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Оношилгооны аргууд 

Лабораторийн илрүүлэг, оношилгоог 3 төрлийн аргаар 
хийж байна
1. Вирүсийн нүклейн хүчилд суурилсан шинжилгээний 

арга (УТ-ПГУ; RT-LAMP)
2. SARS-CoV-2 вирүсийн эсрэг, эсрэг бие илрүүлэх ийлдэс 

судлалын шинжилгээ (ELISA; CLIA; MNT; Rapid test) 
3. Вирүсийн гадаргуугийн эсрэг төрүүлэх/антиген шинж 

бүхий уургын хэсгийг илрүүлэх шинжилгээ

 Бүрэн генийн сиквенсээр вирүсийн хувьсалыг 
тодорхойлж байна.



Шинжилгээни
й аргууд

Урвалын зарчим Давуу тал Хугацаа Дутагдалтай тал

Бх ПГУ Генийн өвөрмөц н/х 
дараалал:  primer‐probe 
ашигладаг

Хариу хурдан гарна;
Мэдрэг чанар өндөр;
Сорьц бага орно;
Түгээмэл хэрэглэж байгаа 
стандарт арга

3–4 цаг Үнэтэй тоног төхөөрөмж 
оношлуур  шаардлагатай;
лабораторийн орчин 
шаардана;
Нямбай ажиллагаа шаардана

RT‐LAMP 2 ба түүнээс олон праймер 
хэрэглэн флюресценцийн 
уналтаар РНХ илрүүлдэг

РНХ ялгахгүй; Нэг хэвийн 
температурт хийдэг хялбар; 
Боловсронгуй болоогүй

1 цаг Хэт мэдрэг арга тул хуурамч 
эерэг гарах, харилцан бохирдох 
эрсдэл их 

Ийлдэс 
судлалын 
шинжилгээ

Эсрэг бие (IgG/IgM) 
илрүүлэх: ELISA; CLIA 

Мэдрэг чанар 70‐95% 4–6 цаг Өвчин эхэлснээс 7‐28 хоногийн 
дараа илэрнэ, хуурамч + гарах

Хурдавчилсан 
сорил

Эсрэг төрөгч/эсрэг 
бие(IgG/IgM) илрүүлэх

Өвчтний хажууд хариу гарах 
боломжтой

15–
30 мин

Халдвар авснаас хойш 4‐14 
хоногm хэрэглэх боломжтой
Хуурамч эрэг гарах магадлал их
Мэдрэг чанар 55‐70%

Вирүс 
өсгөвөрлөх 
шинжилгээ

Эсийн өсгөвөр, амьтанд 
халдааж вирүсийн цэвэр 
өсгөвөр гаргах арга

100 % итгэж болох
Gold standard

5–
15 өдөр

эерэг сорьц болгонд вирүс 
өсгөвөрлөгдөхгүй

Next 
generation 
sequencing 
(NGS)

Бүрэн генийн дараалал 
тогтоох

Өндөр мэдрэг,өвөрмөц арга
Мэдээлэл сайтай;
шинэ үүсгэгчийг илрүүлж, 
хувьсамжийг тодорхойлдог

1–2 өдөр өндөр үнэтэй, 
боловсруулалтын программ, 
хүн хүчний ур чадвар шаарддаг

Оношилгооны аргуудын харьцуулалт



Сорьцын төрөлСорьцын төрөл Сорьц цуглуулах хэрэгсэл Тээвэрлэлти
йн горим

Шинжилгээ хийх 
хүртэл хадгалах горим

Хамар-залгиур/ам-залгиурын 
арчдас хамт

• Дакрон буюу мяндсан 
сойз бүхий ариун бамбар

• Вирүс тээвэрлэх орчин

40С ≤72 цаг: 40С
>72 цаг: -700С

Гуурсан хоолой-цулцангийн 
угаадас/шингэн

Ариун сав 40С ≤48 цаг: 40С
>48 цаг: -700С

Мөгөөрсөн хоолойн сордос, 
хамар-залгиурын сордос буюу 
хамрын угаадас

Ариун сав 40С ≤48 цаг: 40С
>48 цаг: -700С

Цэр Ариун сав 40С ≤48 цаг: 40С
>48 цаг: -700С

Өтгөн/баас Ариун сав 40С ≤48 цаг: 40С
>48 цаг: -700С

Биопси буюу аутопси үед авсан 
эд (Уушгины эдийн гүнээс буюу 
гуурсан хоолойноос 0.5 см 
талтай шоо хэлбэртэй авна)

Ариун сав
Вирүс тээвэрлэх орчин,   
Сорьцноос нян өсгөвөрлөх 
бол  ариун физиологийн 
уусмал

40С ≤24 цаг: 40С
>24 цаг: -700С

Ийлдэс (2 удаагийн сорьц авна –
өвчний цочмог ба эдгэрэлтийн 
үед буюу цочмог үе өнгөрснөөс 
хойш 2-4 долоо хоногийн дараа)

Ийлдэс ялгах хуруу шил 
(насанд хүрэгчид: 3-5 мл 
бүхэл цус цуглуулна)

40С ≤5 хоног: 40С
>5 хоног: -700С



Өвчний үе шатанд RT-PCR ба ийлдэс судлалын 
шинжилгээний хэрэглээ

Nandini Sethuraman et al, Interpreting Diagnostic Tests for SARS‐CoV‐2.  Journal of the American Medical 
Association. May 6, 2020



COVID-19 халдварын лабораторийн оношлогоо, тулгамдаж 
буй асуудлууд

Ялгаа Тулгамдсан асуудлууд Хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагаа

1 Шинэ халдвар • Эмнэл зүй, вирүс судлал, дархлааны тухай 
мэдлэг хомс тодорхойгүй зүйл их байна;

• Молекул биологи, ийлдэс судлалын шинжилгээг 
нэвтрүүлж хослуулан хийх шаардлага;

• Эмчлэх, сэргийлэх бэлдмэл байхгүй

Дэлхийн судлаачид 
чиглэл бүрээр ажиллаж 
оношилгооны аргачлал 
боловсруулж 
нэвтрүүлсээр бна 

2 Аюулгүй ажиллагааны 
нөхцөл

• БАА-ны 2-3-р зэрэглэл шаарддаг эмгэг төрөгч
• Сорьц авах, боловсруулах шатанд аюулгүй 

ажиллагааны дэглэм шаарддаг

Сорьц авах болон 
оношилгооны 
ажилбаруудын үед 
өртөлтийг багасгах бүх 
аргыг боловсруулж 
хэрэглээ болгож байна

3 Нийтийг хамарсан 
илрүүлэг тандалтын 
шаардлага

Улс орон бүр лабораторийн хүчин чадлаа эрс 
нэмэгдүүлэх шаардлага гарч байна; 
Шинэ аргачлалуудыг хурдан нэвтрүүлэх хэрэглээ 
болгох тогтворжуулах;
Сургагдсан мэргэжилтэн, хүн хүчний дутагдал 
байсаар байна

ДЭМБ-ын лавлагаа 
лабораториуд, ОУ-ын  
тусламж авч эхэлсэн;
Улс орнууд, орон нутагт 
харилцан хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх, 
тасралтгүй сургалт



Монгол улсад COVID-19 халдварын лабораторийн оношилгоо
SARS-CoV-2 РНХ илрүүлэх бх ПГУ шинжилгээ:
• 2020 оны 1 дүгээр сард: ХӨСҮТ-ийн Вирүс судлалын лаборатори;
• 2020 оны 3 дугаар сараас Дархан уул НЭ, Ховд, Дорнод БОЭТ-ийн вирүс 

судлалын лабораториуд,;
• 2020 оны 4 дүгээр сараас ЗӨСҮТ, ХӨСҮТ-ийн ДОХ/БЗДХ-ын лаборатори
Ийлдэс судлалын шинжилгээ:
2020 оны 3 дугаар сараас ХӨСҮТ, Гепатит-Энтервирүсийн лаборатори 
хемилюминесценцид суурилсан аргаар IgM, IgG илрүүлэх шинжилгээ эхэлсэн.
Лабораторийн гадаад хяналт:
• 2020 оны 4 дүгээр сард ХӨСҮТ-ийн Вирүс судлалын лабораторит “Гадаад 

хяналт үнэлгээний РНХ сорьц” бэлтгэж Дархан НЭ, ЗӨСҮТ-ийн молекул 
биологийн лаборатори, ХӨСҮТ-ийн ДОХ/БЗДХ-ын лабораториудад илгээж 
лаборатори хоорондын харьцуулалт үнэлгээ хийсэн.

• ХӨСҮТ-ийн Вирүс судлалын лаборатори нь 2020 оны 7 сарын 17-нд Хонг 
Конгийн НЭМ-ийн лабораториос “COVID-19 хяналт үнэлгээний багц” сорьц авч 
ур чадварын үнэлгээнд хамрагдсан.

• Royal College of Pathologists of Australia Quality Assurance Programs (RCPAQAP): 5 багц захиалсан

• FETP-L

•
Country Name of subnational laboratory contact person email address
Mongolia Virology Laboratory, NCCD Dr. Badarch Darmaa darmaanicmn@gmail.com
Mongolia STI Laboratory, NCCD Dr. Myagmarsuren.Sh miga08@yahoo.com
Mongolia Virology Laboratory, Darkhan Province Dr. Byamba‐erdene .B byambaa_lab@yahoo.com 

Mongolia Clinical laboratory,  Gyals medical center, Ulaanbaatar Khishigsuren Narmandakh khishigsuren@gyals.mn 

Mongolia Molecular biological laboratory, NCZD, MoH Dr. Dalantai Ganbold d.ganbold7003@gmail.com



COVID-19 халдварын лабораторийн шинжилгээний дүн (7 
хоногоор)

ХӨСҮТ, ВСЛ 
ХӨСҮТ, 

ДОХ/БЗДХ 
лаборатори

ХӨСҮТ, ГЭЛ
ЗӨСҮТ, 
Молекул 

биологийн лаб

Дархан НЭ, 
Вирүс судлал 

лаб

Дорнод БОЭТ, 
Вирүс судлал лаб

Сэлэнгэ НЭ, 
Вирүс судлал лаб

Ховд, БОЭТ, 
Вирүс судлал лаб

66417/277 9115/27 12921 7309/2 7594/29 260/0 674/14 30/0

N=104293



COVID-19 халдварын лабораторийн шинжилгээний дүн 

128

57

32
13 11 4 3 2 2 2 1 1

3-р шатлал, хувийн эмнэлэг
(2020 оны 1 сараас 10 сар дуустал)

n=256

Орон 
нутаг

ХУД СХД БГД  БЗД ЧД НД БНД СБД

920

339

216 196 153 130 91 85 89

2-р шатлал, орон нутгийн эмнэлэг,
(2020 оны 1 сараас 10 сар дуустал, n=2219) 



Монголд илэрсэн SARS-CoV-2-ийн бүрэн генийн дараалал

• Монголд илэрсэн SARS-CoV-2 вирүсийн гадаргуугийн (Spike) уургийн генийн 
1714 нүклеотидын урттай дарааллыг ХӨСҮТ-ийн Вирүс судлалын лабораторит 

тогтоох шинжилгээ эхлэхээр бэлтгэл ажил хангагдаж байна

hCoV-19/Mongolia/lmp3989/2020 
омгийн геномын дарааллыг 

GISAID генбанканд 
байршуулсан дүн 

(БНСУ-ын Конкук Их 
сургуультай хамтран гүйцэтгэв)

13

Шинжлүүлэгчийн мэдээлэл: 
• Өвчтөн Л, 32 настай, эр 2020/03/24-нд

Истамбул-УБ онгоцоор Туркээс ирсэн, 
• 2020/03/25-нд авсан хамрын арчдас 

сорьцонд ХӨСҮТ, ВСЛ-д УТ-ПГУ 
шинжилгээгээр SARS-CoV-2 илэрсэн, 

• 2020/05/04 хүртэл 41 хоног хэвтэн 
эмчлүүлэх хугацаанд 38 удаа 3-4 
төрлийн сорьц шинжлүүлсэн. 



Neighbor‐Joining tree with Maximum 
Composite Likelihood distance. Branch 
length in the units of the number of base 
substitutions per site. Uniform rates. 

Pairwise deletion. MEGACC and FigTree. by BII/GIS, A*STAR Singapore

S

V

G

155,961  full genomes  (+7,632) 
(excluding low coverage, out 
90,027 entries) Oct. 30,2020

Updated clades:
 S clade 5,290 (+169) 
 L clade 3,923 (+54) 
 V clade 4,727 (+84) 
 G clade 18,382 

(+281
 GR clade 29,059 

(+4,295) 
 GH clade 18,297 

(+447) 
 GV clade 11,431
 Other clades 3,658 

(+97) 

GH

GR

LBlue: new from Asia 
Green: new from Oceania
Magenta: new from Americas
Red: new from Europe
Yellow: new from Africa
Black: from previous updates

SARS-CoV2 вирүсийн геномын бүрэн секвенсэд үндэслэсэн 
таксоном ангилал (2020.10.30-ны байдлаар)

14

Variable, small 
sample size
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Лабораторийн шинжилгээний үр дүнгээр 
нийтлүүлсэн бүтээлүүд



Бэрхшээл
1. Лабораторийн ачаалал эрс нэмэгдсэн(18 дахин)
ХӨСҮТ, ВСЛ-д жилдээ 3500-4000 байсан бол 2020 оны эхний 10 сард 66417
шинжилгээ хийсэн, Шинэ лабораториудыг дайчлан ажилласан(ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ).
2. Шинжилгээний аргачлалуудыг богино хугацаанд тогтворжуулж, 
нэвтрүүлэх шаардлага тулгарсан: 2020 оны 4 дүгээр сар гэхэд янз бүрийн 
үйлдвэрлэгчийн 9 төрлийн оношлуур нийлүүлэгдсэнийг тогтворжуулж, тоног 
төхөөрөмжиндөө нийцүүлэн хэрэглээ болгосон. 
3. Лабораторийн мэргэжилтнүүдийн богино хугацаанд давтан сургах 
шаардлага гарсан: 2020 оны 3-9 дүгээр саруудад Дархан, Сэлэнгэ, Дорнод, Ховд, 
Сэлэнгэ, Дорноговь зэрэг 7 аймаг, УБ хотын 36 мэргэжилтэн сургагдсан, үүнээс 24 
хүн давтан сургалтанд хамрагдаад байна. ХӨСҮТ-ийн лабораторийн 
мэргэжилтнүүд Дархан, Сэлэнгэ, Дорнод, Ховд, Сэлэнгийн лабораторит 14 хоног 
ажиллаж SARS CoV-2 илрүүлэх ПГУ шинжилгээг тогтворжуулсан.
4. Оношлуур урвалж, лабораторийн хэрэгслийн нөөц хомсдол: 2020 оны 1-3 
сарын 26 хүртэл Японы ХӨҮХ-ээс зөвхөн праймер, проб авч томуугийн үндсэн 
оношлуураа ашигласан. 3/26-наас цомог оношлуур хандиваар ирж, 4 сарын 8-нд 
ДЭМБ-ын праймер/проб ирсэн, ЭМЯ засгийн газрын хангалт эхэлсэн. ХХХэрэгсэл, 
лабораторийн хэрэгсэлд хандив тусламжууд дэмжлэг болсоор байна.
5. Орон нутгаас ирэх сорьц ихэсч, сорьц тээвэрлэх асуудал бэрхшээлтэй 
болсон: “Халдвартай материал, оношилгооны сорьц, биобэлдмэл тээвэрлэх 
журам” Эрүүл мэнд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 8 сарын 26-ны 
өдрийн А/410/А/165 тоот тушаал батлагдсан, журмыг хэрэгжүүлэх сургалт 
хийгдсэн
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1. Давтан сургалт, ажлын байранд дэмжлэгт сургалтыг хийнэ;
2. Цомог оношлууруудыг лабораториудын тоног төхөөрөмжид 
тохируулах, захиалга, хангалт хийнэ;
3.Оношлуур, урвалж, лабораторийн хэрэгслийн хангалт, зарцуулалтын 
цахим бүртгэл үүсгэх(шинжилгээний тоон мэдээг өдөр бүр авна);
4. Лабораториуд цаашид COVID-19+ТТӨ-ий үүсгэгчийн тандалтыг урт 
хугацаанд үр дүнтэй хийхийн тулд орон нутгийн төсөвтөө зардал тусгах;
5. COVID-19 шинжилгээ хийх бүх лаборатори гадаад хяналт үнэлгээнд 
хамрагдана;
6. ПГУ машин, Genexpert төхөөрөмжтэй аймгууд ПГУ-аар эргэлзээтэй 
үр дүнг Genexpert –ээр давтан хийх боломжийг ашиглах;
7. IgM,IgG илрүүлэг шинжилгээг эргэмж тандалт судалгааны зорилгоор 
аймаг, дүүргэт хийнэ;
8. COVID-19 оношилгооны лабораториуд сүлжээгээр мэдээлэл 
солилцож, хамтран ажиллах.



Анхааран сонссон та бүхэнд 
баярлалаа


