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Сорьцноос нуклэйн хүчил ялгах, 
ПГУ шинжилгээний үр дүнг 

үнлэхэд анхаарах зүйлс

Н.Баясгалан АУ-ы магистр

Оршил
2019 онд дэгдэлт үүсгэсэн SARS-CoV-2 вирусын халдвар
одоо ч үргэлжилсэн хэвээр байна. Мөн SARS-CoV-2
вирусийн халдвар зэрэгцэн томуу, томуу төст өвчин /ТТӨ/
ихээр өвчлөл үүсгэж байгаа учир ТТӨ илрүүлэх, оношлох
асуудал эрчимтэй яригдаж байна.

Одоогоор дэлхийн зах зээл дээр ТТӨ илрүүлэх 381 цомог
оношлуур худалдаалагдаж байгаагаас манай оронд
дотоодод болон Хятад, Орос, Герман, АНУ, Солонгос зэрэг
орнуудад үйлдвэрлэсэн оношлуурыг ТТӨ вирусын халдварыг
илрүүлэх шинжилгээнд ашиглаж байна.

ТТӨ илрүүлэх шинжилгээний сорьц авалт, тээвэрлэлт,
шинжилгээнд ашиглагдаж буй оношлуурын өвөрмөц мэдрэг
чанар, урвалж, оношлуурын хадгалалт, лабораторийн
мэргэжилтний ур чадвар зэрэг нь шинжилгээний хариу
“хуурамч эерэг” болон “хуурамч сөрөг” гарахад нөлөөлдөг.



10/17/2022

2

Агуулга

1. Сорьц авах /Хамар залгиурын арчидас/

2. Сорьц боловсруулах 

3. БхУТ-ПГУ-ын шинжилгээний хийх

4. Шинжилгээний чанарын хяналт

5. Онишлуур урвал хадгалалт хэрэглээ

ДНХ/РНХ ялгах 
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Багажаар РНХ/ДНХ боловсруулад 
анхаарах зүйлс

1 2

3 4

Гараар шинжилгээний 
бүтээгдхүүнээс нуклэйн хүчил ялгах
• Филтер ашиглаж нуклэйн хүчил ялгах
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Гараар шинжилгээний 
бүтээгдхүүнээс нуклэйн хүчил ялгах

• Соронз ашиглаж нуклэйн хүчил ялгах

БхУТ-ПГУ-ын ерөнхий зарчим

РНХ

кДНХ

урвуу транскрипц

Флюресценцийн эрчим
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ПГУ-ийн урвалж

1. Үйлдвэрлэгчийн зааварын дагуу 
2. Лабораторийн мэрэгжилтэн өөр найруулж 

бэлтгэх

SARS-CoV-2 илрүүлэх ПГУ-ын оношлуурууд

№ Бай ген Проб

1 N FAM

2 ORF1ab HEX

3 RNaseP (IC) ROX

COVID-19(SARS-CoV-2) 
Nucleic Acid Test Kit 

(БНХАУ) Цомог

Хувилбар 4Хувилбар 1
№ Бай ген Проб

1 N FAM

Sarbeco Primer/probe (N gene)
Designed in NIID, Japan

Invitrogen/Applied
biosystems

AgPath-ID™ One-step RT-PCR 
kit

№ Бай ген Проб

1 N2 FAM

Хувилбар 2

№ Бай ген Проб

1 RdRP FAM

Хувилбар 3 LightMix® Modular Whuhan CoV
RdRP-gene (Roche) Germany

Appliedbiosystems
AgPath-ID™ One-step RT-PCR kit

2019 nCoV Primer/probe (N gene)
Designed in NIID, Japan

Invitrogen/Appliedbiosystems
AgPath-ID™ One-step RT-PCR kit

№ Бай ген Проб

1 ORF-1ab FAM

2 N ROX

3 (lC) CY5

Хувилбар 5
Sansure Biotech  

(БНХАУ) Цомог
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Лабораторийн мэрэгжилтэн өөр 
найруулж бэлтгэх

Жишээ нь:
Type A MP-39-67For(CCMAGGTCGAAACGTAYGTTCTCTCTATC)
Type A MP-183-153Rev(TGACAGRATYGGTCTTGTCTTTAGCCAYTCCA)
Type A MP-96-75ProbeAs (FAM)ATYTCGGCTTTGAGGGGGCCTG(MGB)
H5 HA-205-227v2-For  (CGATCTAGAYGGGGTGAARCCTC)
H5 HA-326-302v2-Rev (CCTTCTCCACTATGTANGACCATTC)
H5  H5-Probe-239-Rva (FAM)AGCCAYCCAGCTACRCTACA(MGB)
H5 H5-Probe-239-RVb (FAM)AGCCATCCCGCAACACTACA(MGB)
H1_49-77_For (GCAGACACAATATGTATAGGCTACCATGC)
H1_115-140_Rev (ACAGAGTGTGTCACTGTCACRTTCTT)
H1_85-106_Fprobe (FAM)TCRACCGACACTGTTGACACAG(MGB)
H3_768-771-For (TGGACAATAGTRAAACCGGGRGAC)
H3_898-921-Rev (GTCATTGGGRATGCTTCCATTTGG)
H3_799-821-Probe (FAM)CTAATTGCTCCTMGGGGTTACTT(MGB)
TypeB NS_87-103_Forv2 (GGAGCAACCAATGCCAC)
TypeB NS_172-191_Rev2 (GTKTAGGCGGTCTTGACCAG)
TypeB NS_105-124_Probe (FAM)ATAAACTTTGAAGCAGGAAT(MGB)
N_Sarbeco-F1-CACATTGGCACCCGCAATC

N_Sarbeco-R1-GAGGAACGAGAAGAGGCTTG
N_Sarbeco-P1 FAM-ACTTCCTCAAGGAACAACATTGCCA-TAMRA

NIID_2019-nCOV_N_F2-AAATTTTGGGGACCAGGAAC 

NIID_2019-nCOV_N_R2-TGGCAGCTGTGTAGGTCAAC

NIID_2019-nCOV_N_P2-FAM-ATGTCGCGCATTGGCATGGA-TAMRA

Проб фильтерүүд
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Триплекс ПГУ

Sars-CoV-2

Томуу А

Синглеплекс ПГУ

SarS-
CoV-2

Томуу А

Томуу В

Томуу В

SarS-
CoV-2

Томуу А

Томуу В

• Сорьц авалт болон нуклейн хүчил ялгалтын 
хяналт

Шинжилгээний чанарын дотоод хяналт

IC-EAV IC-RnaseP

Сорьцонд Адууны 
артритын вирүс

нэмэх

Хүний сорьц 
авагдсан эсэхийг 

тодорхойлох  

SARS-CoV-2 ген

IC -RnaseP
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БхПГУ-ын дотоод чанарын хяналт

990mLDW

50mL 50mL

10-1 dilution

10mL 50mL

450mL DW 450mLLDW 450mL DW

10-２dilution 10-３dilution 10-４dilution

Working stock

5000 copies/5ml 500 copies/5ml 50 copies/5ml 5 copies/5ml

• Эерэг дотоод хяналт 
• Сөрөг дотоод хяналт

• Эерэг дотоод хяналтаар мэдрэг чанарын хяналт хийж болно.

Шинжилгээний мэдрэг чанарын хяналт

5000 copy 

500 copy 

50 copy 

5 copy 

5 микролитр 
RNA

сорьцонд
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Лабораторийн үр дүн эргэлзээтэй, хуурамч сөрөг 
гарах шалтгаан

1. Сорьцийн чанар хангалтгүй байх:

 Сорьц авалтын техникийн алдаа (ПГУ-аар хүний эпител эсийн 
ДНХ бага гарна)

 Өвчний хожуу эсвэл эрт үед ПГУ дүн сөрөг гарч болно: 7 
хоногийн дараа давтах

 Сорьцын хадгалалт, тээвэрлэлт буруугаас болно (-20 хэмд 
хөлдөөсөн, эсвэл халаасан, бохирдсон)

2. Шинжилгээний техник ажиллагаа алдаатай байх: 

Шинжилгээг давтах, протоколоо шалгах

БхПГУ-ын шинжилгээний үр дүнг үнэлэх
• БхПГУ-ын шинжилгээ бүрт эерэг, сөрөг 

болон урвал бүрийн дотоод хяналтуудыг 
хэрэглэж дараах байдлаар хянаж дүгнэнэ.
– Сөрөг хяналтын урвалын нүхэнд 

флюресценцийн муруй гарахгүй эсвэл босго 
шугамын дагуу байх ёстой.

– Эерэг хяналтууд дээр оношлуур 
үйлдвэрлэгчийн тогтоосон зааврын дагуу 
тодорхой циклээс (Ct) өмнө флюресценцийн 
муруй босго шугамаас дээш гарах ёстой.

– Бүх хяналтууд шаардлага хангасан байгаа 
нөхцөлд сорьц бүхий урвалын нүхэнд 
флюресценцийн муруй (Ct) цикл буюу 
түүнээс өмнө босгоос дээш гарсан байвал уг 
сорьцыг “эерэг” гэж үзнэ.   

– Бүх хяналтууд шаардлага хангасан байгаа 
нөхцөлд сорьц бүхий урвалын нүхэнд 
флюресценцийн муруй (Ct) циклээс хойш 
босго давсан эсвэл босгын дагуу байвал уг 
сорьцыг “сөрөг” гэж дүгнэнэ.

– Дотоод хяналт эргэлзээтэй үед шинжилгээг 
давтаж, протокол хөтөлнө.

БхПГУ-ын амплификаци
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Молекул биологийн лабораторийн чадавхи

ЛАБ Чадварлаг 
мэргэжилтэн

Тоног 
төхөөрөмж, 
урвалжийн 

хангамж

• Өндөр зардал
• Тогтвортой ҮА

• Онолын мэдлэг
• Урт хугацааны дадлага

Оношлуур урвалжийн менежмент

Захиалга

Хадгалалт, 
зарцуулалт

Тээвэрлэлт

Урвалж оношлуур, хэрэгслийн нөөц 
дуусахаас өмнө, аль болох эрт захиалгаа 

төлөвлөнө.

Урвалж оношлуур хүйтэн хэлхээний 
зохистой хэмд тээвэрлэгдсэн эсэх, ажиллаж 

байгаа эсэхийг шалгаж туршина.

Хадгалах зохистой нөхцлийг бүрдүүлж, 
тогтмол хянана.  
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Оношлуур урвалжийн хадгалалт ба хэрэглээ

UPS

-80°C
-30°C

Оношлуур урвалжийн хадгалалт ба хэрэглээ

25мкл=0.025мл
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Урвалжийг хувааж хадгалахын ач холбогдол
• Урвалж муудахгүй.
• Урвалж бохирдох эрсдэл багасна (Ус, Буфер, 

праймер/проб, этанол, эерэг хяналт.................)

Урвалжийг 
хуваах

-20°С
Давтан 
гэсгээх -20°С

Оношлуур урвалжийн хадгалалт ба хэрэглээ

Анхааралтай сонссонд 
баярлалаа


