь жаргал зовлон жаргал гэсэн билэгдлийг агуулсан байдаг. Мөн өнгөрсөн одоо 

ирээдүй цаг, өвөг дээдэс, аав ээж, ба өөрөө гэсэн удам угсааны тухай ойлголтыг бэлэгддэг. 

Монголчуудын дунд хүүхдийн модон өлгийтэй холбоотой ёс заншил Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл 

суманд төвлөрөн аж төрж буй Алтайн тувачуудын дунд нилээд хадгалагдан үлдсэн байдаг. Тувачууд модон 

өлгийг “кавай” гэж нэрлэдэг. Мянгадууд хүүхэд төрөхийн өмнө модоор хийсэн дүүжин өлгий бэлтгэнэ. 

Үүнийг хийхийн тулд цэвэр нарийн цэвэрхэн бургасаар хийдэг ба улаан харганыг элдэв муу бүхэн ад 

чөтгөрөөс хамгаалж зайлуулах увидастай гэж хүүхдийн өлгийн цамцархайг заавал улаан өнгөөр хийдэг бол, 

Хорчингууд өлгийг хайлаас модоор хийхдээ нар гарах зүг хандаж ургасан хайлаас модыг сонгоно. Энэ нь 
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бусдаас түрүүлж, нарны гэрлийг хүртэх ба мод шиг хатуу бөх байхыг бэлэгдэсэн санаа аж. Харин Тувачууд 

хүүхдийн модон өлгийг гарын ур дүй сайтай хүн бургас, цагаан харгана модоор хийдэг байна. Цагаан 

харганыг элдэв муу бүхэн ад чөтгөрөөс хамгаалж зайлуулах увидастай гэж хүүхдийн модон өлгийг заавал 

цагаан харганаар хийдэг байжээ. 

Өлгийний хоёр талын модыг /кавайнын чаагы/ хооронд савхаар холбон толгойн хэсэгт цагаан 

харганыг матийлган нарийн сураар бөхлөөд хадаж өгнө. Үүнийг “энмек” гэж нэрлэдэг. Өлгийний цээж талд 

ямааны ноолуурыг даавуун уутанд зузаан зулж хүүхдийн далан доор нь тааруулж тавиад доод хэсэг цагаан 

эсгий дэвсэж өгнө. Ямааны зузаан ноолууран дээр унтдаг хүүхдийн ууц нуруу чилэхгүй, биеийн галбир 

тэгш болдог аж. Бүтээлэгтэй энмек нь хүүхдийн толгой толгойг нь дааруулахгүй дулаан байлгах, нарны 

хурц гэрэл, ялаа шумуул, ялангуяа нүүдлээр морь бүдрэх ч юм уу, болзошгүй осол гэмтэлээс хамгаалах 

зориулалтай байна. Эх хүн амаржих тоогоор хүүхдийн цөглөсөн хүйг жижиг дөрвөлжин даавуунд оёод 

энмекээс дүүжилж, хүүхдийн толгой дор сайн элдсэн ишигний арьс өгдөг, үүнийг “чөмег” гэнэ. Энэ нь 

хүүхдийн толгой хүзүүг дулаан, зөөлөн, хазгай муруй болголгүй тэгш чөлөөтэй байлгахаас гадна хүүхдийн 

чих нь сонор соргог болдог байна. Өлгийний хоёр талын их биеийг холбосон савхан дээр хэдэн ширхэг 

ховил маягийн зураас гаргасан хавтгай модыг сүнмек буюу таалай ч гэж нэрлэдэг. Үүний доод хэсэгт 

гадагшаа цорго гаргаж өгөх бөгөөд үүгээр шээс гадагшилж цоргон дор тоссон жижиг саванд орох учир байн 

байн хуурайлах шаардлагагүй байна. 

Модон өлгийд (кавайга) хүүхдийг анх өлгийдөх нь нарийн дэг журамтай. Сая төрсөн нялх үрийг 

төрөл төрөгсөдөөс нь, эсвэл тэр хот айлын хамгийн өндөр настай эмэгтэй өлгийдөж өгдөг. Харин үр хүүхэд 

тогтдоггүй айлын шинэ төрсөн үрийг өлгийдөхийн өмнө уг өлгийд дөнгөж төрсөн нохойны гөлөг 

өлгийдсөний дараа нялх үрийг өлгийддөг, хэрвээ гөлөг олдохгүй бол сая төрсөн хүүхдийн өндөр настай 

өвөө буюу эмээ нь эсвэл тэр хот айлын хамгийн өндөр настай хүн толгойгоо тавьж өлгийдэх дүр үзүүлсний 

дараа олон хүүхэд төрүүлсэн эх гартаа барин ерөөл бэлгэдлийн үг хэлээд нялх үрийг өлгийдөж ор түшүүлэн 

тавьдаг. 

Модон өлгийтэй холбоотой нэг онцгой заншил бол төрсөн эхэд зориулж төхөөрсөн хонины    баруун 

талын шагатай чөмгийг эрэгтэй хүүхдийн хувь, зүүн талынхныг эмэгтэй хүүхдийн хувь гэнэ. Шагайтай 

чөмгөө чанаад сая амаржсан эхэд авч өгөхөд, эх нь түүнийг мөлжөөд махыг нь шөлөнд хөшгөлж иднэ. 

Тэгээд мөлжсөн ясаа хүүхдийн эцэгт нь өгнө. Эцэг нь шагайг нь салгаж мөлжөөд, модон өлгийний уяанд 

шагайг нь уяна. Өлгийнд өлгөсөн шагайны тоогоор тэр айлын хүүхдийг тоог, хэдэн эрэгтэй, эмэгтэй мэдэж 

болно. Тухайлбал, эрэгтэй хүүхдийн тоогоор морь (нар зөв) шагай, эмэгтэй хүүхдийн тоогоор гүү (нар 

буруу) шагайг уяна. Хэрэв, нэг хүү, гурван охинтой айл байлаа гэхэд, нэг морь, гурван гүү шагайг 

хүүхдүүдийн дарааллаар уяна. Тэрчлэн тухайн айлын хүүхдүүдээс хэн нэг нь эндсэн (нас барьсан) 

тохиолдолд тухайн хүүхдийн шагайг авч хоосон зангилаа үлдээдэг заншилтай. Нэг айлын хүүхдүүд нэг 

өлгийд өсч бойжуулна. Өлгийг тэр айлын хүүхдүүд насны эрэмбээр эдэлж, дараачийн шинээр нялх хүүхдэд 

дамжина. 

Дашрамд өгүүлэхэд, монголчууд “Төрөөгүй хүүхдэд төмөр өлгий” гэж хүүхэд төрөхөөс өмнө өлгий 

бэлдэггүй. Энэ бол монголчуудын гүн утга агуулан хэлдэг үгийн нэг бөгөөд шууд энгийн утгаар нь 

тайлбарлаж болохгүй. Төмөр өлгий гэж байгаа нь энгийн өлгий бус онцгой буюу амьдралд байдаггүй 

зүйлийг хэлж байна. Ингэж үзвэл хүүхдийг төрөхөөс нь өмнө хэтэрхий ихийг бэлдэж хөл хөөр болох нь 

олны анхаарлыг татан улмаар хар, цагаан хэл амны түйтгэрт хорлогдох шалтгаан болох бөгөөд энэ нь 

хүүхдийг төрөх явдалд саад болж болзошгүй тул цээрлэдэг ёс байжээ.  

 

Дүгнэлт: Энэ бүхнээс харахад Тувагийн ард түмэн хүүхдийг монголчуудын адил хүүхдээ өлгийнд 

өлгийдөж, бага наснаас эхлэн эрүүл чийрэг өсгөх, тэдэнд сайн сайхныг бэлэгдэн зан үйлийн өргөн дэлгэр 

ёслол гүйцэтгэж иржээ. 
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УВС АЙМГИЙН АРД ИРГЭДИЙН КОВИД-19 ӨВЧНИЙ ТАЛААРХ МЭДЛЭГ, 

ХАНДЛАГА, ДАДАЛ, БОЛОН ХУВЬ ХҮН, НИЙГЭМД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨЛЛИЙГ 

СУДАЛСАН ДҮН 
М.Баянмөнх1, Ц.Цэдэнбалжир2 

1Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар,  
2Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 

Цахим хаяг: baynaa127@gmail.com 

Утас: 99449591 

 

Үндэслэл: КОВИД-19 цар тахал нь дэлхийн улс орнуудын эрүүл мэндийн тогтолцоо болон шийдвар 

гаргагчдаас үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, бодлого, шийдвэрүүд гаргахыг шаардаж байна. 

Иймээс энэхүү нөхцөлд бид хувь хүний болон нийгмийн хариу үйлдлийг 1) хүлээж байгаагүй үйл явц болон 

хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийг хэмжих 2) цар тахлын үеийн хариу арга хэмжээ хэрхэн үр дүнтэй, сайн 

зохион байгуулагдсан байгааг тогтоодог. Хүн амд суурилсан судалгаагаар цар тахлын талаарх ойлголт, 

хязгаарлалтыг хүлээж авах байдал, сэтгэцийн болон биеийн эрүүл мэнд, зан үйл, тэдэнд шаардлагатай 

мэдээллүүд, буруу ойлголтуудыг тогтоох ач холбогдолтой юм. Цар тахал нь хувь хүн болон нийгмийн 

сэтгэцийн эрүүл мэнд, хэвийн аж амьдрал, харилцаа болон эдийн засгийн тогтвортой байдалд сөргөөр 

нөлөөлсөөр байна. КОВИД-19 цар тахал нийтийн дунд тархахад хүн амын зан үйлээс ихээхэн хамаарна. 

Иймээс л өвчний тархалтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь нэн тэргүүний ажил болно. Хүн амын 

коронавируст халдварын талаарх мэдлэг, хандлага, дадал, ойлголтыг тогтоох нь урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд ихээхэн тус болно. Иймээс коронавируст 

халдвар (КОВИД-19)-ын талаарх хүн амын мэдлэг, хандлага, урьдчилан сэргийлэх зан үйл, ойлголт, 

мэдээллийн хэрэгцээг тогтоож, хариу арга хэмжээ, эрсдлийн мэдээлэл харилцааг сайжруулах, иргэдийн 

бэлэн байдлыг хангах шаардлага тулгамдаж байна. 

Зорилго: Шийдвэр гаргагч нарыг коронавируст (Ковид-19) халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, 

эрсдлийн үеийн мэдээлэл харилцаанд шаардлагатай нотолгоонд тулгуурласан мэдээллээр хангах 

Материал, арга зүй: Аймгийн 12 багийн 18-60 насны хүн амын төлөөлөл нь коронавируст халдварын 

талаарх мэдлэг, хандлага, дадал, ойлголт тогтоох судалгааны хамрах хүрээ болно. 

Урьдчилан боловсруулсан энгийн асуумж судалгааны аргаар хүн амын коронавируст халдвар 

(КОВИД-19)-ын талаарх мэдлэг, хандлага, дадал, ойлголтыг судалсан. Түүврийн хэмжээг тогтоохдоо хүн 

амын дундах коронавируст халдварын талаарх мэдлэг, хандлага, дадлын түвшин 50.0 хувь хэмээн үзэж, 95 

хувийн үнэн магадлал (Z=1.96), алдааны хязгаар (p=0.05), комплекс түүврийн нөлөөллийн коэффициент 

(1.5), насны бүлэг бүрт хүйсийн төлөөлөл тэнцвэртэй байх зарчмуудыг баримталж нийт 400 хүнийг 

хамруулах тооцоо гарснаас сонгогдсон хүмүүс судалгаанд оролцохоос татгалзах магадлалыг 10 хувиар 

тооцоолон нэмж Нийт 440 хүнийг судалгаанд оролцуулсан. 

Тоон аргыг хэрэглэсэн. Тоон судалгаанд зорилтот эх олонлогоос түүвэрлэгдсэн нэгжийг хамруулан 

урьдчилан боловсруулсан асуулгын хуудас ашиглан мэдээллийг цуглуулав. 

Судалгааны үр дүн: 

Ерөнхий мэдээлэл: 

● Судалгаанд нийт 398 хүн хамрагдсанаас 41% эрэгтэй, 59% эмэгтэй байлаа.  

● Насны хувьд дундаж нас 39 ± 12.8 байсан ба хамгийн залуу оролцогч 17, харин хамгийн ахмад 

оролцогч 77 настай байв. 

● Яс үндсийн хувьд нийт судалгаанд оролцогчдын 35.7% Дөрвөд, 32.7% Баяд, 19.1% Халх үндэстэн 

байв. 

● Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 54.8% 3-4 ам бүлтэй, гэр бүлийн оршин суудаг газрын хувьд мөн 

70.2% гэр хороололд, 29.8% орон сууцанд амьдардаг гэсэн байна. 
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● Харин боловсролын хувьд нийт оролцогчдын 47.4% бакалаврын буюу дээд боловсролтой, ажил 

эрхлэлтийн байдлыг авч үзвэл 50% хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид байсан. 

Судалгаанд оролцогчдын коронавирусын халдварын талаарх мэдлэг:  

● Судалгаанд оролцогчдын коронавирусын талаарх мэдлэгийг үнэлэхэд хүйсийн хувьд мэдлэгийн 

түвшин адилхан байна.  

● 17-24 насны оролцогчдын 55.1% коронавирусын талаарх нийт 22 асуултаас 17-оос дээш асуултанд 

зөв хариулсан байсан бол 45-аас дээш насны оролцогчдын 31% коронавирусын талаар хангалттай 

мэдлэгтэй байв. 

● Нийт оролцогчдын 56.5% коронавирусын талаарх нийт 22 асуултын 12-16-д нь зөв хариулж 41.7% 

17-оос дээш асуултад зөв хариулсан байна. 

Судалгаанд хамрагдсан хүн амын коронавирусын халдварын талаарх хандлага: 

● Судалгаанд оролцогчдын КОВИД-19 халдвараас сэргийлэх, цар тахлыг зогсоох хандлага нь ихэнх 

асуултад эерэг байсан.  

● КОВИД-19 цар тахлыг бууруулахад хатуу хөл хорио шаардлагатай гэсэн асуултад нийт 

оролцогчдын 32% огт санал нийлээгүй, 33% бага зэрэг санал нийлэхгүй байна гэсэн. 

● Мөн КОВИД-19 цар тахал яваандаа намдаж алга болно гэсэнд нийт оролцогчдын 44% сайн мэдэхгүй 

байна гэсэн хариулт өгсөн. 

● Коронавирусын талаарх хандлагын дундаж оноог хүйс, насны бүлэг, яс үндэс, амьдардаг газар, 

боловсрол, ажил эрхлэлт, өрхийн орлогоор харьцуулахад ямар нэгэн статистик ач холбогдол бүхий 

ялгаа ажиглагдсангүй. 

Судалгаанд оролцогчдын коронавируст халдвараас сэргийлэх дадал: 

● Коронавирусын халдвараас сэргийлэх дадлыг нийт 16 асуултаар үнэлэхэд хамгааллын дэглэмийг 

сүүлийн 2 долоо хоногийн хугацаанд 79.4% баримталж чадсан гэсэн хариулт өгсөн байв. 

● Гар угаах дадалд хамгийн их гарсан өөрчлөлт нь гар угаах давтамж (39.2%) нэмэгдсэн, 20.3% гараа 

зөв дарааллаар угааж сурсан, 18.8% гараа халдваргүйжүүлдэг болсон гэсэн хариултыг өгөв. 

● Гар халдваргүйжүүлэгч биедээ бэлэн авч байсан оролцогдын хувьд 36% судалгааны асуумж авч 

байх үед бэлэн гар халдваргүйжүүлэгчтэй байв. 

● Бохир гараар ам, хамар, нүүрэндээ хүрэхээс зайлсхийдэг гэсэн хариултыг иргэдийн 20.1% өгсөн. 

● Зөв ханиаж, найтаах дадал буюу амны хаалт ашиглах эсвэл тохойны дотор тал руу ханиаж найтаах 

дадалд нийт оролцогчдын 61% “тийм” гэсэн хариулт өгсөн байна. 

● Амны хаалтыг хэрэглэдэг байршлын хувьд нийт оролцогчдын 97% худалдаа үйлчилгээний газар 

болон гадуур явж байхдаа амны хаалтыг зүүдэг гэсэн байв. 

● Амны хаалтыг солих хугацаа бүх оролцогчдод 1-2 өдөр, 76.6% 1 хоног, 23.4% 2 өдрийн давтамжтай 

амны хаалтыг сольдог байв. 

● Гэртээ халдваргүйтгэл, цэвэрлэгээ хийх зан үйлд гарсан өөрчлөлтийн хувьд нийт оролцогчдын 

57.6% “давтамж нэмэгдсэн”, 40.7% “Аль аль нь” гэсэн хариултыг өгсөн байна. 

● Нийт судалгаанд оролцогчдын 75% дархлаагаа дэмжихийн тулд шим тэжээллэг хоол хүнс 

хэрэглэдэг. 

● Гадуур гарах давтамжинд гарсан өөрчлөлтийн хувьд нийт судалгаанд оролцогчдын 91.7% “айлаар 

зочлох нь багассан”, 85.7% “гадуур хооллохоос зайлсхийдэг болсон” байна. 

● Судалгаанд оролцогчдын хамгийн бага хувь буюу 38-39% зах худалдааны төв, хүнсний дэлгүүрт 

хүн хоорондын зай барьдаг гэсэн хариулсан. 

Вакцинжуулалт: 

● Нийт оролцогчдын 88.6% дархлаажуулалтын зорилгыг хүмүүсийг КОВИД-19-ийн халдвараас 

сэргийлэх гэж хариулсан бол 82% КОВИД-19-ийн хүндрэл нас баралтаас сэргийлэх гэж хариулжээ. 

● Судалгаанд оролцогчдын 65.8% Файзер вакциныг илүүд үзэж 42.6% Спутник-V вакциныг 

хийлгэхийг хүссэн. 
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● Вакциныг илүүд үзэх шалтгааныг тодруулахад 65.9% хамгаалах чадвар сайн, 45.5% илүү аюулгүй 

гэж хариулсан. 

● Вакцины дараах бүрэн дархлаа тогтох хугацааг 17-24 насны оролцогчдын 50% 14-21 дараа гэж 

хариулсан бол 45-аас дээш насныхны 53% 7-14 хоногт бүрэн дархлаа тогтдог гэжээ. 

● Хүүхдүүд болон жирэмсэн эхчүүдэд вакцины хийх талаар оролцогчдын саналыг асуухад 52-53% 

жирэмсэн эхчүүдэд вакцин хийх хэрэгтэй эсэхийг мэдэхгүй, 46-47% хүүхдүүдэд вакцин хийх 

хэрэгтэйг сайн мэдэхгүй гэжээ. 

Мэдээллийн эх сурвалж: 

● Коронавирусын халдварын талаарх мэдээллийг ихэвчлэн 100% телевиз, 62.5% нийгмийн сүлжээ, 

41.3% гэр бүл, найз нөхөд, хамт олон гэж судалгаанд оролцогчид хариулсан байна. 

● Засгийн газар (ЭМЯ) болон эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн өгч буй коронавирусын болон 

вакцины талаарх зөвөлгөөнд итгэх, итгэлийг үнэлэхэд судалгаанд оролцогчдын 88% ерөнхийдөө 

итгэдэг гэсэн байна. 

Дүгнэлт: Коронавирусын халдварын талаарх мэдээлэл сурталчилгааг тогтмол, тасралгүй иргэд олон 

нийтэд мэдээлснээр иргэдийн мэдлэг, хандлага, дадлын түвшин нэмэгдсэн нь судалгааны үр дүнгээс 

харагдаж байна. 
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ЧИХРИЙН ШИЖИНТЭЙ ИРГЭДИЙН ЯСНЫ СИЙРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ 

МЭДЛЭГИЙГ СУДАЛСАН ДҮН 

Ж.Баярмаа1, Ж.Мядагмаа2,3, Д.Амарсайхан2  
1Монмедикал эмнэлэг, 

2Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль, АШУҮИС 
3Шаргалжуут рашаан сувилал 

Цахим хаяг: jbayarmaa0422@gmail.com 

Утас: 86557688 

 

Үндэслэл: Нийгмийн хурдацтай хөгжил, соёл иргэншил, хүмүүсийн амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөхийн 

хэрээр халдварт бус өвчин (ХБӨ), түүний эрсдэлт хүчин зүйлс, түүний дотор таргалалт, чихрийн 

шижингийн архаг хүндрэлүүдээс сэргийлэх боломжийг судлах шаардлагатай байна. Дэлхийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын (ДЭМБ) мэдээлснээр чихрийн шижин оношлогдсон хүмүүсийн тоо 1980 онд 108 сая 

байсан бол 2014 онд 422 сая болтлоо өсчээ. Чихрийн шижин өвчтэй хоёр хүн тутмын нэг нь (50.1%) чихрийн 

шижинтэй гэдгээ мэддэггүй байна. 2019 онд цусан дахь глюкозын тэсвэржилт алдагдалын тархалт 7.5% 

(374 сая) байсан бөгөөд 2030 он гэхэд 8.0% (454 сая), 2045 он гэхэд 8.6% (548 сая) хүрэх төлөвтэй байна.  

Чихрийн шижин нь урт хугацааны явцад судасны эмгэг, нефропати, ретинопати, мэдрэлийн эмгэг, титэм 

судасны эмгэг, хөлийн шарх, үхжил, цус харвалтанд хүргэдэг архаг өвчин юм. Чихрийн шижингийн өөр нэг 

ноцтой хүндрэл нь ясны сийрэгжилт болон ясны эрдэсийн нягт буурах, ясны бүрэн бүтэн байдал алдагдах 

явдал юм. Сүүлийн жилүүдэд чихрийн шижин болон ясны сийрэгжилтийн хоорондын хамаарлын талаарх 

судалгааг эрдэмтэд өргөнөөр хийж байна. Ясны сийрэгжилт ба чихрийн шижин нь хоёулаа бодисын 

солилцооны өвчин бөгөөд бие биетэйгээ нарийн төвөгтэй холбоотой байдаг. 1-р хэлбэрийн чихрийн шижин 

нь ясны эрдэс нягтралыг бууруулж яс хугарах эрсдлийг нэмэгдүүлдэг бол 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин 

болон ясны сийрэгжилтийн хоорондын хамаарал өнөөг хүртэл тодорхойгүй хэвээр байна.  

Сүүлийн үеийн мета-анализын судалгаагаар I хэлбэрийн чихрийн шижинтэй хүмүүсийг чихрийн шижингүй 

хүмүүстэй харьцуулахад дунд чөмөгний хугаралд өртөх харьцангуй эрсдэл 5.76 байсан бөгөөд II хэлбэрийн 

чихрийн шижинтэй хүмүүсийг чихрийн шижингүй хүмүүстэй харьцуулахад дунд чөмөгний хугаралд өртөх 

харьцангуй эрсдэл 1.34 байна. Цэвэршилтийн насны I хэлбэрийн чихрийн шижинтэй эмэгтэйчүүд нь 

чихрийн шижингүй эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 12.25 дахин остеопени ба ясны сийрэгжилтэнд өртөх 

эрсдэлтэй байна. 

Манай улсын хувьд ХБӨ тархалтын болон эмнэл зүйн судалгаанууд хийгдсэн хэдий ч чихрийн шижингээр 

оношлогдсон эмэгтэйчүүдийн ясны сийрэгжилтийн талаарх мэдлэгийг тодорхойлсон судалгаа хийгдээгүй 

байгаа нь энэ судалгааг хийх үндэслэл болсон. 

Зорилго: Улаанбаатар хотын лавлагаа шатлалын эмнэлэгт чихрийн шижингээр оношлогдсон 

эмэгтэйчүүдийн ясны сийрэгжилтийн мэдлэгийг тодорхойлох. 

Материал, арга зүй: ЧШӨ ясны сийрэгжилтийн талаарх мэдлэг түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг хүн 

амд суурилсан агшингийн загвараар хийж гүйцэтгэсэн. УБ хотын төвийн болон захын дүүрэг болох 

Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн дотоод шүүрлийн эмчийн хяналтанд байдаг 

20-65 насны чихрийн шижин II хэв шинжээр оношлогдсон 369 эмэгтэй оролцогчдыг хамруулсан. 

Судалгаанд оролцогчдын мэдлэгийг хүн ам зүйн ерөнхий мэдээлэл болон чихрийн шижингийн өөрийн 

хяналтын талаар 43 асуумж, ясны сийрэгжилтийн талаарх мэдлэг үнэлэх олон улсын жишиг асуумж бүхий 

32 асуумжийг ашигласан. Ясны сийрэгжилтийн талаарх мэдлэгийг үнэлэхдээ Блумын аргаар үнэлсэн 

бөгөөд зөв хариулт бүрийг 1 оноо, буруу болон мэдэхгүй гэсэн хариултуудыг 0 оноогоор үнэлсэн. Нийт 

онооны нийлбэр 20-оос дээш бол мэдлэг сайн, 14-19 оноо бол мэдлэг дунд, 1-13 оноо бол мэдлэг муу, 0 

оноо бол огт мэдлэггүй гэж үнэлсэн. Судалгааны мэдээлэлд боловсруулалт хийхдээ SPSS-25 программ 

ашиглан, тоон үзүүлэлтэд дунджын шинжилгээ чанарын үзүүлэлт, хамаарлыг тодорхойлохдоо Хи квадрат 

тест ашиглан хийсэн.        
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Судалгааны үр дүн: Судалгаанд 43.1% ЧД, 56.9% СХД-ийн иргэд оролцсон бөгөөд оролцогчдын 37.4% 

60-аас дээш насны эмэгтэйчүүд, 26.6% ажил эрхэлдэг, 95.9% Улаанбаатарт 7-оос дээш жил амьдарсан байв. 

Судалгаанаас харахад оролцогчдын ясны сийрэгжилтийн мэдлэг хангалтгүй буюу 69.4% муу мэдлэгтэй 

байна. Судалгаанд оролцогчдын 50.1% чихрийн шижингээр оношлогдоод 5 хүртэлх жил, 25.8% 6-10 жил, 

24.1% 11-ээс дээш жил болсон байна. Ясны сийрэгжилтийн талаарх мэдлэг нь судалгаанд оролцогчдын 

эхийн боловсролын түвшинтэй хамааралтай бөгөөд эхийн боловсролын түвшин нэмэгдэх тусам ясны 

сийрэгжилтийн талаарх мэдлэг нэмэгдэж байна (p=0.006). Мэдлэгийн оноонд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн 

хамаарлыг шугаман регрессийн шинжилгээгээр тооцож эцгийн боловсролыг судлаж үзэхэд бага 

боловсролтой иргэд бүрэн дунд боловсролтой иргэдээс 1.4 оноогоор илүү байна. Судалгаанд оролцогчдын 

72.1% цэвэршилтийн дараах үед байгаа ч цэвэршилт эхэлснээр ясны сийрэгжилтийн эрсдэл нэмэгддэгийг 

69.1% мэдэхгүй байна. Шугаман регрессийн шинжилгээгээр мэдлэгийн оноонд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн 

хамаарлыг тооцоход бага боловсролтой иргэдийн мэдлэгийг бакалавр ба түүнээс дээш боловсролтой 

иргэдийн мэдлэгтэй харьцуулахад 1.046 оноогоор илүү байна (p=0.041). Сонгинохайрхан дүүргийн оршин 

суугчид Чингэлтэй дүүргийн оршин суугчдаас 1.407 оноогоор бага байв. 

Дүгнэлт: 

Чихрийн шижин 2-р хэв шинж оношлогдсон эмэгтэйчүүдийн ясны сийрэгжилтийн талаарх мэдлэг 

хангалтгүй байна (p=0.6).  

Чихрийн шижин II хэв шинж оношлогдсон иргэдэд дасгал хөдөлгөөний ач холбогдол, кальцийн хэрэглээ 

болон ясны сийрэгжилтийн талаар мэдлэг олгох сургалтын хэрэгцээ байна.  
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ИРГЭДИЙН ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТАЛААРХ МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГЫГ 

ҮНЭЛЭН, НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙГ ТОГТООХ 

Л.Нандинцэцэг 

Эм Зүйн Сургууль, Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль 

Цахис хаяг: nandintsetseglhagva@gmail.com 

Утас: 99845325 

Үндэслэл: Эмийн зохистой хэрэглээ гэдэг нь хэрэглэгчдэд тохирсон эмийг, тохирсон тунгаар, тохирох 

хугацаанд, хамгийн бага зардлаар, эмнэлзүйн нөхцөлд тохируулан хэрэглэхийг хэлдэг. Эмийн зохистой 

хэрэглээний үндсэн элементэд эмчийн жор бичилт, эмийн мэргэжилтний эм олголт, хэрэглэгчдийн эмийн 

зөв хэрэглээ багтдаг. 

Эмийн зохисгүй хэрэглээ нь хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа бөгөөд эмнэлэгт хэвтэн 

эмчлүүлэгчдийн 3.5% эмийн гаж нөлөөний улмаас үйлчилгээ авч буй иргэд байна. Эмийн зохистой 

хэрэглээний талаарх олон нийтийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг сайржуулах нь эмийн зохистой хэрэглээг 

дэлгэрүүлэх үндсэн аргуудын нэг юм хэмээн ДЭМБ-аас үздэг. Олон улс орнуудад бүх өвчлөлийн 80 

орчим хувийг хүмүүс өөрсдөө эмчилдэг. Ихэнхи тохиолдолд хэрэглэгч өөрөө эмээ сонгодог. Эмээ 

сонгоход нь маш олон хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг ба гэр бүл, найз нөхдийн туршлага, өөрсдийн итгэл 

үнэмшил, эм үйлдвэрлэгч, эмнэлэгийн ажилтны заавар зөвлөгөө тэднийг эм сонгох шийдвэрээ гаргахад 

нь нөлөөлдөг.  

Манай орны хувьд эмч нарын эмийн жор бичилт хангалтгүй, эмийн сангууд антибиотикийгжоргүй олгох 

үзэгдэл түгээмэл байдагтай уялдан хүн амын дунд антибиотикийн зохистой хэрэглээний ойлголт 

хандлага төлөвшөөгүй, антибиотикийг эмчийн жоргүй өөрсдийн дураар худалдан авч хэрэглэдэг зан 

үйлийн буруу дадал байсаар байгаа тухай нэлээд олон судалгаа хийсэн байдаг. Харин үйлчлүүлэгчийн 

эмийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг, хандлагыг үнэлэн түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 

тогтоох судалгаа бага байгаа нь энэхүү судалгааг хэрэгжүүлэн үр дүнг нь шийдвэр гаргахад ашиглах 

үндэслэл болсон. 

Зорилго: Хэрэглэгчдийн эмийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг, хандлагыг судалж, нөлөөлж буй 

хүчин зүйлсийг тогтоох. 

Материал, арга зүй: Судалгааг эмийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг, хандлага, хэрэглээ түүнд 

нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судлах зорилгоор хүн амд суурилсан, нэг агшингийн судалгааны загварыг 

ашиглан гүйцэтгэсэн. Судалгаанд нийт Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн 1977 хүн хамрагдсан 

ба оролцогчдоос асуумжийн аргаар эмийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг, хандлага хэрэглээний 

талаар тусгайлан бэлтгэсэн 4 бүлэг 40 асуулт бүхий асуумжийг цаасан хэлбэрээр судалгаанд оролцогчдийн 

зөвшөөрлийн дагуу цуглуулсан.  

Судалгаанаас хүлээгдэж буй үр дүн: Нийт 1977 оролцогчийн 673 буюу 34.04% мэдлэг хангалттай байсан 

бол хандлагын хувьд 407 буюу 20.59% эмэнд хандах хандлага зохистой байв. Эмийн зохистой хэрэглээний 

талаарх мэдлэг дутмаг оролцогчдыг мэдлэг хангалттай оролцогчидтой харьцуулахад насны бүтцийн хувьд 

34 хүртэлх насныхны эзлэх хувь бага 55-с дээш насныхны эзлэх хувь их, бага боловсрол эзэмшсэн 

оролцогчдын эзлэх хувь өндөр байсан бол мэдээлэл хүлээн авч буй хэрэгслийн хувьд хэвлэл мэдээлэл, 

цахим орчин, найз нөхдөөсөө мэдээлэл авч байгаа иргэдийн эзлэх хувь харьцангуй өндөр байна. 

Дүгнэлт: Эмийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг хангалтгүй байсан оролцогсод мэдлэг хангалттай 

оролцогсодыг бодвол цахим орчноос мэдээлэл авах нь их байна. Мэдлэгийн түвшин хангалтгүй байх нь 

аймгийн төв болон суманд харьцангуй их байна. Эмийн зохистой хэрэглээний мэдлэг хангалтгүй 

оролцогсод эмээ мартсан тохиолдолд дараагийн эмтэйгээ давхарлан уух зохисгүй хэрэглээний хандлага 

гаргадаг нь ажиглагдав. 
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ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД КОВИД 19-ЫН ЭСРЭГ ВАКЦИНЫ ҮР НӨЛӨӨГ 

АЖИГЛАЛТЫН АРГААР СУДЛАХ НЬ 

Л.Номин-Эрдэнэ1, Э.Насантогтох², Б.Жаргалсайхан2, Ш.Алтантуяа² 
1Эх барих эмэгтэйчүүд судлалын тэнхим, АШУҮИС 

²Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв 

И-мэйл: nomukerdene@gmail.com 

Утас: 99333633 

 

Үндэслэл: Жирэмсэн эмэгтэйд дархлаа тогтолцоо, амьсгал, зүрх судасны эрхтэн тогтолцоонд гарах 

физиологийн өөрчлөлтийн улмаас КОВИД 19 халдварын үед уушгины эмгэг, хатгалгаа хүндрэх эрсдэл 

жирэмсэн биш эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад өндөр байна. 2021 оны 1-р сараас КОВИД 19-ын эсрэг 

вакциныг Олон Улсад хийж эхэлснээр халдварын тархалтыг бууруулах, өвчний хүндрэлээс урьдчилан 

сэргийлэх нэн чухал арга хэмжээ болоод байна. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг вакцин хөгжүүлэлтийн 

судалгааны үе шатанд хамруулаагүй тул одоогоор эмнэлзүйн туршилт судалгааны аргаар жирэмсэн 

эмэгтэйчүүдэд КОВИД 19-ын эсрэг вакцины нөлөө, үр дүн ба аюулгүй байдлыг үнэлсэн судалгааны ажил 

гараагүй байна. Гэсэн хэдий ч ДЭМБ, Өвчний хяналтын төв (CDC), Америкийн Эх барих, Эмэгтэйчүүдийн 

Коллеж (ACOG) зэрэг Олон Улсын томоохон байгууллагууд жирэмсэн, жирэмслэхээр төлөвлөж буй 

эмэгтэйчүүд болон хөхүүл эхчүүдийг КОВИД 19-ын эсрэг вакцинд хамрагдахыг зөвлөсөн. Манай орны 

хувьд Эрүүл мэндийн яамнаас жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг РНХ дамжуулагч төрлийн буюу Пфайзер, модерна 

вакцинд хамрагдахыг зөвлөжээ. ДЭМБ-аас гаргасан КОВИД 19-ын эсрэг вакцины нөлөө, үр дүнг 

ажиглалтын судалгааны аргачлалаар тооцох удирдамжийг 2021 оны 3-р сарын 17-ны өдөр судлаачдад 

зориулан гаргасан байна. Тус удирдамжын дагуу хийгдсэн зарим судалгааны үр дүнгээс КОВИД 19-ын 

эсрэг вакцины хоёр тунд бүрэн хамрагдснаар халдвараас хамгаалах нөлөөлөл 91-95% (Pfizer-BioNtech) 

түвшинд байна. Манай орны хувьд 2021 оны 12-р сарын байдлаар 44 эх КОВИД 19-ын халдварын 

шалтгаанаар эндсэн байна. Үүнээс 88.6% (39) нь КОВИД 19-ын эсрэг вакцинд харагдаагүй байв. 

Зорилго: Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд КОВИД 19-ын эсрэг вакцины халдвараас хамгаалах нөлөө, үр дүнг 

судлах. 

Материал, арга зүй: Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд КОВИД 19-ын эсрэг вакцины үр нөлөөг судлахдаа 

ретроспектив судалгааны загварыг ашиглан 2021.07.01 – 2022.01.20 хооронд Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн 

үндэсний төвийг түшиглэн хийж гүйцэтгэсэн. Жирэмсний 20 долоо хоногоос хойш хугацаанд вакцины II 

тунд хамрагдсан болон жирэмсний тээлтийн хугацаа гүйцсэн вакцинд хамрагдаагүй бүлэгт КОВИД 19-ын 

халдвар оношлогдсон түвшинг харьцуулан судалсан. Вакцины халдвараас хамгаалах үр нөлөө буюу 

КОВИД 19-ын эсрэг вакцин хийлгэсэн тохиолдолд халдварт өртөх эрсдэл хэдэн хувь буурч буйг үнэлэхдээ 

Бинари логистик регрессийн шинжилгээг хийсэн. Шинжилгээнд төөрөгдүүлэгч хүчин зүйлсээр вакцины 

дараа халдвар хамгааллын дэглэмийн өөрчлөлтийг хэмжсэн хувьсагчдыг авсан. КОВИД 19-ын халдварын 

оношилгоонд зөвхөн Монгол Улсын Гэрэгэ системд бүртгэлтэй полимераза гинжин урвалын шинжилгээ, 

түргэвчилсэн шинжилгээ, шүлснээс эсрэг бие илрүүлэх шинжилгээгээр тус тус эерэг гарсан тохиолдолд 

судалгаанд хамрууллаа. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд нийт 420 жирэмсэн эмэгтэйг хамруулсан. Судалгааны хоёр бүлэг буюу 

КОВИД 19-ын эсрэг вакцинд хамрагдсан 193 (46.0%) ба хамрагдаагүй 227 (54.0%) жирэмсэн эмэгтэйн 

харьцаа 1:1 байна. Судалгаанд оролцогчдын 14% (n=53) жирэмсний хугацаанд КОВИД 19-ын халдвар 

оношлогдсон байна. КОВИД 19-ын халдвараар өвчилсөн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 73.6% (n=39) вакцинд 

хамрагдаагүй, 26.4% (n=14) вакцинд хамрагдсан байв. КОВИД 19-ын халдварын тохиолдол болон вакцины 

хамаарал нь судалгааны 2 бүлэг хооронд статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байв. Мөн КОВИД 19-ын 

эсрэг вакцинд хамрагдаагүй бүлэгт халдвар авч өвдөх эрсдэл нь вакцинд хамрагдсан бүлгээс 1.9 (OR = 1.91, 

95.0% ИИ: 1 – 3.6, p = 0.05) дахин өндөр байна. Тус үр дүнгээс үзэхэд КОВИД 19-ын эсрэг вакцины 

халдвараас хамгаалах байдал буюу үр нөлөө нь вакцин хийлгэсний дараа халдвар хамгааллын дэглэмээ 

үргэлжлүүлэн барьж байгаа тохиолдолд (өмнөхтэй ижил: маск зүүх, зай барих) 91% түвшинд байна.  
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Дүгнэлт: Бидний судалгааны үр дүнгээс үзэхэд КОВИД 19-ын халдварын тохиолдол болон вакцины 

хамаарал нь судалгааны 2 бүлэг хооронд статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байгаа нь КОВИД 19-ын 

халдварын тохиолдлыг бууруулахад вакцин нь үр дүнтэй арга болоод байна. Мөн жирэмсэн эмэгтэйчүүд 

КОВИД 19-ын эсрэг вакцины 2 тунд хамрагдснаар КОВИД 19-ын халдвараар өвчлөх эрсдэл 1.9 дахин 

буурах хандлагатай байна. Гэсэн хэдий ч цаашид илүү олон түүвэрт суурилан судлах шаардлагатай байна. 
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ХҮҮХДИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН II ЖАГСААЛТЫН ЭМИЙН 

СОНГОЛТЫН СУДАЛГАА 

Г.Болорцэцэг1, С.Мөнхбат2 
1Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний төв 

2АШУҮИС, Эм зүйн сургууль  

Цахим хаяг: bolortsetseg8899@gmail.com 

Утас: +976 88088992 

 

Үндэслэл: ДЭМБ нь 1977 оноос эхлэн зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт, 2007 онд хүүхдийн 

зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтыг анх баталж, түүнээс хойш 2 жил тутамд шинэчлэн боловсруулах 

болсон ба хамгийн сүүлд 2019 оны 7 сард зайлшгүй шаардлагатай эм (ЗШЭ)-ийн XXI жагсаалт, 2019 оны 8 

сард хүүхдийн ЗШЭ-ийн VII жагсаалт батлагдсан. ДЭМБ-ын загвар жагсаалт нь улс орнуудын үндэсний 

ЗШЭ-ийн жагсаалтыг хөгжүүлж боловсруулахад гол гарын авлага болдог. Манай улсын хувьд 1991 оноос 

хойш эмчилгээний стандарт удирдамж бүхий ЗШЭ-ийн жагсаалтыг 3-4 жил тутамд шинэчилж, хамгийн 

сүүлд 2020 оны ЭМС-ын тушаал ЗШЭ-ийн IX дахь жагсаалт, хүүхдийн ЗШЭ-ийн II дахь жагсаалтыг 

боловсруулан гаргаж эмчилгээ оношилгоонд мөрдөн ажиллаж байна. Хүүхдийн практикт эмчилгээг үр 

дүнтэй болгохын тулд эмийн тун, эмийн сонголт хүүхдэд тохирсон, үр дүнтэй, аюулгүй байх нь чухал. 

Тиймээс хүүхдэд зориулсан эмийн хүртээмж, аюулгүй байдлын талаарх мэдээлэл хангалтгүй, дэлхий даяар 

анхаарал татсан хэвээр байна. ДЭМБ нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн эм, 

түүний сонголт эмчилгээний байдалд анхаарлаа хандуулах болсон. Манай орны хувьд одоогоор хүүхдийн 

ЗШЭ-ийн жагсаалтад дүн шинжилгээ хийсэн судалгааны ажил хомс байгаа нь энэхүү судалгааг хийх 

үндэслэл болсон. 

Зорилго, зорилт: Монгол улсын Хүүхдийн ЗШЭ-ийн жагсаалтыг ДЭМБ-ын загвар жагсаалтын талаарх 

үзэл баримтлалд тулгуурлан үнэлгээ хийж, эмийн сонголтын талаар санал зөвлөмж дэвшүүлэх 

1. Монгол улсын хүүхдийн ЗШЭ-ийн 2 дахь жагсаалтыг ДЭМБ-ын хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай 

эмийн 7 дахь жагсаалттай харьцуулан тодорхойлох  

2. Монгол улсын Хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад багтсан эмийн олгох 

нөхцлийгсудлах  

Материал, арга зүй: Энэхүү судалгаагаа бид ретроспектив судалгааны аргыг ашиглан ДЭМБ-ын загвар 

жагсаалт, Монгол улсын хүүхдийн ЗШЭ-ийн жагсаалт, эмийн улсын бүртгэлийн Licemed программын 

мэдээлэл дээр тулгуурлан хийсэн бөгөөд судалгаагаар цуглуулсан мэдээллийг Excel программ руу 

хөрвүүлэн улмаар статистик тооцооллыг SPSS 21.0 программаар хийсэн. Хүүхдийн ЗШЭ-ийн II жагсаалтад 

багтсан эмүүдэд ДЭМБ-ын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ хийж фармакологийн ангилал, эмийн 

найрлага, тун, хэлбэр зэрэг үзүүлэлтээр тусгайлан боловсруулсан карт ашиглан харьцуулсан судалгаа 

хийсэн. Мөн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эмүүдийн нэр, тоо, тун, хэмжээ, хугацаа зэргийг судлан дүгнэлт 

хийлээ. 

Судалгааны үр дүн: Хүүхдийн ЗШЭ-ийн II жагсаалтад орсон нийт эмийг фармокологийн ангилал болон 

үйлдлээр нь давхардуулалгүй нэрээр нь ангилан үзэхэд 251 эм багтсан ба үүний 78% ДЭМБ-ын загвар 

жагсаалттай тохирч байгаа бөгөөд фармакологийн ангиллаар 1 бүлэг буюу 142 эмүүд нь ялгаатай байна. 

Хүүхдийн ЗШЭ-ийн II жагсаалтад орсон эмийг “Хэрэглэх ба олгох нөхцөл”-өөр нь 5 бүлэг болгон ангилан 

заасан байна. Тухайлбал зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэх 81 нэр төрлийн эм 32.3%, зөвхөн 

амбулаторийн үйлчлүүлэгчидэд жороор олгох 10 нэр төрлийн эм 3.98%, тусгай хяналттайгаар зарцуулах 9 

нэр төрлийн эм 3.58%, нийтэд зөвхөн жороор олгох 147 нэр төрлийн эм 58.5%, нийтэд жоргүй олгож болох 

51 нэр төрлийн эм 20.3% байв. 

 

Дүгнэлт: Монгол улсын хүүхдийн ЗШЭ-ийн 78% эмийн нэр төрөл, тунгийн хувьд ДЭМБ-ын загвар 

жагсаалтай ижил байна. Жагсаалтад багтсан эмийн 32.3% эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэх ба 58.5% жороор 
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олгох эмүүд байна. Цаашид “нэр+эмийн хэлбэр+тун”-аар нь бүрэн хамруулж, бүртгэлийг боловсронгуй 

болгох, улмаар хангамжийн байдлыг сайжруулах, үүрэг болгох талаар анхаарч ажиллах ёстой байна. 

Түлхүүр үг: зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт, хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт, 

эмийн сонголт 
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КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕИЙН ОЮУТНУУДЫН АМЬДРАЛЫН 

ХЭВ МАЯГ БА СТРЕССИЙН ТҮВШИНГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, ТЭДГЭЭРИЙН 

ХАМААРЛЫГ СУДАЛСАН НЬ 

 

Пүрэвсод Л.1, Маргад Т.1, Гэрэлт-Од Э.1, Анужин Т.2 , Анар Б.2 , Байгал  Н.2, Оюунтөгс Б.3 
1Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Анагаах Ухааны Сургууль, 

2Эндокрин оюутны клуб,  

 3Дотоод Шүүрэл Судлалын Тэнхим 

Цахис хаяг: pmm17d208@st.mnums.edu.mn,  

Утас: 93331151 

Үндэслэл: Коронавирусын цар тахал (Ковид-19) Монгол улсад дэлгэрсний улмаас нийгэмд амьдралын хэв 

маягийн болоод сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлууд гарсаар байна. Манай улсад 2020 оны 11 сарын 11-

нээс 2021 оны 9 сарын 13-ныг хүртэл их, дээд сургуулийн танхимын хичээлийг цахим хэлбэрт 

шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор оюутнуудын амьдралын хэв маягт өөрчлөлт гарч, стресст өртүүлэх 

шалтгаан болсон. 

Зорилго: Хөл хорионы үеийн оюутнуудын амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт ба стрессийн түвшинг 

тогтоож, тэдгээрийн хамаарлыг судлах. 

Материал, Арга зүй: Судалгаанд нийт 1123 оюутнуудыг хамруулсанаас хасах шалгуурт үндэслэн 783 

оюутны мэдээлэлд статистик дүн шинжилгээ хийсэн. Судалгааны асуумжийг ДЭМБ-аас гаргасан Халдварт 

бус өвчний эрсдлийн үнэлгээний зарчим, Шелдон Кохений Стрессийг үнэлэх үнэлгээний асуулга дээр 

үндэслэн боловсруулсан. Асуумжийг Google form ашиглан цуглуулсан ба үр дүнгийн боловсруулалтыг 

регрессийн шинжилгээг ашиглан, SPSS-28 программ дээр хийж гүйцэтгэсэн. 

Үр дүн: Бидний судалгаанд харьцангуй эрүүл 783 сурагч хамрагдсан. Оролцогчдын 87.8%-д (n=688) 

амьдралын хэв маяг өөрчлөгдсөн байна. Оюутнууд өдөрт дунджаар 7.53±3.62 цагийг цахим хичээлд 

зарцуулсан (p<0.05). Илүүдэл жинтэй оюутнуудын дундаж жингийн нэмэгдэлт нь эмэгтэйчүүдэд 4±3.33 кг, 

эрэгтэйчүүдэд 5±4.6 кг байв (p<0.05). Нийт сурагчдын хоолны дуршил 67.1%-р (n=526) нэмэгдсэн байна 

(p<0.05). Унтах дундаж хугацаа 8 цагаас илүү болж нэмэгдсэн. Нийт оюутнуудын 23%-д (n=180) нь 

стрессийн түвшин өндөр байв. Улаанбаатар хотоос судалгаанд оролцогчдын 77.3% (n=343) нь стрессийн 

түвшин дунджаас дээгүүр байсан (p<0.05). Анагаахын чиглэлээр суралцдаг оюутнууд бусад чиглэлээр 

суралцдаг оюутнуудаас стрессийн түвшин өндөр байсан бөгөөд дамжаагаар нь авч үзвэл төгсөх болон 

шинээр элсэн суралцаж буй оюутнуудаас илүү дунд дамжааны оюутнуудад стрессийн түвшин өндөр байсан 

(p<0.05). Стрессийн түвшин өндөр оюутнуудын 6% (n=47) нь хөл хорионы хугацаанд эрүүл амьдралын хэв 

маягтай, тогтмол дасгал хөдөлгөөнтэй байсан (p<0.05). Хоол идэх давтамж нь стрессийн эрсдэлт хүчин зүйл 

болж байсан (OR=4.83 p=0.007). Стресс нь ганцаардал, сэтгэл гутрал зэрэг сэтгэл зүйн шалтгаантай 

холбоотой байв. (p<0.05).  

Дүгнэлт: Бусад оронтой харьцуулахад манай улсын оюутнуудад стрессийн түвшин харьцангуй өндөр 

байна. Хөл хорионы дэглэм ахин тогтоох шаардлагатай үед төрийн, төрийн бус байгууллагууд нийгмийн 

эрүүл мэнд, сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих бодлогыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг манай судалгаа 

харуулж байна. 
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УХААЛАГ ГАР УТАС БА ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД                                           

(ЭХЭМҮТ-мэдрэлийн эмгэг судлалын тасагт хэвтэн эмчлүүлж  

буй хүүхдүүдийн жишээн дээр) 

                                                             М.Отгонбаяр 
 “Ач” Анагаах ухааны их сургууль 

Цахим хаяг: otgonbayar@ach.edu.mn 

Утас: 95000143 

 

Үндэслэл: Интернэт болон цахим технологийн эрин үед хүүхдийн сурах, хөгжих, тоглох, бие биетэйгээ 

харилцах хэлбэр үндсээрээ өөрчлөгдөж тэдэнд өөрийгөө илэрхийлэх, мэдлэг боловсрол эзэмших, авьяас 

чадвараа хөгжүүлэх маш өргөн боломжууд нээгдэж байна. Гэвч гар утас нь хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд 

сөргөөр нөлөөлж улмаар нойргүйдэх, анхаарал төвлөрөлт буурах, харааны эмгэг үүсэх, таргалах, зан 

төлвийн өөрчлөлт илрэх, толгой өвдөх, гурвалсан мэдрэлийн саажилт үүсэх гэх мэт мэдрэлийн гаралтай 

өвчлөл хүүхдүүдийн дунд ихсэх болсон нь энэхүү судалгааг хийх үндэслэл болсон юм.  

Зорилго: ЭХЭМҮТ-ийн мэдрэлийн эмгэг судлалын тасагт хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдүүдийн гар утасны 

хэрэглээний түвшинг тодорхойлох. 

Материал, арга зүй: Тус тасагт хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдүүд болон бага насны хүүхдээ сахин хэвтэж 

буй эцэг эхээс түүврийн аргаар 18 хүнийг сонгон судалгааны асуумжийг бөглүүлсэн болно. Судалгаанд 

төрөлхийн саажилттай, унаж татах өвчтэй хүүхдүүд болон тэдгээрийн эцэг эхчүүдийг хамруулаагүй болно.   

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд 6-16 насны 16 хүүхэд 18 болон 16 сартай 2 хүүхдийн асран хамгаалагч 

нийт 18 хүн хамрагдсан болно. Хүйсийн хувьд 14 охин 4 хүү байлаа. Хэвтэн эмчлүүлж буй шалтгааны хувьд 

“Толгой байнга өвддөг болсон”-5 хүүхэд буюу судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 28%, “Ухаан алдаж 

унадаг болсон”-4 хүүхэд буюу судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 22%, “Гурвалсан мэдрэлийн саа буюу 

нүүрний саажилт үүссэн”-7 хүүхэд буюу судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 39%, “Нойргүйтсэн”-2 

хүүхэд буюу судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 11% эзэлж байна. Ямар нэг архаг хууч өвчтэй эсэх гэсэн 

асуултанд 10 хүүхэд буюу 55.5% нь тийм гэсэн хариултыг сонгосон байна. Та (таны хүүхэд) өдөрт хэдэн 

цаг агаарт гарч салхилдаг вэ? гэсэн асуултанд Өдөрт 30 мин-1 цаг гэх сонголтыг 5 хүүхэд буюу 27%, Өдөрт 

2-оос дээш цаг салхилдаг гэх сонголтыг 1 хүүхэд буюу 0.05%, Тогтмол гарч амждаггүй гэх сонголтыг 12 

хүүхэд буюу 66% нь өгсөн байна. Орой хэдэн цагт унтдаг вэ? гэсэн асуултад 21-22 цагт унтдаг гэх сонголтыг 

2 хүүхэд буюу 18%, 22-23 цагт унтдаг гэх сонголтыг 7 хүүхэд буюу 38%, 23-24 цагт гэх сонголтыг 2 хүүхэд 

буюу 18%, тогтмол цагт унтдаггүй гэх сонголтыг 7 хүүхэд буюу 38% сонгосон. Та өдөрт хэдэн цаг унтдаг 

вэ? гэх асуултанд 8 цагаас доош хугацаанд унтдаг гэж 9 хүүхэд буюу судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 

50%, 8-10 цаг унтдаг гэж 6 хүүхэд буюу судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 33% 8-12 цаг унтдаг гэж 3 

хүүхэд буюу судалгаанд хамрагддаг хүүхдүүдийн 16% хариулжээ.  

Та (таны хүүхэд) гар утас хэрэглэдэг үү гэсэн асуултант 18 хүн буюу 100% тийм гэсэн хариулт сонгов. Ямар 

тохиолдолд гар утас хэрэглэдэг вэ? гэсэн нээллтэй асуултанд -хичээлээ хийх, тоглоом тоглох, хоол идэхэд 

нь саатуулах зорилгоор, мэдээ мэдээлэл авах, ээж аавтайгаа холбоо барих, кино үзэх, гэх мэт хариултуудыг 

бичсэн байлаа. Хамгийн их ашигладаг аппликейшныг сонго гэхэд Youtube гэх сонголтыг 2 хүн буюу 22% 

Facebook гэх сонголтыг-10 хүн 55%, цахим тоглоом тоглох гэх сонголтыг 4 хүүхэд буюу 22% нь сонгожээ. 

Өдөрт дунджаар хэдэн цаг гар утас хэрэглэдэг вэ? гэсэн асуултанд 1 цаг хүртэлх гэсэн сонголтыг сонгосон 

хүн байхгүй байсан бол 1-2 цаг гэх сонголтыг 3 хүүхэд буюу нийт судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 

16%, харин 2-3 цаг гэх сонголтыг 6 хүүхэд буюу нийт судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 33%, 3цагаас 

дээш гэсэн хариултыг 9 хүүхэд буюу 50% сонгосон байна. 

 

Дүгнэлт: Дээрх судалгаанаас үзэхэд хүүхдүүдийн гар утасны хэрэглээ маш өндөр байгаа нь ажиглагдаж 

байна. Гар утас их ашиглах нь дээрх өвчлөл үүсэхэд шууд нөлөөлсөн гэж үзэх боломжгүй ч цахим хэрэглээ 
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нь хүүхдүүдийг нойргүйдэлд оруулж дархлааны системийг дарангуйлан архаг суурь өвчнийг сэдрээн дам 

байдлаар өвчлөл үүсгэхэд нөлөөлсөн гэж үзэж байна.  

Цахим хэрэглээг хэтрүүлэн ашиглах нь хүүхдийг нийгмийн харилцаанаас тусгаарлан сэтгэл зүйн хувьд 

тогтворгүй байдалд оруулж анхаарал төвлөрөлт буурах, зан төлвийн өөрчлөлт үүсэх стресс бухимдал ихсэх 

танин мэдэхүйн талаас анхаарал сарнимтгай болох амархан мартах, суралцах процессын үед хүлээн авах 

чадвар муудах, бие мах бодын хувьд хөдөлгөөний дутагдалд орсноос тагралалт үүсэх, нүдний хараа муудах, 

нүд анивчих, хэт хөдөлгөөнтөх гэх мэт шинж тэмдэг илэрч байна. 
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ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ОЮУТАН ЗАЛУУСЫН ДУНДАХ КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН 

БАЙДЛЫГ СУДЛАХ НЬ 

Б.Пагмадулам, Ц.Чулуунцэцэг, Х.Лхагватогтох 

Этүгэн Их Сургууль, Анагаах Ухааны Сургууль 

pagmadulambatsaikhan@gmail.com, 88560232 

 

Үндэслэл: Монгол улсад коронавируст халдвар 2020 оны 3 сард бүртгэгдэж 11 сард халдвар дотооддоо 

тархан 2022 оны 03 сарын 17-ны өдрийн байдлаар 916723 тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд нийт тохиолдлын 

8.1%-ийг 20-24 насныхан, 10.5%-ийг 25-29 насныхан эзэлж байна.  

Зорилго: Улаанбаатар хотын их дээд сургуулийн оюутан залуусын дундах шинэ коронавирус (SARS-CoV-

2)-т халдварын байдлыг судлах 

Материал, арга зүй: Судалгааг нэг агшингийн загвараар гүйцэтгэсэн бөгөөд судалгааны асуумжийг 

Улаанбаатар хотын их дээд сургуулиудын бакалаврын ангийн 290 оюутнаас санамсаргүй түүврийн аргаар 

Google form цахим холбоос ашиглан авсан. Судалгааны статистик бодолтыг STATA12 программ ашиглан 

гүйцэтгэсэн. 

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд Улаанбаатар хотын 10 их дээд сургуулийн бакалаварын ангийн 290 

оюутан хамрагдсан. Үүнээс дамжааны ангилалаар 13.1% (n=38) I дамжаа, 15.12% (n=44) II дамжаа, 6.2% 

(n=18) III дамжаа, 22.8% (n=66) IV дамжаа, 18.2% (n=53) V дамжаа, 24.5% (n=71) VI дамжааны оюутнууд 

байна. Судалгаанд хамрагдсан нийт оюутнуудын 38.8% (n=113) гэртээ, 27.8% (n=81) түрээсийн байранд, 

26.2% (n=75) айлд, 7.2% (n=21) оюутны байранд амьдардаг. Вакцинд хамрагдсан байдлыг авч үзвэл 99.3% 

(n=288) вакциндаа хамрагдсан бол 0.7% (n=2) тодорхой шалтгааны улмаас хамрагдаагүй байна. Вакцинд 

хамрагдсан оюутнуудын 59.7% (n=172) 3 тун, 38.1% (n=110) 2 тун, 2.2% (n=6) 1 тун вакцин хийлгэсэн 

бөгөөд I тунд 75% (n=216) sinopharm, 12.8% (n=37) pfizer, 3.1% (n=9) sputnik-v, 7.9% (n=23) astrazeneca, 1.1% 

(n=3) нь бусад төрлийн вакцин хийлгэсэн бол II тунд 75.3% (n=211) sinopharm, 13.4% (n=38) pfizer, 2.4% 

(n=7) sputnik-v, 8.1% (n=23) astrazeneca, 1.1% (n=3) бусад төрлийн вакцин; III тунд  6.3% (n=11) sinopharm, 

86% (n=148) pfizer, 2.9% (n=5) sputnik-v, 4.8% (n=8) astrazeneca хийлгэсэн байна (p=0,002). Судалгаанд 

хамрагдсан нийт оюутнуудын 50% (n=145) нь коронавирусын халдвараар өвчлөөгүй, 50% (n=145) нь 

өвчилсөн байна. Үүний 92.5% (n=135) 1 удаа өвчилсөн бол 7.5% (n=10) 2 удаа өвчилсөн байна (p=0,001). 

Коронавирусын халдвараар өвчилсөн оюутнуудын 17.3% (n=25) эмнэлэгт, 82.7% (n=120) гэрээр эмчлүүлсэн 

бөгөөдүүний 60% (n=72) ковидын багц, 40% (n=48) хувиараа эм тариа авч хэрэглэсэн байна. Коронавирусын 

халдварын шинж тэмдэг илэрч эхэлснээс хойш 5.5% (n=8) 1-3 хоногт, 13.1% (n=19) 4-6 хоногт, 57.2% (n=83) 

7-10 хоногт, 24.1% (n=35) 11-ээс дээш хоногт эдгэрсэн байна. Өвчилсөн оюутнуудын 75.1% (n=109)-д 

эдгэрсэний дараа биед нь ямар нэг өөрчлөлт илэрсэн нь статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай байлаа 

(p=0.001). Үүнд амархан ядарч сульдах, мартамхай болох, цээжээр өвдөх, чих дүлийрэх, байнга толгой 

өвдөх, сарын тэмдэг алдагдах зэрэг өөрчлөлтүүд давамгайлж байна. Судалгаанд хамрагдсан нийт 

оюутнуудын 82.1% (n=238) нь архаг хууч өвчингүй бол 17.9% (n=52) нь архаг хууч өвчинтэй байна. 

КОВИД-19 вирусын халдварын талаарх мэдлэгийг шалгахад коронавируст халдварыг тодорхойлох 

асуумжинд нийт оюутнуудын 29.6% (n=86), халдвар дамжих замын талаарх асуумжинд 92% (n=267), 

хүндрэлийн талаарх асуумжинд 45.8% (n=133), урьдчилан сэргийлэлтийн талаарх асуумжинд 66.8% 

(n=194), халдварын гинжин хэлхээний талаарх асуумжинд 25.1% (n=73) тус тус зөв хариулсан байна 

(p=0,001). 

Дүгнэлт: Судалгаанд оролцсон нийт оюутан залуусын 99.3% вакцинд хамрагдсан ба 50% КОВИД-19 

вирусын халдвараар өвчилсөн байна. Өвчилсөн оюутнуудын 75.1% эдгэрсний дараа биед нь ямар нэг 

өөрчлөлт илэрсэн байна.  
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ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН АНТРОПОМЕТРИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БАЙДАЛД 

ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ НЬ  

Н.Отгонгэрэл, Б.Тэгшжаргал, Д.Гантогтох, Б.Баяр, Б.Анхзаяа, Б.Батболд 

Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит анагаах ухааны хүрээлэн 

И-мэйл: Otgongerel.ims@mnums.edu.mn 99905105 

 

Үндэслэл: АНУ-ын “Эрүүл мэндийн судалгаа, чанар”-ын агентлагаас гаргасан судалгаагаар ээлжийн эмч, 

сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний ажиллах цагийн хуваарь, ээлжийн үргэлжлэх хугацаа хувьсан 

өөрчлөгдөж байдаг нь тэдний хувийн амьдрал, хоногийн хэмнэл, амьдралын хэмнэлийг алдагдуулж, 

ядаргаа, толгой өвдөлт, сэтгэл санааны зовуурь үүсгэж байна. Эмч, эмнэлгийн ажилтнууд ажлын 

хугацаандаа шим тэжээл багатай хоол хүнс, бэлэн бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь элбэг бөгөөд энэ нь биеийн жин 

нэмэгдэх, улмаар таргалалт үүсэх эрсдэл бий болгодог. Өндөр хөгжилтэй орнуудад эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтний эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг зохистой шийдвэрлэж, эрүүл мэндийн байдлыг хамгаалан 

ажиллахад онцгой анхаарч байна. Ээлжийн ажилтай эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний аюулгүй байдал, ажлын 

байрны хоололт, амрах хугацаа, орчин нөхцлийг сайжруулах арга замуудыг эрэлхийлж ажиллах нь 

өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, гол үзүүлэлтийн нэг бөгөөд ажлын бүтээмж, дээшлүүлэх ач холбогдолтой 

тул эмч эмнэлгийн мэргэжилтний биеийн жингийн байдлыг судаллаа.  

Зорилго: Эмнэлэгийн ажилчдын антропометрын үзүүлэлтийн байдалд үнэлгээ өгч, илүүдэл жин, 

таргалалтыг илрүүлэх  

Материал, арга зүй: Эмнэлгийн ажилчдын амтропометрийн үзүүлэлт буюу нас, хүйс, биеийн жин, өндөр, 

ташаан тойрог, бүсэлхийн тойрог, бүсэлхий ташааны харьцаа, гадар өөхлөлт, дотор өөхлөлт, хоногт 

зарцуулвал зохих ккалл-ийг хэмжиж, мэдээллийг цуглууллаа. Судалгааг туузан метр, кг жингийн 

төхөөрөмж ашиглан 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ны хооронд 

авсан. Биеийн жингийн байдлыг үнэлэхдээ биеийн жингийн индекс (БЖИ=жин (кг)/өндөр (м2))-ээр хэт 

тураал <15, тураал 16–18.5, хэвийн 18.6–25, илүүдэл жинтэй 26-30, таргалалт 1-р зэрэг 31–35, таргалалт 2-

р зэрэг 36–40, таргалалт 3-р зэрэг >41 гэж ангилсан. Боловсруулалтыг “SPSS 20.0” болон “MS offce Excel 

2010” программ ашиглан хийж гүйцэтгэлээ. Тоон үзүүлэлтийг дундаж ба стандарт хазайлтаар, категори 

үзүүлэлтийг эзлэх хувь ба тоогоор илэрхийлсэн. Бүх статистик анализыг хоёр талт байдлаар хийсэн ба р 

утга <0.05 байх тохиолдлыг статистик ач холбогдолтой гэж тооцсон.  

Судалгааны үр дүн: Судалгаанд 19-68 насны нийт 109 эмнэлгийн ажилтан хамрагдсаны 27,5% нь эрэгтэй 

72,5% нь эмэгтэй, дундаж нас 31, 29,3% нь дээд боловсролтой, 70,6% нь дунд боловсролтой байв. 

Судалгаанд хамрагдсан нийт ажилчдыг БЖИ-ээр ангилвал хэт тураалтай 1 (0.9%), тураалтай 3 (2.8%), 

хэвийн жинтэй 64 (58.7%), илүүдэл жинтэй 26 (23.9%), таргалалтын 1-р зэрэгтэй 11 (10.1%), таргалалтын 2-

р зэрэгтэй 3 (2.8%), таргалалтын 3-р зэрэгтэй 1 (0.9%) байлаа. Судалгаанд оролцсон эрэгтэйчүүдийн БЖИ 

26.4±5.9, эмэгтэйчүүдийн БЖИ 24.2±4.0 буюу эрэгтэйчүүдэд БЖИ статистик ач холбогдол бүхий ялгаатай 

өндөр байна (p=0.048). Эрэгтэйчүүдийн бүсэлхийн дундаж тойрог 87.1см (хамгийн бага 63см, хамгийн их 

136см), эмэгтэйчүүдийн бүсэлхийн дундаж тойрог 76.2см (хамгийн бага 58см хамгийн их 114см) байлаа. 

Эрэгтэйчүүдийн бүсэлхий ташаан тойргийн харьцаа, бүсэлхийн тойрог, гадар өөхлөлтийн хэмжээ 

нэмэгдэхэд БЖИ нэмэгдэж байна (p<0.05). Харин эмэгтэйчүүдийн бүсэлхий ташаан тойргийн харьцаа, 

бүсэлхийн тойрог, гадар өөхлөлтийн хэмжээ, дотор өөхлөлт нэмэгдэхэд БЖИ нэмэгдэж байна. (p<0.05) 

Дүгнэлт: 

1. Эмнэлэгийн ажилчдын дунд хийсэн судалгаагаар эрэгтэйчүүд илүүдэл жин, таргалалттай байх нь 

илүү байна. 

Эмэгтэйчүүдэд БЖИ ихсэх тусам дотор өөхлөлтийн хэмжээ ихсэж байна. 
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