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“Монгол оронд тохиолддог малын цусны шимэгч, эгэл 
биетнээр үүсгэгддэг өвчний тархалтын судалгаа, оношлогооны 
оновчтой арга боловсруулах нь” SATREPS төсөл (2014- 2019 он)

Бүтээлийн жагсаалт Нийт 

Олон улсын сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл 14

Дотоодын сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл 13

Нэгэн сэдэвт бүтээл 3

Ном 2

Олон улсын хуралд танилцуулсан илтгэл 49

Дотоодын хурал, зөвлөгөөнд танилцуулсан илтгэл 26

Сурталчилгааны өгүүлэл 8

Телевизийн нэвтрүүлэг, мэдээ 5

Адууны нийлүүлгийн өвчний түргэн оношлуур Babesia caballi-аар үүсгэгддэг хачгийн 
халуун өвчний ФХЭБУ-ын цомог

Theileria equi-ээр үүсгэгддэг хачгийн 
халуун өвчний ФХЭБУ-ын цомог

Адууны нийлүүлгийн өвчний 
ФХЭБУ-ын цомог

Монгол улсаас анх удаа Мал Эмнэлгийн Хүрээлэн, Япон улсын
Обихирогийн Хөдөө Аж Ахуй, Мал Эмнэлгийн Их Сургуультай
хамтарсан судалгааны SATREPS төсөл амжилттай хэрэгжиж байна.

2008 оноос дэлхийн нийт 
50 оронд 133 төсөл
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Нийт 7 оношлуур, 6 ашигтай зааварын гэрчилгээ, 
9 in vitro өсгөвөр гарган аваад байна.

Орон нутгын 
малын эмч нарт 6 
удаагын семинар
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Оношлуур 
үйлдвэрлэн дотоодын 

хэрэгцээг хангах

SATREPS төслийн үр дүнгээс

Адууны нийлүүлгийн 
өвчний түргэн оношлуур

1420ш –ийг 15 аймагт

Урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх 
зааврыг шинээр 
боловсрууллаа

Шинэчлэн гаргалаа

Адууны хачгийн халуун 
өвчний ФХЭБУ-ын цомог

Адууны нийлүүлгийн 
өвчний ФХЭБУ-ын цомог

700 дээж шинжлэх 
цомгийг 7 аймагт

In vitro өсгөвөр ашигласан 
трипаносомоз оношлох 
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Үхрийн 
бабезиоз

Мал амьтны 
трипаносомоз

Адууны нийлүүлгийн өвчний тархалт болон халдварлалт

Үхрийн бабезиозын тархалын зураглал

A. Babesia bovis -оор үүсгэгддэг

B. Babesia bigemina-аар үүсгэгддэгB. Babesia caballi -аар үүсгэгддэг

A. Theileria equi -ээр үүсгэгддэг
Адууны хачгийн халуун өвчний тархалын зураглал
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Бог малын анаплазмозын тархалт

Дамжуулагч хачгийн тархалтууд

Малын эмч нарын бүсийн зөвлөгөөн


