
2009-2011 онуудад эрдмийн зэрэг хамгаалсан багш нар 

 

№ 

Эрдмийн зэрэг 

хамгаалсан багш 

нар 

Судалгааны ажлын сэдэв 
Эрдмийн 

зэрэг 
Удирдагч багш 

1. Ц.Мөнхтуяа 
Удвал навчит тавилгана (Spiraea aquilegifolia Pall)-ы 

фармакологийн судалгаа 

АУ-ы доктор 

(2009 он) 

Б.Саранцэцэг (ScD, проф) 

Д.Цэрэндагва (PhD, проф) 

2 Р.Эрдэнэцэцэг 
Чихрийн шижин өвчтэй хүмүүст бодис энергийн 

солилцооны хэлбэршлүүдийн шүтэлцээг судалсан дүн 

АУ-ы магистр 

(2009 он) 

М.Амбага 

(ScD, проф) 

3 Д.Мөнхцэцэг 
Уламжлалт зарим жоруудын уушгины сурфактантын 
тогтворт чанарт үзүүлэх нөлөө болон АО идэвхийн 

хоорондох шүтэлцээ 

АУ-ы магистр 

(2009 он) 

Б.Саранцэцэг 

(ScD, проф) 

4 Д.Аръяа 
Гипертиреоз болон гипотиреоз өвчнүүдийн үед бодис 

энергийн солилцоо, иммунобиологийн 12 хэл-бэршлийг 
тогтоосон судалгааны дүн 

АУ-ы магистр 

(2009 он) 

В.Хадхүү 

(PhD, дэд проф) 

5 Б.Ариунцэцэг 
Гуурсан хоолойн багтраа өвчний эмгэг жамыг бодис 
энергийн 12 хэлбэршил дээр холбон судалсан дүн 

АУ-ы магистр 

(2009 он) 

М.Амбага 

(PhD, проф) 

6 Н.Жаргалсүрэн 
Нэгж хичээлийн агуулгыг амьдрал практиктай холбох 

асуудлууд  
БС-ын 

магистр 
Г.Баярмаа  (PhD) 

7 Ц.Энхбат Түвд Монголын уламжлалт анагаах ухааны онол дахь 

ходоодны галын илч  шингээлтийн хүч гэсэн хоёр гол 
АУ-ы магистр М.Амбага  



ойлголтыг “Тунгалаг-5”, “Жамц-4” жоруудын 
фармакологи үйлдлээр төлөөлүүлэн судлах 

(2009 он) (ScD, проф) 

8 Д.Дугарсүрэн 
“Зүрхний ишеми өвчтэй хүмүүст биеийн 2,3-р 
компартментийн зарим параметрүүдийн хөдлөл зүйг 
хий, шар, бадганы кодчилолтой холбон судалсан дүн” 

АУ-ы магистр 

(2010 он) 

М.Амбага  

(ScD, проф) 

9 С.Оюунцэцэг 
“Нурууны мөгөөрсөн таваг товойсон гэм зэрэг 
эмгэгүүдийн уламжлалт заслын үр дүнг редокси 
хамааралт үзэгдлүүдтэй шүтэлцүүлэн судалсан дүн” 

АУ-ы магистр 

(2011 он) 

М.Амбага 

 (ScD, проф) 

10 Л.Пүрэвдулам 
“Трансфер Фактор Эдвенсдийн дархлал сэргээх 
үйлдлийг судалсан дүн” 

АУ-ы магистр 

(2011 он) 

Б.Саранцэцэг 

 (ScD, проф) 

11 Т.Сувдаа 
“Шинар-8 нийлмэл бэлдмэлийн бөөр хамгаалах 
үйлдлийн судалгаа” 

АУ-ы магистр 

(2011 он) 

Б.Саранцэцэг 

 (ScD, проф) 

12 Д.Эрдэнэболд “Улаанбаатар хот орчимын жижиг хөхтний бүлгэмдэл” 
БУ-ы магистр 

(2011 он) 

С.Шар  (БУ-ы доктор) 

Н.Батсайхан (БУ-ы магистр) 

,  

 NCM-Анагаах ухааны тэнхмийн багш С.Нансалмаа нь 2011 оны 05 сард ШУТИС, Хүнс биотехнологийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлд 

“Хүнсний зохицуулагч үйлчлэлийн судалгаа ба системийн загвар” сэдвээр докторын зэргийн урьдчилсан хамгаалалтаа амжилттай 

хийсэн.  

 УАУ-ы тэнхмийн багш О.Самбуу – БНСУ-ын Kimhae хотын Inje  Их Сургууль, Хүнс судлалын сургуулийн “Smart foods and Drugs” 

тэнхимд “Antioxidative and Anti-inflammatory effect of carotenoids extracted from Crab Shell (Chionoecetes japonicus) in LPS treated 

BALB/C mice” сэдэвт судалгааны ажлаар докторантурт суралцаж байна.  

 Эмнэл зүйн тэнхмийн багш Р.Эрдэнэцэцэг 2011 оноос Австрийн Вени хотын Венийн Их Сургуулийн докторантурт суралцаж байна. 



 Ерөнхий эрдмийн тэнхмийн багш Д.Нямдаваа 2011 оноос БНХАУ-ын Хөх хотын Үндэсний Их Сургуулийн докторантурт суралцаж 

байна.    

 Эмнэлзүйн тэнхмийн багш Д.Батболд 2011 онд “Эмч, сувилагч нарын HVB, HVC вирусын халдварт өртөх эрсдэл” сэдэвт судалгааны 

ажлаар докторын зэрэг хамгаалахаар зэхэж байна.  

 2009-2010 оны хичээлийн жилд багш УАУ болон NCM тэнхмийн багш Л.Батгэрэл, Ж.Баттөгс, Ж.Наранцэцэг, Б.Наранцэцэг нар 

ЭМШУИС-ийн докторантурт элсэн орж дараах сэдвүүдээр судалгааны ажлын сэдэв аргачлалаа батлуулан, туршилт судалгааны 

ажлуудаа гүйцэтгэн явуулж хийж байна.  Үүнд:  

 Л.Батгэрэл - “Антидиабет-3 бэлдмэлийн фармакологи үйлдлийн судалгаа” 

 Ж.Баттөгс – “Анагаах ухааны онолын сэтгэлгээний үндсэн үе шатуудыг тодруулах асуудалд”  

 Ж.Наранцэцэг - “Хий, шар, бадганы талаарх ойлголтыг электрон, протоны түвшинд сорил-туршилтын аргаар нотолсон дүн” 

сэдвээр туршилт судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байна. Сэдэвт ажлын хүрээнд доорхи сери туршилтуудыг 2011 оны 06-09 сарын 

хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:  

1. Туулайд динитрофенолоор үүсгэгдсэн “протоны алдагдал” үзэгдлийн үед зарим  үзүүлэлтүүдийн динамик-хөдлөл зүйг 
тогтоосон судалгаа 
2. Туулайд ротеноноор үүсгэгдсэн протон, электроны -“НАДН-аас коэнзим Q рүү чиглэгдсэн урсгалын саатал” сэдээгдсэн 
үзэгдлийн үед зарим үзүүлэлтүүдийн динамик-хөдлөл зүйг тогтоосон судалгаа 
3. Туулайд динитрофенолоор үүсгэгдсэн “протоны алдагдал” үзэгдлийн хожуу үед хийн хөнгөн, хөлбрөнхий билэг чанар, хийн 
кодчилол илрэх байдлыг тогтоосон судалгаа 
4. Туулайд ротеноноор үүсгэгдсэн  протон, электроны -“НАДН-аас коэнзим Q  рүү чиглэгдсэн урсгалын  саатал” сэдээгдсэн 

үзэгдлийн хожуу үед бадганы хүнд, хүйтэн тослог билэг чанар, бадганы кодчилол илрэх байдлыг тогтоосон судалгаа 
5. Туулайд динитрофенолоор үүсгэгдсэн “протоны алдагдал” үзэгдлийн үед 3 гол компартмент дээрхи үзэгдлийн мөн чанар, 

тэдгээрийн ХШБ-ы кодчиллыг тогтоосон судалгааны чиглэлүүдээр тус тус туршилтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. 
 Б.Наранцэцэг - “Мембран-редоксипотенциалын 3 төлөв шугам хамааралт бодис энергийн солилцооны төлөв байдал ба ХШБ-ы 

кодчилол” сэдэвт судалгааны ажлыг хийж дуусан судалгааны ажлын диссертацаа бичиж байна.  

 2010-2011 оны хичээлийн жилд Эмнэлзүйн тэнхмийн багш П.Отгонтогос, Ц.Наранцэцэг нар ЭМШУИС-ийн докторантурт элсэн орж 

дараах сэдвүүдээр судалгааны ажлаа хийж байна.  



 П.Отгонтогос – “Элэгний эсийн гэмтлийн цочмог, архаг үрэвсэл-цирроз, хавдар гэсэн эмгэг жамын холбоог туршилтын 

амьтанд үүсгэсэн элэгний өвчний эмгэг загвар дээр эсийн апоптозын болон апоптозын бус үхжлээс хамааруулан судлах 

нь”  

 Ц.Наранцэцэг - “Туршлагын амьтдад үүсгэсэн бөөрний эдийн гэмтлийн эмгэг загвар дээр «эсийн хурц үхжил – архагшилт 

– холбогч эд ургах» эмгэг жамын гурвалжин холбоог судлах” 

 

Багш нарын эрдмийн бүтээл  

№ Эрдэм шинжилгээний хурлын тезис, илтгэл Хэвлэлийн нэр, 
он, дугаар, хуудас 

Хамтран бичсэн зохиогч 

М.Амбага 

1 Оценка суммарной концентрации антиоксидантов 
жироспирторастворимой природы из препаратов 
растительного и животного происхождения 

Тезисы докладов все союзной 

конференции Проблемы 
освоения лекарственных 

ресурсов Сибири и Дальнего 

Востока, 1983, стр.198-199 

 
В.Ю.Куликова 

Ц.Хайдав 

2 Влияние антиоксиданта дибунола на размеры инфаркта 
миокарда, вызванного транзиторной коронарооклюзионной 
ишемией 

Тезисы Всесоюзного совещания 

Биоантиоксиданты 1983, 
Москва, стр.77-78 

А.Х.Коган, Н.И.Лосев 
А.Н.Кудрин 

3 Применение антиоксидантов-новый принцип профилактики и 
лечения инфаркта миокарда 

Там же.стр 95-96 А.Н.Кудрин 
А.Х.Коган 

4 Эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн холбоог бэхжүүлэх нь 
судалгааны ажлын өгөжийг дээшлүүлэх эх үүсвэр мөн 

МАХН-ын XIX их хурлаас ЭХ талаар 
дээшлүүлсэн зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга зам онол-
практикийн бага хурал. 1987. х.48-

50 

 



5 Изучение антиоксидантной активности некоторых соединений 
растительного происхождения 

Тезисы докладов в научной 

конференции и семинара К 
вопросу рационального 
использования ресурсов 

лек.растений МНР 1987, стр 4-6 

Б.Саранцэцэг, А.Авирмаа 
Д.Дашиймаа, Б.Туяа 

6 К изучению мембраностабилизирующего действия некоторых 
соединений растительного происхождения 

 
-*- стр 6-7 

Б.Саранцэцэг, А.Авирмаа 
Д.Дашиймаа, Б.Туяа 

7 Основные принципы организации и проведения 
иммунофармаколо-гических исследований по скринингу 
иммуномодулирующих веществ растительного 
происхождения 

 
-*- стр.10-13 

Г.Т.Сухих 
Б.Саранцэцэг 
Д.Дашиймаа 

8 Гистоморфологическая оценка гепатозащитного действия 
некоторых соединений растительного происхождения 

 
-*- стр. 33-35 

Д.Дашиймаа, 
Б.Нацагдорж 
Б.Саранцэцэг 

9 Антиритмическая активность некоторых соединений при 
экспериментальном нарушения ритма сердца у белых мышей 

 
-*- стр.35-37 

 
А.Авирмаа 

10 Зүрхний ишеми өвчний гэмтлийн голомт дахь завсрын бүсийн 
эмгэг жамын онцлог 

Ардын эмчилгээний арга барилыг 
эмнэлгийн практикт хэрэглэх нь 

сэдэвт ЭШ-ний онолын бага 
хурал, семинаруудын илтгэлийн 

тезис, 1987, х.23-24 

 

11 Ургамлын гаралтай зарим нэгдлүүдийн дархлалын урвалд 
үзүүлэх нөлөө 

-*- х.43-44 Б.Саранцэцэг 
Д.Дашиймаа 

12 Чихрийн шижин өвчний үед ӨХИП-ын зарим үзүүлэлтүүдийн 
өөрчлөлт 

-*- 45-47 Б.Саранцэцэг 

13 Зүрхний булчингийн хурц ишеми, шигдээс өвчний үед ЭКГ-ын 
өвөрмөц өөрчлөлт ба ӨХИП-ын эрчмийн хоорондох корреляци 

 
-*- 47-48 

А.Авирмаа 
Д.Цэгээнжав 

14 Зүрхний булчингийн үрэвслийн үед ЭКГ ба гистоморфологийн 
өөрчлөлт 

-*- стр.49-50 А.Авирмаа, Д.Дашиймаа 



15 Сроки и механизм формирования экспериментальной 
аневризмы левого желудочка 

Материалы ХХIII  научно-
практической конференции, 

посвященной 70- летию со дня 
рождения академика 

Т.Шагдарсүрэна, УБ, 1988, стр 10-
13 

 

16 Цэх галуун тавгийн биологийн идэвхит нэгдлийн химийн 
судалгаа 

ШУА-ийн Химийн хүрээлэнгийн 
ЭШ-ний бага хурал, 1989, илтгэл 

С.Жавзан, Я.Жамъянсан 
Б.Саранцэцэг 

17 Цэх галуун тавсгийн фармакологийн судалгааны зарим үр 
дүнгээс 

-*- Б.Саранцэцэг 

18 Дэлүүний үйл ажиллагааны талаархи монгол анагаах ухааны 
ойлголт, түүнийг тодруулан судлах асуудалд 

АУДС-ийн багш нарын ЭШ-ний 
ХХХII бага хурлын илтгэлийн 
хураангуй УБ,1990, х.21-23  

Б.Саранцэцэг 
Ц.Лхагвасүрэн 

19 Элэг дэлүүний үйл ажиллагааны харилцан уялдаа, түүнд 
эмийн бодисын үзүүлэх нөлөө 

-*- х. 69-71 Б.Саранцэцэг, Л.Мягмар 
Т.Долгорсүрэн 

20 Цэх галуун таваг ургамлын алкалоидын химийн бүтэц болон 
эм судлалын үйлдлийн харилцан уялдаа 

-*- х.81-82 Б.Саранцэцэг, 
Б.Жамъянсан 

С.Жавзан, Л.Мягмар  

21 Цэх галуун тавгийн алкалоидын иммунотроп идэвхи Анагаах ухаан, ЭХ нийгэм 
хангамжийн тулгамдсан 

асуудлууд Монголын эмч нарын 
IY их хуралд зориулсан ЭШ-ний 

бага хурлын илтгэлийн хураангуй 
УБ хот, 1990, х. 242-244 

Б.Саранцэцэг 
Т.Долгорсүрэн 

22 Цэх галуун таваг ургамлын бэлдмэлийн эмнэлзүйн судалгааны 
дүн 

Анагаах ухаан, ЭХ нийгэм 
хангамжийн тулгамдсан 

асуудлууд Монголын эмч нарын 
IY их хуралд зориулсан ЭШ-ний 

бага хурлын илтгэлийн хураангуй 
УБ хот, 1990, х. 241-242 

Б.Саранцэцэг, Ч.Дангаа 
Д.Агваанцэрэн 
Б.Дагвадорж, 
С.Хандсүрэн 



23 Монголын анагаах ухааны жүдлэнгийн сургаалын мөн чанарыг 
тайлбарлах асуудалд 

АУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний 
ХХХIII бага хурлын илтгэлийн 

хураангуй УБ хот, 1991, х. 51-52 

Ц.Намсрай 
Г.Наранцэцэг 

24 Элэгний эсийн хоргүйтгэх, уураг нийлэгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд цэх галуун тавгийн нийлбэр алкалоидын нөлөө 

 
-*- х. 68-70 

Б.Саранцэцэг 
Т.Долгорсүрэн 

25 Ман-сер-чим жорын найрлагыг судалсан дүнгээс -*- х. 91-93 М.Чүлтэмсүрэн 
Б.Саранцэцэг 

Т.Долгорсүрэн 

26 Хий, шар, бадганы хуралт хөдлөлтөд цаг улирлын нөлөөллийн 
талаархи МАУ-ны ойлголтыг тайлбарлах нь 

АУХ-ийн ЭШ-ний бүтээл, 1993,   
х. 136-139 

Б.Саранцэцэг 
Ш.Чадраабал Ё.Думаа 

27 Хий, шар, бадган хөдлөх хоногийн хэлбэлзлийн тухай МАУ-ны 
ойлголт нь мембрант байгууламжийн бүтэц, үйл ажиллагааны 
өөрчлөлтийн тусгал болох нь 

Тэжээхүйн ухаан, УБ хот, 1991.  
х. 18-23 

Б.Саранцэцэг С.Чой 
Т.Долгорсүрэн 

28 Мембранд холбогдсон зарим фермент, рецепторын 
зохицуулга хийгээд ХШБ-ы орших орны тухай МАУ-ы 
томъёоллын харилцан уялдаа 

Тэжээхүйн ухаан, УБ хот, 1991.  
х. 23-27 

Б.Саранцэцэг С.Чой 
Т.Долгорсүрэн 

29 Ходоодны шархлаа өвчний үед ӨХИП эрчимжих нь ходоодны 
эс гэмтэн үхжих эмгэг жамын хүчин зүйл болох нь 

Тэжээхүйн ухаан, УБ хот, 1991.  
х. 47-50 

А.Алтанцэцэг 
Б.Долгормаа 

30 Монгол анагаах ухаан дахь элэгний өвчний талаархи 
ойлголтыг тайлбарлах нь 

Тэжээхүйн ухаан, УБ хот, 1991.  
х. 27-30 

Б.Саранцэцэг М.Чүлтэм-
сүрэн Т.Долгорсүрэн 

31 Элэгний өвчний үед илрэх дархлалын урвалын зохицуулгын 
алдагдлыг монгол уламжлалт жороор засах нь 

Тэжээхүйн ухаан, УБ хот, 1991.  
х. 45-47 

Б.Саранцэцэг М.Чүлтэм-
сүрэн Т.Долгорсүрэн 

Д.Маньбадар 

32 Ходоодны салст бүрхүүлийн гэмтэл үрэвслээс хамгаалах 
үйлдэлтэй эмийн бодисын фармакологи судалгаанаас 

Тэжээхүйн ухаан, УБ хот, 1991.  
х. 27-30 

А.Алтанцэцэг 
Б.Долгормаа 

33 Молекулярно-биологические соответствия Хий, шар, бадган Тезисы докладов Научной сессии, 
посвященной дню Науки, Улан-

Үдэ, 1992, стр. 11 

 



34 Элэгний үйл ажиллагааны улирлын өөрчлөлтийн тухай МАУ-
ны онолыг судлах асуудалд 

АУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний 
ХХХIҮ бага хурлын илтгэлийн 
хураангуй, УБ хот, 1992, х. 4-6 

М.Чүлтэмсүрэн 
Б.Саранцэцэг 

35 Дорнодахины АУ-ы уламжлалд тулгуурлан элэг хамгаалах 
үйлдэлтэй шинэ жор бүтээх асуудалд 

АУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний 
ХХХIҮ бага хурлын илтгэлийн 
хураангуй, УБ хот, 1992, х. 7-9 

М.Чүлтэмсүрэн 
Б.Саранцэцэг 

36 Элэг дэлүүний нөхөр дайсны харьцааны тухай МАУ-ы онолын 
баримтлалын талаархи гистоморфологийн судалгааны дүн 

Орчин үе ба анагаах ухаан 
сэдэвт ЭАХНСУИ-ийн онол 
практикийн бага хурлын 

илтгэлүүдийн хураангуй, 1991, х. 
41-43 

Ж.Батсайхан 
Б.Саранцэцэг, Ч.Дангаа 

37 Уушигны үйл ажиллагааны улиралчилсан өөрчлөлтийн тухай 
МУАУ-ы онолыг судлах асуудалд 

АУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний 
ХХХIY бага хурлын илтгэлийн 

хураангуй, УБ хот, 1995. 

М.Чүлтэмсүрэн 
Б.Саранцэцэг, 
.Долгорсүрэн 

38 Хий, шар, бадганыг арвидуулах үйлдэлтэй зарим идээ ундааны 
талаархи МУАУ-ы ойлголт ба мембрант байгууламж 

 
-*-   

Б.Саранцэцэг 
М.Чүлтэмсүрэн 

39 Нийлмэл бэлдмэлийн элэг хамгаалах үйлчилгээг судалсан дүн Монголын эм зүй, эм хангамжийн 
асуудал онол практикийн бага 
хурлын илтгэлийн хураангуй, 

1993, х. 17-19 

 
З.Оюунгэрэл 

Л.Цэрэндулам 

40 Эс шингэх өвчний тухай ойлголтыг задлаж тайлбарлах 
асуудалд 

Монголын эм зүй, эм хангамжийн 
асуудал онол практикийн бага 
хурлын илтгэлийн хураангуй, 

1993, х. 23-25 

 
Б.Саранцэцэг 

41 Хийн /лүн/ билэг чанарын тухай МУАУ-ы ойлголтыг тайлбарлах 
нь 

Монголын эм зүй, эм хангамжийн 
асуудал онол практикийн бага 
хурлын илтгэлийн хураангуй, 

1993, х. 25-26 

 
Б.Саранцэцэг 



42 Хий, шар, бадган-мембрант байгууламж шинэ санааны 
үүднээс зарим нэг өвчинд дүн шинжилгээ хийх нь 

АУХ-ийн ЭШ-ний онол практикийн 
ХХҮII бага хурлын материал. 1993. 

х. 91-94  

Б.Саранцэцэг  
Л.Цэрэндулам 

43 Элэг хамгаалах үйлдэлтэй зарим эмийн бодисын судалгаа АУХ-ийн ЭШ-ний онол практикийн 
ХХҮII бага хурлын материал, 1993, 

х.91-94 

З.Оюунгэрэл 
Л.Цэрэндулам 
Т.Долгорсүрэн 

44 Элэг хамгаалах үйлдэлтэй нэгдлүүдийн химийн бүтэц-
фармакологи үйлдлийн хоорондын харилцан уялдаа  

Монгол орны ургамлын аймаг, 
ургамалжилтын судалгаа 

сүүлчийн 20 жилд  ЭШ бага 
хурлын хураангуй, 1994, х.50-51 

Б.Саранцэцэг 
Д.Хишгээ 

45 Толбот силибумыг нутагшуулан тарималжуулж, биологийн 
идэвхит бодис гарган авсан дүнгээс 

Монгол орны ургамлын аймаг, 
ургамалжилтын судалгаа 

сүүлчийн 20 жилд  ЭШ бага 
хурлын хураангуй, 1994, х.41-42 

 

46 Соответствие  хий, шар, бадган возрастным трансформациям 
мембранных структур 

Экологические проблемы 
микробиологий и биотехнологии 
Байгальского региона, Улан-Үдэ, 

стр 58-60, 27-29 июня 1995 г 

 

47 Получение и изучение гастропротективного действия из 
слизистой оболочки желудка свиньи 

-*- стр. 74-76 А.Алтанцэцэг 

48 МУАУ-ы хий хэмээх ойлголтыг орчин үеийн сэтгэц бие зүйн 
ухаантай холбон тайлбарлах оролдлого 

Монголын сэтгэцийн эмч нарын 
ЭШ-ний ХП бага хурлын материал. 

1994, х.69-72 

 
Б.Болдцэрэн 

49 ХШБ-мембрант байгууламж шинэ санааны гүн ухааны зарим 
асуудал 

Монгол туургатны уламжлалт 

анагаах ухаан ЭШ бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995.  х. 

11-16 

 
Б.Саранцэцэг 



50 Судал шинжлэлийн үндсэн баримтлалын талаархи МУАУ-ы 
онолын ШУ-ны мөн чанарыг судлах асуудалд 

Монгол туургатны уламжлалт 

анагаах ухаан ЭШ бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995.  х. 

19-23 

 
 

Ш.Болд 

51 Эмийн амт чадал, эрдмийн тухай МУАУ-ы ойлголтыг судлах 
онол арга зүйн зарим үндэс 

Монгол туургатны уламжлалт 

анагаах ухаан ЭШ бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995. х. 

24-25 

 
Н.Зоригтбаатар 

52 Эмийн бодисын иммунзаслын үйлдлийн эрчимжилт 
мембраны төлвөөс хамаарах үзэгдэл 

Монгол туургатны уламжлалт 

анагаах ухаан ЭШ бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995. х 

34-38 

 
Б.Саранцэцэг 
П.Болормаа 

53 Амьтны гаралтай зарим бэлдмэлийн ходоодны салст 
бүрхүүлийг хамгаалах идэвхи 

Монгол туургатны уламжлалт 

анагаах ухаан ЭШ бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995.  х. 

40-43 

 
А.Алтанцэцэг 

54 Нарийн навчит цахилдагийн фитохимийн судалгаа Монгол туургатны уламжлалт 

анагаах ухаан ЭШ бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй, УБ. 1995.  х. 

57-61 

 
Г.Пүрэвсүрэн 

55 Судлын улиралчилсан өөрчлөлтийн тухай МУАУ ойлголт ба 
мембрант байгууламж 

Эрүүл мэндийн салбарын 
тулгамдсан асуудал, цаашдын 

зорилт УБ. 1995. х 24-25 

Ш.Болд  
Б.Саранцэцэг 

56 Уушигны үйл ажиллагааны улиралчилсан өөрчлөлтийн тухай 
МУАУ онолыг судлах асуудалд  

АУИС багш нарын ЭШ-ний ХХХҮ 
бага хурлын илтгэлийн хураангуй 

х.101-103 

Б.Саранцэцэг 

57 Түмэн навчит ортууз шинэсэрхүү бударганы бэлдмэлийн 
иммунотроп үйлдлийн эрчим улирлаас хамаарахуй 

МЭХ-ийн онол практикийн 
хурлын илтгэлийн хураангуй, УБ, 

1995.  х. 30-32 

Б.Саранцэцэг 
П.Болормаа 



58 Малын дархлалын зарим үзүүлэлтэд ханах заслын нөлөөллийг 
судалсан ажлын дүнгээс 

-*-   х. 17-19 А.Отгондаваа 

59 Гахайн ходоодны салст бүрхүүлээс гаргасан бэлдмэлийн 
ходоодны эсийн орчин дахь хүчил-шүлтийн тэнцвэржилтэд 
үзүүлэх нөлөө 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган 38. 1996. х.346-348 

А.Алтанцэцэг 

60 Бөөрний хурц үрэвсэлт өвчний эмгэг загвар үүсгэх асуудалд АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган 38. 1996. х.348-350 

Б.Саранцэцэг 

61 ХШБ, таван махбодийн онолын мөн чанарыг тогтоон судлах 
асуудалд 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган 38. 1996. х.350-352 

Б.Саранцэцэг 

62 ТНО, ШБ бэлдмэлийн иммунотроп үйлдэл улирлаас хамааран 
өөрчлөгдөх байдал 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган 38. 1996. х.366-368 

Б.Саранцэцэг 
П.Болормаа 

63 Ургамлын гаралтай зарим бэлдмэлийн АО идэвхийн судалгаа АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган 38. 1996. х.368-370 

Б.Саранцэцэг 

64 Астрадин эмийн эм судлал, эмнэлзүйн харьцуулсан судалгаа АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган 38. 1996. х.378-379 

М.Эрдэнэцэцэг 
А.Авирмаа 

65 Хий, шар, бадганы бэлэг чанар, эмийн чадал эрдмийн тухай 
МУАУ онол ба мембрант байгууламж 

Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. х.23-
33 

Б.Саранцэцэг 

66 Дархлалын тогтолцоонд нөлөөт эмүүдийн үйлдлийг цаг 
улиралтай хамааруулан судлах нь 

Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. х.33-
37 

Б.Саранцэцэг 
П.Болормаа 

67 Ходоодны салст бүрхүүлийг хамгаалах үйлдэлтэй зарим эсийн 
ургамлын фармакологи судалгааны дүнгээс 

Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. х.45-
49 

А.Алтанцэцэг 

68 МУАУ-д хэрэглэгдэж байсан сэтгэц нөлөөт эмийн ургамлын 
фармакологи судалгаа 

Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. х.53-
59 

Б.Дагвацэрэн 

69 Склерон эмийн тосны судалгааны дүнгээс Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2. х.86-
89 

Г.Наранцэцэг 

70 ХШБ-МБ шинэ санааны холбогдолтой зарим тодруулга Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2.     
 х.107-112 

Б.Саранцэцэг 

71 Хурц дэгдээс бэлдмэл гарган авч стандартчилах Тэжээхүйн ухаан. 1996, № 2.    
 х.100-103 

Д.Хишгээ 



72 Мембрант байгууламж нь ДДАУ онолын үндсэн чиглэлүүдийн 
мөн чанарыг тайлбарлах гол бүтэц болох нь 

АУИС-ийн Эрдмийн чуулган-39 
1997. х.282-284  

Б.Саранцэцэг 

73 Уламжлалт эм заслын зарим аргын мөн чанарыг тогтоох 
судалгаа 

АУИС-ийн Эрдмийн чуулган-39 
1997. х.284-286  

Б.Саранцэцэг 

74 ДДАУ-ы судлаар оношлох аргын мөн чанарыг судлах аргачлал 
асуудалд 

АУИС-ийн Эрдмийн чуулган-39 
1997. х.292-294  

Ш.Болд 

75 Силодин эмийн эмнэлзүйн судалгааны дүн АУИС-ийн Эрдмийн чуулган-39 
1997. х.299-301 

Г.Зулхүү 
Б.Саранцэцэг 

76 Эмийн бодисын иммуномодулятор үйлдэл иммунотроп хүчин 
зүйлсийн нөлөөллөөс хамаарах нь 

АУИС-ийн Эрдмийн чуулган-39 
1997. х.305-307 

П.Болормаа 
Б.Саранцэцэг 

77 Толгодын бударганы элэг хамгаалах үйлдлийн судалгаа АУИС-ийн Эрдмийн чуулган-39 
1997. х.322-324 

Б.Саранцэцэг 
П.Цэдэн 

78 Монгол орны нөхцөлд тарималжуулсан толбот силибумын 
элэг хамгаалах үйлдэл 

Тэжээхүйн ухаан № 3 П.Цэдэн, Б.Саранцэцэг 
М.Чүлтэмсүрэн 

79 Шинэсэрхүү, бударгана, хуурмаг булчирхайт ортуузын 
иммуностимулятор үйлдлийн механизмыг судлах асуудалд 

 
Тэжээхүйн ухаан № 3 

Б.Саранцэцэг, 
П.Болормаа 

Т.Долгорсүрэн 

80 Цагаалин ба хувьсанги хунчирын нийлбэр полифенольт 
нэгдлийн комбинацийн идэвхийг зүрхний ишеми өвчний эмгэг 
загвар дээр судалсан дүн 

 
Тэжээхүйн ухаан № 3 

 
Г.Наранцэцэг 
Д.Баяндорж 

81 Склерон эмийн судалгааны асуудалд Тэжээхүйн ухаан № 3 Г.Наранцэцэг 

82 УАУ талаархи ДЭМБ-ын бодлого ДЭМБ-ын 50 жилийн ойд 
зориулсан ЭШ-ний бага хурлын 

илтгэл 1998. х 24-27 

 

83 ДЭМБ-аас Монголд хэрэгжүүлж буй NCD төсөл ба зүрх 
хамгаалах үйлдэлтэй эмийн бодисын судалгаа 

ДЭМБ-ын 50 жилийн ойд 
зориулсан ЭШ-ний бага хурлын 

илтгэл 1998. х 41-44 

 

84 Ургамлын гаралтай эмийн бэлдмэл ДЭМБ-ын 50 жилийн ойд 
зориулсан ЭШ-ний бага хурлын 

илтгэл 1998. х 258-289 

Ш.Болд 
Б.Саранцэцэг 



85 Элэгний эсийн үхлийн үеийн дархлал зохицуулгын алдагдалд 
Толгодын бударганы үзүүлэх нөлөө 

Монголын эмгэг судлал, 1998. 
№2,   

х 23-24 

П.Цэдэн 
Б.Саранцэцэг 

86 Мухар олгойн хурц үрэвсэл болон мэс заслын дараах үеүдэд 
дархлалын урвалын эрчим өөрчлөгдөх байдал 

АУИС, Эрдмийн бичиг-40 1998        
х. 148-150  

П.Хайдав 

87 Нарийн навчит цахилдгийн бөөр хамгаалах үйлдлийн 
механизмыг судлах асуудалд 

АУИС, Эрдмийн бичиг-40 1998   
 х. 278-281  

Б.Саранцэцэг 

88 Толгодын бударганы ТМТ-д үзүүлэх нөлөө АУИС, Эрдмийн бичиг-40 1998  
х. 299-301 

П.Цэдэн 

89 Судас барьж шинжлэх уламжлалт аргын зарим маргаантай 
асуудлыг судлах нь 

АУИС, Эрдмийн бичиг-40 1998       
х 281-283 

Ш.Болд 
Б.Саранцэцэг 

90 Хүний өвөрчлөлийн өөрчлөлт ба мембраны төлөвийн 
өөрчлөлтийн харилцан шүтэлцээ 

АУИС, Эрдмийн бичиг-40 1998       
х 261-263 

 

91 Хоёр валенттай төмрийн ионы прооксидант үйлдлийг элэгний 
зарим өвчний үед судлах асуудал 

АУИС, Эрдмийн бичиг-41 1999       
Х. 124-125 

Д.Цэрэндагва 

92 Толгодын бударганы иммуномодулятор үйлдлийн судалгаа АУИС, Эрдмийн бичиг-41 1999       
 х. 133-134 

П.Цэдэн 
Б.Саранцэцэг 

93 Хэт исэлдэлтийн бүтээгдэхүүний эмнэл зүйн ач холбогдол АУИС, Эрдмийн бичиг-41 1999       
 х. 135-136 

Б.Саранцэцэг 
Л.Лхагва 

94 Бөөрний өвчний эмгэг загварын үед ӨХИП-ийн эрчим 
өөрчлөгдөх хөдлөл зүй 

АУИС, Эрдмийн бичиг-41 1999       
х. 136-137 

Б.Саранцэцэг 

95 Мухар олгойн үрэвслийн голомтод ӨХИП процесс эрчимжих 
байдал 

АУИС, Эрдмийн бичиг-41 1999       
х. 138-140 

П.Хайдав 

96 Өвөрчлөл, судас, шээс шинжилгээний гурвалжин холбоог 
мембрант байгууламжтай холбон судлах асуудалд 

АУИС, Эрдмийн бичиг-41 1999       
х. 140-142 

Ш.Болд, Б.Саранцэцэг 

97 Тарималжуулсан толбот Силибумын үр жимсийг судалсан 
дүнгээс 

АУИС, Эрдмийн бичиг-41 1999       
х. 169-170 

Т.Зориг 

98 Элэгний эдэд төмөр болон зарим нэгэн бичил язгуурын 
махбодыг тодорхойлсон арга зүйн асуудал 

АУИС, Эрдмийн бичиг-41 1999       
х. 192-193 

Д.Цэрэндагва 



99 Хорт хавдрын голомтод ӨХИП дарангуйлагдах үзэгдэл АУИС, Эрдмийн бичиг-42 2000  х 
85-87 

Р.Шинэхүү 

100 Нумраа хунчрын антиоксидант үйлдлийн судалгаа АУИС, Эрдмийн бичиг-42 2000   
х 331-333 

П.Батхуяг 

101 Голомеруленефритын үед Туйплангаар эмчилсэн эмнэлзүйн 
судалгааны дүнгээс  

АУИС, Эрдмийн бичиг-42 2000       
х. 345-347 

Б.Бямбадорж 
Б.Саранцэцэг 

102 Антимпотенци-3 бэлдмэлийн дархлаа тогтолцоонд үзүүлэх 
нөлөө 

АУИС, Эрдмийн бичиг-42 2000  
х. 367-369 

Б.Саранцэцэг 
Ким Ки Чан 

103 Хүйтэн бадган өвчний талаархи уламжлалт анагаах ухааны 
онолын ойлголтын мембраны механизмыг судлах асуудалд 

АУИС, Эрдмийн бичиг-42 2000       
х. 371-372 

Ё.Уянга 
Ш.Болд 

104 Элэгний өвчний урвалтын талаархи МУАУ-ы ойлголтын 
мембраны механизм 

АУИС, Эрдмийн бичиг-42 2000       
 Х. 373-374 

Ж.Хатанбаатар 

105 Уламжлалт хануур заслын дархлалын зүгшрүүлгийн нөлөө АУИС, Эрдмийн бичиг-42 2000  
х. 377-378 

Д.Цэрэндагва 
Б.Саранцэцэг 

106 Элэгний эдэд агуулагдах зарим микроэлементийн агууламжид 

Хануур засал, цус ялгах тангийн үзүүлэх нөлөө 
АУИС, Эрдмийн бичиг-42 2000       

х. 379-380 

Д.Цэрэндагва  
Б.Саранцэцэг 

107 Туйплангийн фармакологитйн судалгааны зарим үр дүнгээс Монголд эм судлалын шинжлэх 
ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим 

байгуулагдсаны 50 жилийн ойд 
зориулсан ЭШ бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй 1999.х.29-31 

Б.Бямбадорж 
Б.Саранцэцэг 

Л.Хүрэлбаатар 

108 Дентамон шүдний шин эмийн эмнэл зүйн судалгаа Монголд эм судлалын шинжлэх 
ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим 

байгуулагдсаны 50 жилийн ойд 
зориулсан ЭШ бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй 1999.х.32-34 

 
Б.Саранцэцэг 



109 Цус ялгах үйлдэлтэй зарим тангийн фармакологийн судалгаа Монголд эм судлалын шинжлэх 
ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим 

байгуулагдсаны 50 жилийн ойд 
зориулсан ЭШ бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй 1999. х.37-40 

 
Б.Цэрэндагва 
Б.Саранцэцэг 

110 Эмийн бодисын амт, чадал, эрдмийн тухай Дорнодахины онол 
ба мембрант байгууламж  

Монголд эм судлалын шинжлэх 
ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим 

байгуулагдсаны 50 жилийн ойд 
зориулсан ЭШ бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй 1999. х.40-43 

Б.Саранцэцэг 
Ким Ки Чан,  

Б.Оч 

111 Бэлгийн сулралын эсрэг үйлдэлтэй зарим уламжлалт жорын 
фармакологи судалгаа 

Монголд эм судлалын шинжлэх 
ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим 

байгуулагдсаны 50 жилийн ойд 
зориулсан ЭШ бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй 1999. х.44-47 

Ким Ки Чан, 
Б.Саранцэцэг, Б.Оч, 

Б.Бямбадорж 

112 Асваргал эмийн эм судлалын судалгаанд Монголд эм судлалын шинжлэх 
ухаан үүсэж хөгжсөн,тэнхим 

байгуулагдсаны 50 жилийн ойд 
зориулсан ЭШ бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй 1999. х.53-56 

 
Г.Наранцэцэг 
Д.Баяндорж 

113 Хавдрын эсрэг үйлдэлтэй Эллипин эмийн судалгааны дүн Нийслэлийн хүн амын эрүүл 
мэндийн тулгамдсан асуудлууд 

1998, х.105-107 

 

114 Study on Gastroprotective effects of the preparation SUGAST International Conference 
Abstracts,10-14 August 1999, 

Ulaanbaatar, Mongolia, p.31-32 

A.Altantsetseg 

115 The Hepatoprotective and Antiapoptosis mechanism of Digda-3 
and its combination with bloodletting thorapy 

International Conference 
Abstracts,10-14 August 1999, 

Ulaanbaatar, Mongolia, p.22-23 

D.Tserendagva 
B.Sarantsetseg 



116 The efficacy of Heplipin-A new anticancor remedy on the 
prevention and treatment of some experimental cancors 

International Conference 
Abstracts,10-14 August 1999, 

Ulaanbaatar, Mongolia, p.14-15 

K.Hayashi, L.Zhong, 
L.Hurelbaatar, 

B.Sarantstetseg 

117 The new antiaging preparation, obtained in the theoretical basis 
of Mongolian Traditional Medicine 

The 2 nd International Seminar on 
Regional Cooperation of Traditional 

and Alternative Medicine 
Development in the Mekong-

ASEAN-Indian Ocean /MAI/ Region, 
August 30 September 2, 1999, p.1-

2. 

 
Sh.Bold 

B.Sarantsetseg 

118 To explanation of Science of Dicto therapy methods of Mongolian 
Traditional Medicine 

The 2 nd International Seminar on 
Regional Cooperation of Traditional 

and Alternative Medicine 
Development in the Mekong-

ASEAN-Indian Ocean /MAI/ Region, 
August 30 September 2, 1999, p.3-4 

 
Sh.Bold 

B.Sarantsetseg 

119 The new conception Rlung, Mkhris, Badgan and membrane 

structure 

First world congress of Tibetian 
Medicine, USA, 

Washingtion,1998.9-10 November. 
p.1-2 

 

120 Immunocorrection effect of traditional medical bloodletting 
therapy 

The 1st Mongolian-Russian 
International Medical Symposium 

2000. p.15 

Tserendagva D, Ambaga 
M, Sarantsetseg B,  

Tumurbaatar N. 

121 The change of concentration of some microelements under 
bloodletting therapy during acute hepatitis in rats 

The 1st Mongolian-Russian 
International Medical Symposium 

2000. p.67 

Tserendagva D, Ambaga 
M, Sarantsetseg B,  

Tumurbaatar N, Tsendee 
B. 



122 The membrane mechanosm of bloodletting therapy International Symposium, 
Biologically active matters and 

pharmacology, Ulaanbaatar, 2000,  
p.16 

Tserendagva D, Ambaga 
M, Sarantsetseg B. 

 

123 The seasonal changes of  Rlung, Mkhris, Badgan and the 
membrane structure of the human body 

 Sarantsetseg B. 
Ambaga M. 

124 Ходоодны хүйтэн бадган өвчний тухай Уламжлалт  анагаах 

ухааны онолын ойлголтын мембраны механизм. Ходоод, 
дээрх гэдэсний шархлаа өвчний эмчилгээний асуудалд 

Хий, шар, бадган - мембрант 

байгууламж онолын 10 жилийн 
ойд зориулсан ЭШ-ний хурлын 

илтгэлийн хураангуйд 

 

125 Хануур заслын үйлдлийн мембраны механизм Ходоодны 
архаг шрхлаат үрэвслийн үед илрэх ходоодны салст 
бүрхэвчийн өөрчлөлт Helicobacter pylory-ийн халдвар. Сагсай 
чонын өргөсийн (Carduus Crispus.L) хуурай хандны хэт 
исэлдэлтийн эсрэг ба мембран бэхжүүлэх идэвхи 

Хий, шар, бадган - мембрант 

байгууламж онолын 10 жилийн 
ойд зориулсан ЭШ-ний хурлын 

илтгэлийн хураангуйд 

 

126 Аспирины гаралтай ходоодны салст бүрхүүлийн гэмтлийн 
эмгэг жамын асуудалд 

Хий, шар, бадган - мембрант 

байгууламж онолын 10 жилийн 
ойд зориулсан ЭШ-ний хурлын 

илтгэлийн хураангуйд 

 

127 The creations of genius people will be indestructible Шинжлэх 
ухааны зарим төөрөгдөлд хийх дүгнэлт хийгээд эмчилгээний 
шинэ арга зүй 

Хий, шар, бадган - мембрант 

байгууламж онолын 10 жилийн 
ойд зориулсан ЭШ-ний хурлын 

илтгэлийн хураангуйд 

 

128 Цусны улаан эсийн иммуносупрессив чанар, түүнд хануур 
заслын үзүүлэх нөлөө 

мөн тэнд  

129 Дэгд-3 тангийн халуун боловсруулах үйлдэл. Одой сараана 
ба Европ ороонгын цусны бүлэгнэлтэнд үзүүлэх нөлөөг 
харьцуулан судалсан нь 

мөн тэнд  

130 Мана-4 тангийн үйлдлийн мембраны механизм мөн тэнд  



131 Сугаст эмийн ходоод хамгаалах үйлдлийн механизмыг орчин 
үеийн зарим бэлдмэлд харьцуулан үнэлэх нь 

мөн тэнд  

132 Төөнө заслын үүсэл хөгжил, үйлдлийн хавсруулсан судалгаа. 
Монголын уламжлалт эм найрлагаар шар хижиг өвчнийг 
эмчилсэн нь 

мөн тэнд  

133 Нейжин сударт илэрхийлэгддэг онолын холбогдолтой зарим 
илэрхийллүүдийн мембраны механизм 

мөн тэнд  

134 Хиазосол эмийн фармакологийн судалгааны зарим дүн. 
Туйплингийн бөөр хамгаалах үйлдлийн судалгаа 

Хий, шар, бадган - мембрант байгууламж шинэ санааны 
тухайд 

мөн тэнд  

135 Сульфаниламидын бүлгийн зарим бэлдмэлүүдийн зохистой 
хослолыг олж тогтоох асуудалд 

Моносфарм компаний 10 
жилийн ойд зориулсан ЭШ-ний 

бага хуралд 

Л.Хүрэлбаатар, 
Г.Пүрвээ 

136 Өвчлөх ёс-ны тухай уламжлалт анагаах ухааны онолын 
ойлголтын мембраны механизм 

мөн тэнд  

137 Төөнө заслын үйлдлийн механизмыг судлах асуудалд мөн тэнд  

138 Дархлал сргээх бэлдмэлүүдийн идэвхийг дээшлүүлэх арга зам мөн тэнд Б.Саранцэцэг 
П. Болормаа 

139 Хавдрын эсрэг үйлдэлтэй Эллипин эмийн судалгаа мөн тэнд Л.Хүрэлбаатар 
К.Хаяаши 

140 Хурц салбайт хонин зажлуур (Linaria acutiloba) ургамлын 
фармакологийг судалгааны зарим  дүнгээс 

мөн тэнд Б.Саранцэцэг 
Л.Хүрэлбаатар 

141 Бөөр хамгаалах үйлдэлтэй шинэ эмийн бэлдмэл гарган авах 
асуудалд 

мөн тэнд Б.Саранцэцэг 
Л.Хүрэлбаатар 

Х.Цацрал 

142 Элэг хамгаалах үйлдэлтэй шинэ эмийн бэлдмэл гарган авах 
зарим судалгаа 

мөн тэнд Л.Хүрэлбаатар 
Б.Саранцэцэг 

Ц.Чимгээ 



143 Зарим Ганганы эфирийн тосны фармакологийн харьцуулсан 
судалгаа 

мөн тэнд Р.Оюундарь 
Г.Эрдэнэцэцэг 

144 Бэлгийн сулралын эсрэг үйлдэлтэй  эмийн бодисын судалгаа мөн тэнд Л.Хүрэлбаатар 
Б.Саранцэцэг 

145 Туулайд үүсгэсэн хордлогот нефритийн загвар дээр 
Туйплингийн бөөр хамгаалах үйлдлийг гистоморфологийн 
судалгаагаар үнэлэх нь 

мөн тэнд Б.Бямбадорж 
Б.Саранцэцэг 

146 Тонзилмон эмийн судалгаа мөн тэнд З.Балдандугар 

147 Халуун боловсруулах үйлдэлтэй зарим тангийн судалгаа Эх орны эмийн үйлдвэрлэл ... 
бага хурлын хураангуй, 2000, х.37-

39 

 

148 Элэгний халуун чанартай өвчнийг хануур заслаар эмчлэх 
асуудалд 

--х--   х.57-59  

149 Дэгд-3 тангийн элэг хамгаалах үйлдэл --х--   х.81-83  

150 Туйплингаас эмийн бэлдмэл граган авах асуудалд Эм зүйн тэнхмийн 40 жил 
илтгэлийн хураангуй, 2001, х.7-9 

 

151 Нефромон эмийн эмнэлзүйн судалгааны дүн --х--  х.51-53  

152 Элэгний хурц үрэвслийн үед зэс, цайр, төмрийн ионы тэнцвэрт 
байдал алдагдах, түүнд хануур заслын үзүүлэх нөлөө 

--х--     х.55-57  

153 Хөгшрөлтийн эсрэг үйлдэлтэй шинэ бэлдмэлийн судалгаа --х--    х.61-63  

154 Historical facts on Mongolian Traditional Medicine from Long ago 
until 13-th century 

2001, International Academic 
Conference on Mongolian Medicine 

Huh hot, 2001,  p.71-74 

 

155 Natural Hot Spring Therapy in Mongolia --х--     p. 332-335  

156 Study about Mongolian Medicine Depletony therapeutics --х--     p. 336-337  

157 The hepatoprotective and anticipoptosis Devices of Bloodletting 
therapy 

--х--     p. 337-338  

158 The similarity and Difference of theory of Mongolian and Chinese 
Traditional Medicine on taste, power, property of Medicines and 
Influence of some plants on Membrane structure 

--х--     p. 348-350  



159 Обоснование теории МТМ о горячем и холодном характере 
пульса 

Тибетская медицина Бурятии - 
достояние России, 2000, Улан-

Үдэ, стр.18-19 

 

160 УАУ-ы муу цусыг тайлбарлах онол, цусны улаан эсийн 
иммуносупрессив чанар, апоптоз, тэдгээрт хануур заслын 
үзүүлэх нөлөө 

Оточ Манрамба дээд сургууль - 

10 жил бага хурал, 2001,  х.6-11 

 

161 Нефромон  эмийн үйлдлийг  бөөрний галын илчийн тухай 
УАУ-ы ойлголттой холбон судлах нь 

--х--      х.21-27  

162 Мануулын махны биохимийн үзүүлэлт, тосны хүчлийн 
судалгаа 

--х--      х.19-21  

163 Тамир, тунгалгийн тухай УАУ-ы ойлголтыг судлах онол-арга 
зүйн асуудал 

  

164 The influence of antiimpotence -3 preparation on the immune 
response reaction 

Biologically active matters and 
pharmacology,  p.8-10 

 

165 The membrane mecchanism of bloodletting therapy --х--      p.14-16  

166 Study of FRPOL limiting mecchanism of immunostimulating action 
of some principles of plant origin 

  

167 Alteration of intensity of immunotropic effect of preparations 
made from oxytropis 

  

168 Pseudoglandulosa and Salsola laricifolia dependent on seasonal 
state 

  

169 Өнө эртнээс XIII зууныг хүртэлх үеийн Монголын анагаах 
урлал, түүний дадлагажин хэлбэржсэн түүхэн хөгжил 

Монголын анагаах ухаан -80 
ЭШ-ний бага хурлын материал, 

УБ, 2001,  х.246-247 

 

170 Туршилтын амьтанд хорт хавдрын эмгэг загвар үүсгэх асуудалд --х--  

171 Хий, шар, бадган - мембрант байгууламж шинэ онолын 
уламжлалт анагаах ухаан судлалд эзлэх байр суурь 

--х--     х.269-271  

172 В вирусын гаралтай элэгний хурц үрэвслийн шарлалттай 

хэлбэрийн үед Дэгд-3 танг хэрэглэх асуудалд 

--х--     х.275-279  

173 Салимон эмийн эмнэлзүйн судалгааны дүн --х--      х. 280-282  



174  Synchronized Development of Oriental Medicine in Education 
System, Research and Practical Applications  

Practical Workshop on Oriental 
Medicine between Mongolia and 

Korea, UB, 7 July, 2003 

B.Sarantsetseg 

175 Эмийн 2 хүчний тухай уламжлалт анагаах ухааны онолыг 
Кельвиний мөчлөгийн дагууд тайлбарлах нь 

Монгол улсад эм хангамжийн 
алба үүсч хөгжсөний 80 жилийн 

ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээ, 
онол-практикийн бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй, х.102-106 

Б.Саранцэцэг 
Л.Хүрэлбаатар 

176 “ХШБ код” → “МБ РОП 3 төлөв” кодын шилжилтийн шинжлэх 
ухаан, танин мэдэхүйн ач холбогдол 

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо, 2005, УБ, х.2-

10 

М.Амбага 
 

177 Амь, амь баригч хийн тухай Буддын гүн ухаан УАУ-ны онол 
ойголтыг “МБ-РОП 3 төлөвтэй” холбон тайлбарлах нь  

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо, 2005, УБ, 

х.11-12 

М.Амбага, 
Д.Шагдарсүрэн 

178 Шингээлтийн дараах эмийн амтны тухай  
УАУ-ны онол ойлголтыг “МБ-РОП”  

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо,  2005, УБ, 

х.19-21 

М.Амбага, Ж.Баттөгс, 
С.Нансалмаа 

179 ДокАм-2 программчлал нь уламжлалт дотор өвчний 
эмчилгээний үр дүнг хянах нэг гол алхам болох нь 

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо, 2005, УБ, 

х.28-29 

М.Амбага Б.Саранцэцэг 
Ж.Наранцэцэг, О.Самбуу, 

Г.Гэрэл 

180 Уламжлалт анагаах ухааны түүхийн үечлэлийн асуудалд “ХШБ-
МБ-РОП 3 төлөв” кодчилолын үүднээс хандах нь  

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо, 2005, УБ, 

х.39-41 

М.Амбага, Ш.Болд 

181 Сөөгөн боролзгоны (Dasiphora fruticosa) биологийн идэвхийг 
аллоксаны гаралтай чихрийн шижин өвчний эмгэг загвар дээр 
“МБ-РОП 3 төлөв” шугамтай холбон судалсан дүн  

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо 

2005, УБ, х.25-26 

Б.Саранцэцэг, Ц.Чимгээ, 
М.Амбага, 

Л.Хүрэлбаатар, 
С.Оюунцэцэг, Ч.Ерөөлт 



182 Эмийн биофармацийн үзэгдлийг эсийн “МБ-РОП 3 төлөв” 
шугамтай холбон 3 хэмжээст өгөдөхүүнээр илэрхийлэх онол 
арга зүйн үндэс  

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо 2005, УБ, 

х.16-17 

Б.Саранцэцэг, 
Н.Чулуунсүрэн, 

Д.Хонгорзул, 
Ц.Алтантуяа, М.Амбага 

183 Халууны судлын тухай Уламжлалт анагаах ухааны онол, 
ойлголтыг GMP-140, ELAM-1 зэрэг агдезив молекулын 
презентацитай холбон тайлбарлах нь 

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо 2005, УБ, 

х.18-19 

Ж.Баттөгс, М.Амбага, 
Б.Саранцэцэг 

184 Уламжлалт дотор өвчний гол асуудлыг эсийн “МБ-РОП 3 
төлөв” шугам, 3 хэмжээст өгөгдэхүүний орчилд тайлбарлах нь 

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо 2005, УБ, 

х.12-16 

Ж.Наранцэцэг М.Амбага 
П.Отгонтогос 
Ц.Ариунзаяа 

185 Хийн тухай Буддын гүн ухааны ойлголтыгэрэмбэлэн ойлгох 
онол арга зүйн үндэс  

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо, 2005, УБ, 

х.21-23 

Д.Шагдарсүрэн, 
М.Амбага 

186 “Шаджүд” судар нь уламжлалт анагаах ухаанд гурвалсан 
өгөдөхүүний сургаалийг анх гаргасан сонгодог бүтээл болох нь 

Дорно-Өрнийн анагаах уханы 
хосолмол тогтолцоо, 2005, УБ, 

х.42-43 

Д.Аръяа, М.Амбага 
 

187 Гепамон бэлдмэлийн элэг хамгаалах үйлдлийг “мембран-
редоксипотенциал 3 төлөв” шугамтай холбон судалсан дүн 

Дорно-Өрнийн анагаах ухааны 
хосолмол тогтолцоо 

 2005, УБ, х.23-25 

С.Наранцэцэг 
С.М.Николаев 
Б.Саранцэцэг 

М.Амбага  

188 Салораксор бэлдмэлийн дархлалын эсийн “мембран-
редоксипотенциал 3 төлөв”шугам дээр үзүүлэх нөлөөг 
хемилюминометрийн аргаар судалсан дүн 

Дорно-Өрнийн анагаах ухааны 
хосолмол тогтолцоо 

2005, УБ, х.29-30 

П.Болормаа 
М.Амбага  

Б.Саранцэцэг 

NCM тэнхим 

С.Нансалмаа 

1 С.Нансалмаа, М.Амбага, Б.Саранцэцэг, Ж.Баярмаа “Зигомон 
бэлдмэлийн үрэвслийн эсрэг үйлдлийг судалсан дүнгээс  

“Монос” АУДС-ийн залуу 
судлаачдын анхдугаар чуулганд:  

54х. УБ.2006 он. 

2 С.Нансалмаа, М.Амбага, Б.Саранцэцэг, Ж.Баярмаа “Зигомон 
бэлдмэлийн саармагсаг эсийн залгилтын идэвхт үзүүлэх 
нөлөөг судалсан дүнгээс  

“Монос” АУДС-ийн залуу 
судлаачдын анхдугаар чуулганд:  

55-56х. УБ.2006 он 



3 С.Нансалмаа, М.Амбага, Б.Саранцэцэг, Ж.Баярмаа “Элэгний 
өвчний үед липидын солилцооны алдагдалд Зигомон 
бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө  

“Монос” АУДС-ийн залуу 
судлаачдын анхдугаар чуулганд:  

57х. УБ.2006 он. 

4 Окси өндөр+ Окси өндөр, Окси өндөр+Редокси сул, Окси 
өндөр+Ред өндөр хэлбэршлүүдэд “Зохиомол хоол-2” хэрэглэх 
үед оксидаза ферментийн идэвхийн өөрчлөлтийг судалсан дүн   

“Монос АУДС” Багш, судлаачдын 
эрдмийн чуулган- 

2010 он 35х 

Д.Аръяа 

1 
Д.Аръяа, М.Амбага, “Гипертиреоз болон Гипотиреоз өвчний 
үед бодис энергийн солилцоо, иммунобиологийн 12 
хэлбэршлийг” тогтоосон судалгааны дүн.   

Багш, судлаачдын эрдмийн 
чуулган-2010 он  

2010, 13-15хуудас 

2 

 “Гипертиреоз болон гипотиреоз өвчний үеийн эмгэг жамын 
механизмыг судалгааны үр дүнд тулгуурлан А-Б-В хандлагын 
дагуу тайлбарлах нь  
 

NCM шинэ анагаах ухаан сэтгүүл 
2009 он 

2009 он 

Б.Ариунцэцэг 

1 Б.Ариунцэцэг, Ж.Наранцэцэг,  М.Амбага “Гуурсан хоолойн 
багтраа өвчний үед бодис энергийн хэлбэршлүүд ба тэдгээрээс 
хамааран зарим дархлалын үзүүлэлтүүд (CD3, CD4, CD8) хэрхэн 
шүтэлцэн илэрдгийг тогтоосон дүн”  

Багш, судлаачдын эрдмийн 
чуулган-2010. 

2010 он 6х 

2 Ж.Наранцэцэг, Б.Ариунцэцэг, М.Амбага, Х.Солонго, “Гуурсан 
хоолойн багтраа өвчтэй хүмүүст бодис энергийн хэлбэршил 
тогтоосон дүн эдгээр хэлбэршлүүдийн үед спирометрийн гол 
үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөх байдал”  

Багш, судлаачдын эрдмийн 
чуулган-2010.  

2010 он 10х. 

3 “Терминаль акцепторын харьцангуй дутагдал бүхий хүмүүст 
мембран-редокси потенциалын 3 төлөв шугам дээр тосны 
ханасан ба ханаагүй хүчлийн харьцаа өөрчлөгдөх зүй тогтлыг 
судалсан дүн”  

Багш, судлаачдын эрдмийн 
чуулган-2010.  

2010 он 31х 

Ж.Наранцэцэг 



1 

Ж.Наранцэцэг, М.Амбага. 
“УАУ-ы шарын тухай ойлголтыг электрон, протоны түвшинд 
сорил-туршилтын аргаар нотолсон дүн”  
 

Хүрэлтогоот-2011 
Анагаахын Залуу Судлаачдын 
Эрдэм шинжилгээний бага хурал 

х.158-161 

2 
“Бөөрний гломерулонефрит өвчний үед редокси сул цөм + 
окси өндөр бүрхүүл гэсэн хэлбэршлийн үеийн эмгэг жамын 
онцлог”  

NCM шинэ анагаах ухаан сэтгүүл х 9-12 

3 
Уушигны хатгаа өвчний үед редокси сул +ред өндөр бүрхүүл 
гэсэн аэлбэршил бий болох үеийн эмгэг жамын онцлог х 36-41   
 

NCM шинэ анагаах ухаан сэтгүүл  

4 
Бодис энергийн солилцоо болон иммунобиологийн 12 
хэлбэршлийг тогтоосон судалгааны ажлын үр дүн  
 

NCM шинэ анагаах ухаан сэтгүүл х 47-49 

5 

“The comparative study of some parameters, determined in a  II, 
III comparments of the body and their rLung, Mkhris, Badgan 
abstract coding parameters, in a patients with deficiency of 
terminal acceptor”  
 

Буриадын уламжлалт анагаах 
ухааны эрдэм шинжилгээний бага 

хурлын эмхэтгэл.  

2010 он 

6 
“Нийлмэл бэлдмэлийн антиоксидант үйлдлийг 
“Fe2++аскорбат” системээр өдөөсөн хэт исэлдэлтийн in vivo 
загвар дээр судалсан туршилтын дүнгээс”  

Залуу судлаачдын  
анхдугаар чуулган  

2006 он 26-28х 

7 
“Нийлмэл бэлдмэлийн хорон чанарыг судалсан туршилтын 
дүн” 28-29х 

Залуу судлаачдын 
анхдугаар чуулган  

2006 он 

8 

“Элэгний эсийн үхжлийн үед эсийн “МБ-РОП 3 төлөв” шугамын 
плазмын мембран депротонжилт хамааралт хэт исэлдэлт 
өдөөгдөх байдал түүнд Нийлмэл бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөөг 
судалсан дүнгээс” 30-31х 

Залуу судлаачдын  
анхдугаар чуулган  

2006 он 



9 

“Док-Ам-2 программчилал нь уламжлалт дотор өвчний 
эмчилгээний үр дүнг хянах нэг гол алхам болох нь”  
 

“МОНОС” компани 
байгуулагдсаны 15 жилийн ойд 

зориулсан олон улсын эрдэм 
шинжилгээний бага хурал 

2006 он  
28-29х 

Б.Наранцэцэг 

1 

Б.Наранцэцэг, М.Амбага. 
“Биеийн хөндлөн тэнхлэг хэсгийн төвийн байрлал дээр тосны 
ханасан хүчлийн агууламж, мембраны протон алдагдлын 
төлвөөс хамааран өөрчлөгдөх зүй тогтол ба тэдгээрийн ХШБ-ы 
кодчиллыг холбон судалсан дүн” 

Хүрэлтогоот-2011 
Анагаахын Залуу Судлаачдын 
Эрдэм шинжилгээний бага хурал 

х.54-57 

2 

Б.Наранцэцэг, М.Амбага, Ж.Наранцэцэг 
 “Эрүүл залуу хүмүүс дээр бодис энергийн солилцооны 
хэлбэршлүүд ба шээсний Ph, гадар дотор өөхлөг эдийн 
агууламжийн хоорондох шүтэлцээг судалсан дүн”  

“Багш судлаачдын эрдмийн 
чуулган -2010” эрдэм 

шинжилгээний хурлын эмхэтгэл   

 
2010 он, 26-28х 

3 
“Иммунобиологийн хэлбэршлүүд ба дархлалын гол эсүүдийн 
тоон харьцааны хоорондох шүтэлцээ” 

“Уламжлалт ба Орчин үеийн 
анагаах ухааны интегратив 

тогтолцоо” сэтгүүл  
2008 он, 65 х 

4 
“Эрүүл залуу хүмүүс дээр бодис энергийн солилцооны 
хэлбэршлүүд ба шээсний рН, гадар, дотор өөхлөг эдийн 
агууламжийн хоорондох шүтэлцээг судалсан дүн” 

“Уламжлалт ба Орчин үеийн 
анагаах ухааны интегратив 

тогтолцоо” сэтгүүл  
2008 он, 68х 

Д.Шагдарсүрэн 

1 Бурхан багшийн гэгээрсэн он. цаг. өдрийн хийн давтамж  Монголын бурхан шашины их 
сургууль 

Бурхан багшийн дүйцсэн өдөр 
эрдэм шинжилгээний бага хуралд 

2004 

2 Уламжлалт анагаах ухааны хийг эрэмбэлэн ойлгох онол арга 
зүйн үндэс 

Залуу судлаачдын эрдмийн 
анхдугаар чуулганы илтгэлийн 

хураангуй 

2006, х.27-30 



3 Уламжлалт анагаах ухааны хийгээр илэрхийлэгдэх зүй тогтлыг 
DXA шинжилгээ болон биохимийн шинжилгээгээр судалсан нь 

“Багш судлаачдын эрдмийн 
чуулган -2010” эрдэм 

шинжилгээний хурлын эмхэтгэл   

2010 

УАУ-ны тэнхим 

Ц.Мөнхтуяа 

1 
Ts.Munkhtuya, B.Sarantsteseg, M.Ambaga 
Pharmacological study of Spiraea aquilegifolia Pall 

The 5 th international symposium 
on present situation and future 
development of Mongolian 
traditional medicine, Abstracts, 
September 15-16, 2011, 
Ulaanbaatar, Mongolia 

2011, p-100 

2 
Ts.Munkhtuya, B.Sarantsteseg, M.Ambaga 
Study result of water extraction and summary alkaloid of Spiraea 
aquilegifolia Pall activity in cerebral ischemia-reperfusion rats 

Буриадын уламжлалт анагаах 
ухааны эрдэм шинжилгээний бага 
хурлын эмхэтгэл.  

 

3 

Ц.Мөнхтуяа, Б.Саранцэцэг, Д.Цэрэндагва, М.Амбага      
Туршилтын амьтдад реперфузийн замаар үүсгэсэн тархины 
ишемийн үед Удвал навчит тавилгана (Spiraea aquilegifolia 
Pall.)-ы бэлдмэлүүдийн үзүүлэх нөлөө 
 

«Хан Уул эмнэлэг, дэвшил, 
хөгжлийн 30 жил» сэдэвт онол-

практикийн бага хурлын эмхэтгэл, 
2010 он, УБ 

2010 он,  х 37 

 
4 

Ts.Munkhtuya, B.Sarantsetseg, D.Tserendagva, M.Ambaga 
Study result of ethanol extraction and water infusion of Spiraea 
aquilegifolia Pall. activity on acute pulmonary edema in 
experimental animals compared to the Euphillin and Actovegin 

 

Abstract book, The 3rd International 
Conference on “Traditional 

Medicine: current situation and the 
future status” 14-16 September, 

2009, Ulaanbaatar, Mongolia 

2009, p-73-76 
 

5 Удвал навчит тавилганы фармакологи судалгааны тойм 
“New Coded Medicine” сэтгүүл 

2009. №2 
2009 он, х 13-35 



6 

Ts.Munkhtuya, B.Sarantsetseg, D.Tserendagva, N.Tsevegsuren 
Anticoagulation effect of Spiraea aquilegifolia in connection with 
lipid peroxidation process 

 

Materials of the III international 
scientific conference 
Traditional medicine: A current 
situation and perspectives of 
development, August 18-22, 2008, 
Ulan-ude, Russia 

2008, p-114 

7 

Ц.Мөнхтуяа, Б.Саранцэцэг, Д.Цэрэгдагва, Н.Цэвэгсүрэн 
Удвал навчит тавилгана (Spiraea aquilegifolia)-ы гипоксийн 
эсрэг үйлдлийг ӨХИП-т нөлөөлөх байдалтай холбон судалсан 
судалгааны дүнгээс 
 

“Уламжлалт ба орчин үеийн 
анагаах ухааны интегратив 

тогтолцоо” сэтгүүл 2008. №1. 
 

2008 он, х 33 

8 

Ц.Мөнхтуяа, Б.Саранцэцэг, Д.Цэрэгдагва, Н.Цэвэгсүрэн 
Удвал навчит тавилгана (Spiraea aquilegifolia)-ы гипоксийн 
эсрэг үйлдлийг ӨХИП-т нөлөөлөх байдалтай холбон судалсан 
судалгааны дүнгээс 

ШУА-ийн мэдээ сэтгүүл 2008.№2. 
Volume 188. 

 
2008 х.25 

9 

Ц.Мөнхтуяа,  М.Амбага, Н.Цэвэгсүрэн, Ц.Чимгээ 
Удвал навчит тавилгана (Spiraea aquilegifolia)-ы гипоксийн 
эсрэг болон ажиллах чадварт хэрхэн нөлөөлөхийг 
тодорхойлсон дүнгээс 

Химийн нийгэмлэгийн бүтээл 
2007, №2 

2007, х 214-216 

10 
Туршилтын амьтдад реперфузийн замаар үүсгэсэн тархины 
ишемийн үед Удвал навчит тавилгана (Spiraea aquilegifolia 
Pall)-ы бэлдмэлүүдийн үзүүлэх нөлөө 

Дарханы АУК-ийн 40 жилийн ойд 
зориулсан эрдэм шинжилгээний 
хурал 

2009 

11 
Удвал навчит тавилгана (Spiraea aquilegifolia Pall) ургамлын 
бэлдмэлийн туршлагын амьтдад үүсгэсэн уушигны хурц  
хавангийн үед үзүүлэх нөлөө 

Багш, судлаачдын  
эрдмийн чуулган 

2010, х 23 

12 
Удвал навчит тавилгана дан эмийн цусны бүлэгнэлтэд үзүүлэх 
нөлөө 

Залуу судлаачдын  
анхдугаар чуулган 

2006 он, х 33-36 

13 
Хүрэлтогоот-2005 Дотор эрхтний үрэвсэлт өвчнүүдийн үед 
орчин үеийн эм бэлдмэлийн үйлдлийн идэвхийг хий шар 
бадганы эмгэг тоон харьцааны өөрчлөлтөөр судалсан дүн 

Анагаахын залуу судлаачдын 
эрдмийн чуулган-III, 

2005, х 21-22 



14 

Ts.Munkhtuya, M.Ambaga, N.Tsevegsuren, B.Sarantsetseg, 
Ts.Chimgee 

The Study of coagulation effect of Spiraea aquilegifolia in 
connection with lipid peroxidation process   

Proceedings of second international 
symposium in chemistry. 
September 28-30, 2006 Key Issues 
in Chemistry and Environmental 
Problems-2006  

p148-150 

15 

Удвал навчит тавилгана (Spiraea aquilegifolia)-аас гарган авсан 
бодисуудын цусны бүлэгнэлтэд үзүүлэх нөлөөг антикоагулянт 
зарим эмүүдтэй харьцуулан судалсан судалгаа үзүүлэх нөлөө” 

“Нанотехнологи-2007” Онол, 
практикийн анхдугаар 

симпозиум, 
 

2007-01-25 х 123 

16 

Удвал навчит тавилгана (Spiraea aquilegifolia)-аас ялган авсан 
нийлбэр алкалоидын гипоксийн эсрэг идэвхийг Актовегинтэй 
харьцуулан тодорхойлсон судалгааны дүнгээс 

“Ач” АУДС-ийн 10 жилийн ойд 
зориулан гаргасан эрдэм 
шинжилгээний бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй 

2008 он 

17 

Abstracts P.Tseden, E.Bayarmaa, Ts.Enkh-Oyun, J.Enkhtsetseg, 
Ts.Munkhtuya  
The effect of herbal extracts in an experimental inflammation and 
hepatitis models on mice  

The second international 
conference on chemical 
investigation and utilization of 
natural resources 12-15 of August, 
2003, Mongolia  

page 65   

18 
Ургамлын гаралтай эмийн үрэвслийн эсрэг үйлдлийг 
плетисмометрийн аргаар судалсан ажлын дүнгээс  

«Эрдмийн чуулган 44» эрдэм 
шинжилгээний хурлын тезис 

2003 он х.25-26 

19 
Уламжлалт анагаах ухаан судлал-V, Ходоод, бөөрний хуваарь 
илчийн үйлдлийн тухай уламжлалт анагаах ухааны онол, 
ойлголтыг судлах асуудал   

“УАУС-ын тулгамдсан асуудлууд” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага 
хурлын тезис 

УБ хот 2002 он  
Хуудас 7-8 

20 

Сэтгэл түгшлийн үед өөхний хэт исэлдэлтийн процесс 

эрчимжих байдал, түүнд зарим уламжлалт жорын үзүүлэх 

нөлөө  

«Монголын анагаах ухаан» 
сэтгүүл  

УБ хот 2003 он №2(124) 
Хуудас 9-13 

21 
“Дэгд-8 талх эмийн элэг хамгаалах үйлдлийг тодорхойлсон 
судалгааны дүнгээс”   

Эрдмийн анхдугаар чуулган-2003 
Эрдэм шинжилгээний бага 
хурлын тезис  

УБ хот, 2003 он  
Хуудас 12-13 



Л.Батгэрэл 

1 Л.Батгэрэл, М.Амбага, Б.Саранцэцэг, Д.Цэнд-Аюуш. 
“Антидиабет-3 бэлдмэлийн хорон чанар (LD50) ба дархлал 
сэргээх үйлдлийг судалсан дүн”  
 

Хүрэлтогоот-2011  
Анагаахын Залуу Судлаачдын 
Эрдэм шинжилгээний бага хурал 

х.31-34 

2 Л.Батгэрэл, М.Амбага 
Элэгний анхдагч өмөнгийн үед “Эллипин” бэлдмэлийн эмнэл 
зүйн үйлдлийг судалсан дүн 

Дарханы АУК-ийн 40 жилийн ойд 
зориулсан эрдэм шинжилгээний 
хурал 

2008 он 

3 Л.Батгэрэл, М.Амбага 
Элэгний анхдагч өмөнгийн үед “Эллипин” бэлдмэлийн эмнэл 
зүйн үйлдлийг судалсан дүн 

“Эрин зууны анагаах ухааны 
эмнэл зүйн аспектууд” эрдэм 
шинжилгээний Анхдугаар бага 
хуралд илтгэл тавьж тэргүүн байр 
эзэлсэн.   

2009 он,  х 14-16   

4 Л.Батгэрэл, М.Амбага 
 “Эллипин эмийн эмнэл зүйн үйлдлийг судалсан дүн”  

“Ач”АУДС-ийн 10 жилийн ойд 
зориулсан ЭШБХ-ын илтгэлийн 
хураангуй  

2008  

5 “Хүрэлтогоот-2008” ,  Л.Батгэрэл,  М.Амбага 
 “Эллипин эмийн эмнэл зүйн үйлдлийг судалсан дүн”  

Анагаахын залуу судлаачдын 
эрдмийн чуулганы илтгэлийн 
хураангуй 

2008 

Ж.Баттөгс 

1 

 Ж. Баттөгс, М. Амбага, Б. Саранцэцэг   
“Халууны судлын тухай УАУ-ы онол, ойлголтыг GMP-140, 
ELAM-1 зэрэг зарим  адгезив молекулын презентацитай 
холбон тайлбарлах нь”  

“МОНОС” компани 
байгуулагдасны 15 жилийн ойд 
зориулсан олон улсын эрдэм 
шинжилгээний бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй, 18-19 х 

2005 

2 

М. Амбага, С. Нансалмаа, Ж.Баттөгс   
“Шингээлтийн дараах эмийн амтын тухай УАУ-ы онол, 
ойлголтыг “МБ-РОП 3 төлөвт” шугам дээр явагдах 
биотрансформацийн үзэгдэлтэй холбон тайлбарлах нь”  

МОНОС” компани 
байгуулагдасны 15 жилийн ойд 
зориулсан олон улсын эрдэм 
шинжилгээний бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй, 19-21х 

2005 



3 

Б. Саранцэцэг Ж. Баттөгс 
УАУ-ы оношлогоог “ХШБ” код “МБ-РОП 3 төлөв” шугам кодын 
шилжилт болон “ДокАм-1 програмчлал”-ыг түшиглэн нотолгоо 
түшсэн байдалд явуулах онол арга зүйн үндэс  

“МОНОС” компани 
байгуулагдасны 15 жилийн ойд 
зориулсан олон улсын эрдэм 
шинжилгээний бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй26-27х 

2005 

4 
Ж.Баярмаа, Ж.Баттөгс “Элэгний хатуурлын эмгэг зэгварын үед 
цусны улаан эсийн мембранд ӨХИП сэдээгдэх байдалд 
“Зигомон” бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөөг судалсан нь” 

“Монос” АУДС-ийн Залуу 
судлаачдын эрдмийн чуулганд 
 

2006 

5 
Ж.Баярмаа, Ж.Баттөгс “Элэгний хатуурлын эмгэг зэгварын үед 
цусны сийвэн дэх уургийн болон альбумины тоо хэмжээ 
өөрчөгдөх байдалд “Зигомон” бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө” 

“Монос” АУДС-ийн Залуу 
судлаачдын эрдмийн чуулганд 
 

2006 

6 
Ж.Баярмаа, Ж.Баттөгс “Элэгний хатуурлын эмгэг зэгварын үед 
цусны улаан эсийн мембраны хэт исэлд тэсвэрт чанар 
өөрчлөгдөх байдалд “Зигомон” бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө” 

“Монос” АУДС-ийн Залуу 
судлаачдын эрдмийн чуулганд 
 

2006 

С.Оюунцэцэг 

1 

Нурууны мөгөөрсөн таваг товойсон гэм, нурууны булчингийн 
удаан чанартай гэмтэл, хүзүү үеийн өвчин,хэрх чанарт шар 
усны өвчин, үе гишүүний шар усны өвчний эмгэг жам, 
эмчилгээ заслын механизмийг TNF зэрэг үрэвслийн 
медиаторуудтай холбон судалсан дүн С.Оюунцэцэг, М.Амбага 

Багш, судлаачдын эрдмийн 
чуулган-2010 

2010, х 46-47 

Эмнэлзүйн тэнхим 

П.Отгонтогос 

1 
“Гепамон эмийн элэг хамгаалах үйлдлийг силимаринтай 
харьцуулсан судалгаа”  

ШКТЭ-ийн онол практикийн бага 
хурлын илтгэлийн хураангуйд 

2002 

2 
“Нийлмэл бэлдмэлийн элэг хамгаалах үйлдлийн идэвхийг 
гистохими, гистоморфологийн аргаар судалсан дүн”  

Монос АУДС-ийн залуу 
судлаачдын эрдмийн анхдугаар 
чуулганд 

2005 

3 
“Туршлагын амьтдад үүсгэсэн элэгний үрэвслийн үед илрэх 
липидийн солилцооны өөрчлөлтөнд нийлмэл бэлдмэлийн 
үзүүлэх нөлөө”   

Монос АУДС-ийн залуу 
судлаачдын эрдмийн анхдугаар 
чуулганд 

2006 



4 

“Элэгний үрэвслийн үед гликолизын пируватын транслокаци 
болон Кребсийн цикл дээр сукцинатын исэлдэлт явагдах 
үзэгдэлд нийлмэл бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөөг гистохими, 
гистоморфологийн аргаар судалсан дүн”  

Монос АУДС-ийн залуу 
судлаачдын эрдмийн анхдугаар 
чуулганд 

2006 

П.Батхуяг, АУ-ы доктор, дэд профессор 

1 

Some aspects of Gernuud, Kherguud and Geruud ethnic groups 

Природные условия, история и 
культура Западной Монголии и 
сопредельных регионов. Тезисы 

докладов Ү Международной 
научной конференции, Томск 

2001, стр-218, 0.12хх. 

2 

The contribution of Oirad Mongols to develop traditional 
medicine in Mongolia 

The Second International 
Conference on “Tradiitional 

Medicine: Current Situation and 
Future Status”. Mongolia, 13-15 

September, 2006 

2006, pp.150-151., 0.25хх. 

3 

Toxicologocal study of some traditional medicines 

The Second International 
Conference on “Tradiitional 

Medicine: Current Situation and 
Future Status”. Mongolia, 13-15 

September, 2006 

2006, pp.203-210, 0.5хх. 

4 

Some pharmacological studies of Arur-5 

Scientific conference “Heritage and 
Innovation of Medical Sciences in 

Mongloia”, UB., 24 November 2006, 
Mongloia 

2006, pp.295-296 

5 
For issues related with giving proper names and determining 
purpose of some plants used in the Mongolian traditional 
medicine 

The 4th International Symposium on 
“Development of International 

Traditional Medicine”,  
19-20, July, 2009, Inner Mongolia, 

P.R.China 

Abstract book, Ordos 
Forum, pp: 36-41. 



6 

Study of some pharmacological action of robinine, which isolated 
from Oxytropus muricata (Pall.) DC on Kidney function 

The 4th International Symposium on 
“Development of International 

Traditional Medicine”,  
19-20, July, 2009, Inner Mongolia, 

P.R.China 

Abstract book, Ordos 
Forum, pp: 102-104. 

7 
Pharmacologica study of decoctum, which obtained from 
Inonotus obliquus (Fr.Pilat) 

Abstract book The 3rd Internatuinal 
Conference on “Traditional 

Medicine: cuurent situation and 
future status” 

2009. pp: 14-15 

8 
Нумраа хунчирын артерийн даралтанд нөлөөлөх үйлдэл 

АУИС-ийн багш нарын онол 
практикийн 37-р бага хуралын 

илтгэлийн хураангуй, УБ 
1995, 0.12хх. 

9 
Нумраа хунчирын бэлдэмлийн шээс хөөх үйлдэл. 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-38, УБ. 

1996, т.352-353, 0.12хх. 

10 
Нумраа хунчирын бэлдмэлийн зүрх судасны системд нөлөөлөх 
үйлдэл 

Монгол туургатны уламжлалт 
эмнэлгийн олон улсын бага 

хурлын илтгэлийн хураангуй, УБ. 
1996, т.32-34, 0.2хх 

11 Нумраа хунчирын бэлдмэлийн зүрхний хэмд нөлөөлөх 
үйлдлийн судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-39, УБ. 

1997, т.286, 0.12хх. 

12 
Нумраа хунчирын анатомийн бүтэцийн судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-39, УБ. 

1997, т.324, 0.12хх. 

13 
Дайралдмал хунчирын зарим судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-39, УБ. 

1997, т.228, 0.12хх 

14 
Дайралдмал хунчирын анатомийн бүтэцийн судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-39, УБ. 

1997, 0.12хх 

15 
Нумраа хунчирын гилгэр булчинд нөлөөлөх үйлдэл 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-40, УБ. 

1998, т.259-260, 0.25хх. 

16 
Эмийн цочмог хордлогын судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-40, УБ. 

1998, 0.35хх. 



17 
Нумраа хунчирын зүрх судасны системд үзүүлэх нөлөө 

ЭШ-ний бага хурлын илтгэлийн 
хураангуй, УБ. 

1998, т.276-279, 0.25хх. 

18 “Дээрээс тогтоосон дүрс тус бүрийг бүртгэсэн бичиг” хэмээх 
МУАУ-ны эртний нэгэн зохиолын тухай 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-40, УБ. 

1998, 0.25хх. 

19 Нумраа хунчирын бэлдмэл тууулайнд питуитринээр үүсгэсэн 
“ишеми”-д нөлөөлсөн нь 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-41, УБ. 

1999, 0.25хх 

20 Эмнэлэгт өргөн хэрэглэгддэг зарим хунчирын түвэд нэршил, 
хэрэглээг тодотгох тухай асуудалд 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-41, УБ. 

1999, 0.25хх. 

21 

Нумраа хунчирын артерийн даралтанд нөлөөлөх үйлдэл 

Монголд эм судлалын ШУ үүсч 
хөгжсөн, тэнхим байгуулагдсаны 

50 жилийн ойд зориулсан ЭШ-ний 
бага хурлын илтгэлийн хураангуй, 

УБ. 

1999, т.22-26, 0.3хх. 

22 
УБ хотын иргэдийн архины цочмог хордлогын судалгаа 

Түргэн тусламжийн албаны ойд 
зориулсан онол практикийн бага 
хурлын илтгэлийн хураангуй, УБ. 

1998 он, 0.25хх. 

23 
Нумраа хунчирын антиоксидант үйлдлийн судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-42, УБ. 

2000 он, т.331-332, 
0.15хх. 

24 
Нумраа хунчирын судсанд нөлөөлөх үйлдлийн судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-42, УБ. 

2000 он, т.333-334, 
0.15хх. 

25 
Монгол орны эмийн зохистой хэрэглээний зарим судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-42, УБ. 

2000 он, т.361-362, 
0.15хх. 

26 
Бөөрний үйл ажиллагааны дутагдлын үед эмийн тун 
зохицуулалт хийх арга 

Эмийн зохистой хэрэглээ сэдэвт 
онол практикийн бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй, УБ. 
2000 он, т.9-10, 0.15хх. 

27 
Антибиотик эмийн хэрэглээнд хийсэн судалгааны дүнгээс  

Эмийн зохистой хэрэглээ сэдэвт 
онол практикийн бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй, УБ. 
2000 он, т.11-13, 0.2хх. 



28 
Эмчлүүлэгчдийн эмийн зохистой хэрэглээг судалсан нь 

Эмийн зохистой хэрэглээ сэдэвт 
онол практикийн бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй, УБ. 
2000 он, т.3-4, 0.15хх. 

29 
Судрын чуулганд дурьдагдсан “Кадырь” гэгч эмийн тухай 
бодол 

Хий, шар, бадган-мембрант 
байгууламж онол нээгдсэний 10 

жилийн ойд зориулсан ЭШБ 
хурлын илтгэлийн хураангуй, УБ. 

2000 он, т.58-60, 0.2хх. 

30 
Чийрийн үндэсний спиртэн хандмалын нянгийн эсрэг 
нөлөөлөх үйлдлийн судалгаа 

Хий, шар, бадган-мембрант 
байгууламж онол нээгдсэний 10 

жилийн ойд зориулсан ЭШБ 
хурлын илтгэлийн хураангуй, УБ. 

2000 он, т.39-41, 0.2хх. 

31 
УБ хотын том эмнэлгийн эмийн зохистой хэрэглээний судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-43, УБ. 

2001 он, 0.25хх. 

32 
ДДАУ-нд Монголчуудын оруулсан хувь нэмэр 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-43, УБ. 

2001 он, 0.25хх. 

33 
Lomatogonium carinthiacum Wulf-ээс гаргасан бэлдмэлийн 
элэгний үйл ажиллагаанд нөлөлөх үйлдлийн фармакологийн 
судалгаа 

Монгол улсын АУИС ба Улан-Уде 
хотын АУИС-ийн багш нарын 

хамтарсан ЭШ-ний бага хурлын 
илтгэлийн хураангуй, УБ,  

2001 он, 0.25хх. 

34 
“Герхавер” бэлдмэлийн нянгийн эсрэг үйлдлийн судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-43, УБ. 

2001 он, 0.15хх. 

35 
“Могилевийн Жамба”-ын шээс хөөх үйлдлийн судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-43, УБ. 

2001 он, 0.15хх. 

36 
Хорсны бэлдмэлийн фармакологийн судалгаа 

Эм зүйн тэнхим байгуулагдсаны 
40 жилийн ойд зориулсан ЭШБ 

хурлын илтгэлийн хураангуй, УБ. 
2001 он, т.41-42., 0.15хх. 

37 
Эмийн цочмог хордлогын зарим судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-44, УБ. 

2002 он, 0.15хх. 

38 
Эмийн зохистой хэрэглээний зарим судалгаа 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-44, УБ. 

2002 он, 0.15хх. 



39 
ДДУАУ-нд Баруун Монголчуудын оруулсан хувь нэмэр 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-44, УБ. 

2002 он, 0.15хх. 

40 УАУ-нд өргөн хэрэглэгддэг зарим ургамлын ШУ-ны нэрийн 
оноолтын асуудалд 

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-44, УБ. 

2002 он, 0.15хх. 

41 Уламжлалт эмнэлэгт өргөн хэрэглэгддэг зарим эмийн 
ургамлын нэшилийг зөв тогтоож хэрэглэх тухай асуудалд  

АУИС-ийн багш нарын эрдмийн 
чуулган-45, УБ. 

2003 он, 0.15хх. 

42 

Эм, химийн бодисын хордлогын зарим судалгаа 

Монгол улсад эм хангамжийн 
алба үүич хөгжсөний 80 жилд ЭШ-
ний онол практикийн бага хурлын 

илтгэлийн хураангуй, УБ6 

2003 он, т.113-118, 
0.35хх. 

43 
Ойрадын Заябандид Намхайжамцын УАУ Монголд дэлгэрэн 
хөгжихөд оруулсан хувь нэмэр 

Эм зүйн сургууль, Эрдмийн бага 
чуулган-2004, ЭШ-ний 

илтгэлүүдийн хураангуй, УБ. 
2004 он, т.35-36, 0.15хх. 

44 
Зөөлөн өргөст ортуузын зонхилох биологийн идэвхит бодисын 
фармакологийн зарим судалгаа 

Эм зүйн сургууль, Эрдмийн бага 
чуулган-2004, ЭШ-ний 

илтгэлүүдийн хураангуй, УБ. 
2004 он, т.27-28, 0.15хх. 

45 
Эмийн гаж нөлөөний судалгаа 

Эм зүйн сургууль, Эрдмийн бага 
чуулган-2004, ЭШ-ний 

илтгэлүүдийн хураангуй, УБ. 
2004 он, т.33-34, 0.15хх. 

46 
Зарим уламжлалт тангийн хорон чанарын судалгаа 

Эм зүйн сургууль, Эрдмийн бага 
чуулган-2004, ЭШ-ний 

илтгэлүүдийн хураангуй, УБ. 
2004 он, т.49-50, 0.15хх. 

47 
Буурцагтны овгийн зарим төрлийн ургамлын нэрийн оноолтыг 
харьцуулан дүйх тухай асуудалд 

Эм зүйн сургууль, Уламжлалт 
анагаахын сургууль, Эрдмийн 

бага чуулган-2007, ЭШ-ний 
илтгэлүүдийн хураангуй, УБ. 

2007 он,  

48 

Арүр-5 тангийн фармакологийн зарим судалгаа 

Эм зүйн сургууль, Уламжлалт 
анагаахын сургууль, Эрдмийн 

бага чуулган-2007, ЭШ-ний 
илтгэлүүдийн хураангуй, УБ. 

2007 он,  



49 
Карбамазепины фармакокинетикийн монгол хүний 
үзүүлэлтүүд 

Мэдрэл судлалын тэнхимийн 60 
жилийн ойд зориулсан онол 

практикийн бага хурал 
2007он. 

50 Малын дотор эрхтэнээс гаргаж авсан “Эрдэс” бэлдмэлийн 
эмчилгээний үр нөлөөг судалсан нь 

Innovation-Шинэ санаа шинэ нээлт 2007он. 

51 
Монголын уламжлалт анагаах ухаанд хэрэглэгддэг зарим 
ургамлыг дүйлгэн оноох тухай асуудалд 

MEIC-85 эрдэм шинжилгээний 
бага хурал, илтгэлүүдийн 

хураангуй. 

2008 он. 
т.13-14 

52 
Тамедины бэлдмэлийн үрэвслийн эсрэг идэвхийг 
тодорхойлсон нь 

MEIC-85 эрдэм шинжилгээний 
бага хурал, илтгэлүүдийн 

хураангуй. 

2008 он. 
т.20 

53 
Монгол оронд ургадаг Тагийн шимэрсний(Hedysarum alpinum 
L.) фитохими, фармакологийн зарим судалгаа 

MEIC-85 эрдэм шинжилгээний 
бага хурал, илтгэлүүдийн 

хураангуй. 

2008 он. 
т.21-24 

54 
Бөөрний үрэвслийн гематурийн эмчилгээнд гепариныг 
электрофорезоор хэрэглэсэн дүн 

MEIC-85 эрдэм шинжилгээний 
бага хурал, илтгэлүүдийн 

хураангуй. 

2008 он. 
т.28-29 

55 

Хэсэгчилсэн эпилепсийн эмчилгээнд карбамазепиныг зохистой 
хэрэглэх асуудалд 

ЭМШУИС, АУС-ийн Эм судлалын 
тэнхим байгуулагдсаны 60 

жилийн ойд зориулсан эрдэм 
шинжилгээний онол практикийн 

бага хурлын эмхэтгэл 

2010 он,  
6-р сар 
Т:42-46 

56 Артишок (Cynare scolomus L.) ургамлын фармакологийн 
судалгааны зарим үр дүн 

Эрүүл Мэндийн Яам-80 жил 
Эрдэм шинжилгээний бага хурал 

2010 онь 
Т:298-299,  

Д.Батболд 

1 “Эмнэлгийн ажилтны харилцааны хандлагыг судлах” “Энэрэл” 
Анагаах ухааны коллеж  

“Эрдэм - 2006” багш,  оюутан 
нарын онол практикийн бага 

хуралд   

2006 



2 “Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний  цагийн менежментийн 
асуудалд үнэлгээ өгөх нь” “Энэрэл”  Анагаах ухааны коллеж   

“Эрдэм - 2006”  багш,  оюутан 
нарын онол практикийн бага 

хуралд 

2006 

3 “Амьдралын төгсгөлийн шатанд буй  өвчтөнд сувилахуйн 
тусламжийг үзүүлэх нь”  “Энэрэл”  Анагаах  ухааны коллеж       

“Эрдэм - 2006”  багш,  оюутан 
нарын онол практикийн бага 

хуралд    

2006 

4 ”Кесар хагалгаа хийлгэсэн эхэд сувилахуйн тусламжийг үзүүлэх 
нь”  “Энэрэл”   Анагаах  ухааны коллеж  

“Эрдэм - 2006”  багш,  оюутан 
нарын онол практикийн бага 

хуралд   

2006 

5 ”Багш нарыгаа оюутны зүгээс үнэлсэн нь”  “Энэрэл”   Анагаах  
ухааны  коллеж  

“Эрдэм - 2006”  багш,  оюутан 
нарын онол практикийн бага 

хуралд    

2006 

6 “Эмч сувилагчдын дунд гепатитын В,С вирусын халдвар 
илрэлт”  

Анагаахын залуу судлаачдын 
эрдмийн чуулганы илтгэлийн 
хураангуй 

2008 

7 “Дотрын тасгийн үйлчлүүлэгчдэд сул орны бэлэн байдлыг 
хангах нь”  

Налайх  Эрүүл мэндийн нэгдэл 
онол практикийн бага хурал    

2006 

8 “Сувилахуйн үйл ажиллагааны 5 шатлалын” талаархи судалгаа  1О8-р сувилал  ясли ОПБХурал 2007 

9 “Сувилахуйн тусламж  үйлчилгээний цагийн менежментийн 
өнөөгийн асуудал”  

СХД, ЭМН онол практикийн бага 
хурал 

2007 

10 “Эмч сувилагчдын дунд гепатитын В, С вирусын халдвар 
илрэлт”   

“Биоанагаах ухаан-2008” 
ЭШБХурал, бүтээлийн эмхэтгэл 

2008 

11 “Эмч сувилагчдын дунд гепатитын В, С вирусын халдвар 
илрэлт”   

“Эрдмийн чуулган-2008” 
ЭШБХурал 

2008 

12 “Эмч, сувилагчдын дунд гепатитын  В (HBV),  C (HCV)  вирусын 
халдвар илрэлт”  

ЭМШУИС  “Эрдэм - 2008” багш, 
оюутан нарын онол практикийн 
бага хуралд 

2008 

13 “Эмч, сувилагчдын дунд гепатитын  В  (HBV),  C (HCV)  вирусын 
халдвар илрэлт”  

“Хүрэл тогоотын семинар - 2008” 
эрдэм шижилгээний  бага хуралд 

2008 



14 “Хүлээн авах, яаралтай тусламж, мэдээгүйжүүлэх тасгийн 
сувилахуйн тусламж үйлчилгээний шинэчлэл” 

“Эрин зууны анагаах ухааны 
эмнэлзүйн аспектууд” эрдэм 
шинжилгээний анхдугаар бага 
хурлын илтгэлийн хураангуй   

2009 

15 “Хүлээн авах, яаралтай тусламж, мэдээгүйжүүлэх тасгийн 
сувилахуйн тусламж үйлчилгээний шинэчлэл”  

ТТАХНЭ-ийн мэс заслын тасгийн 
эмч сувилагч нарын хурлаар 
хэлэлцүүлсэн. 

2009 

16 “Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний шинэчлэл”  ТТАХНЭ-ийн мэс заслын тасгийн 
эмч сувилагч нарын хурлаар 

хэлэлцүүлсэн. 

2009 

17 “3-р шатлалын эмнэлгийн HBV, HCV –н халдварт өртөх эрсдэл”  ЭМШУИС, “Хүрэлт-тогоот 2009” 
Анагаахын залуу судлаачдын 

эрдмийн чуулганд 

2009 

Р.Эрдэнэцэцэг 

1 “Чихрийн шижин өвчтэй хүмүүст  бодис энергийн солилцооны 
хэлбэршлүүдийн шүтэлцээг судалсан дүн”  

Эрин зууны анагаах ухаан 
ЭШБХуралд 

2009  

2 “Чихрийн шижин өвчтэй хүмүүст  бодис энергийн солилцооны 
хэлбэршлүүдийн шүтэлцээг судалсан дүн”  

Монос АУДС-ын дэргэдэх  
эрдмийн зөвлөлийн хуралд   

2009 

3 “Чихрийн шижин өвчтэй хүмүүст  бодис энергийн солилцооны 
хэлбэршлүүдийн шүтэлцээг судалсан дүн”  

ЭНЭШТ-ийн ТДСА-ны 
резидентүүдийн тайлан 

хамгаалах хуралд 

2009 

Ц.Наранцэцэг 

1 “СБДШС-ний ажилчдын дунд ходоод,12 нугалаа гэдэсний шарх 
өвчний тархалтыг судалсан нь”  

СБД-ийн ЭМН-ийн Дотрын эмч 
нарын эмнэлзүйн семинарын 

хураангуйд 

2000 

2 “СБДШС-ний ажилчдын дунд ходоод,12 нугалаа гэдэсний шарх 
өвчний тархалтыг судалсан нь”  

СБД-ийн ЭМН-ийн Дотрын эмч 
нарын эмнэлзүйн семинарт 

2000 

3 “Гуурсан хоолойн багтраа өвчний орчин үеийн эмчилгээний 
аргатай хавсруулан зүү төөнүүрийн эмчилгээний аргыг 
хэрэглэснээр дахилт, хөдлөлтийг тоог цөөрүүлсэн нь”  

СБД-ийн ЭМН-ийн Дотрын эмч 
нарын эмнэлзүйн семинарын 
хураангуйд  

2001 



4 “Цусны даралт ихдэх өвчин” “Энэрэл”  Анагаах ухааны 
коллеж    

 “Эрдэм-2008”  багш,  оюутан 
нарын онол практикийн бага  
хуралд 

2008 

 
 

 

 

 

 

 


