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Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын…… оны .. дугаар ... сарын ... -ны  өдрийн  ... 

дугаар тушаалаар батлав. 

 

Энэхүү стандарт нь улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 

 

1 Хамрах хүрээ 

 

Энэхүү стандарт нь дараах гурван хэрэглээний зориулалтаар ерөнхий шаардлага, 

заавар/нөхцөлүүдийг заана. 

 цаашид "тусгай стандарт" гэж нэрлэгдэх, бичил биетнийг илрүүлэх буюу 

тоолох ISO/TC 34/SC 9 эсвэл ISO/TC 34/SC 5 стандартын хэрэгжилт; 

 хүнсний микробиологийн лабораторийн сайн дадал (энэ стандартад 

тусгагдаагүй ч энэ гарын авлагыг тухайн зорилгоор ашиглах боломжтой); 

 хүнсний микробиологийн лабораториудыг магадлан итгэмжлэх удирдамж, 

заавар (энэ стандарт нь үндэсний байгууллагаар микробиологийн 

лабораторийг магадлан итгэмжлэхэд зориулсан ISO/IEC 17025:2005 

стандартын В Хавсралтад заасан техникийн шаардлагыг тусгасан). 

Энэ стандартын шаардлага нь одоо мөрдөж буй тусгай стандартын холбогдох 

шаардлагыг орлохгүй. 

Молекул биологийн шинжилгээний нэмэлт зааврыг ISO 22174 стандартад тусгасан 

болно. 

Энэхүү стандарт нь бактери, дрожжи, хөгц, мөөгөнцрийн шинжилгээнд хамаарах 

ба прион, паразит, вирусын шинжилгээнд нэмэлт зааврын хамт хамаарч болно. 

Бичил биетний хор эсвэл бусад метаболит (амин гэх мэт)-ийн шинжилгээнд 

хамаарахгүй. 

Энэ олон улсын стандартыг  нь хүнс, малын тэжээлийн микробиологи болон 

хүнсний үйлдвэрлэл, хүрээлэн буй орчин болон хүрээлэн буй орчны анхан шатны 

үйлдвэрлэлд хэрэглэнэ. 

Олон улсын энэ стандартын зорилго нь хүнсний микробиологийн шинжилгээний 

хүчин төгөлдөр байдлыг хангах, шинжилгээнд хэрэглэгддэг ерөнхий арга техник нь 

бүх лабораторид ижил болохыг баталгаажуулах, өөр өөр лабораторийн шинжилгээ 

нэгэн төрлийн үр дүнд хүрэх, лабораторийн ажилтнуудын аюулгүй байдлыг 

хангахын тулд халдвар авах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд оршино. 
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2 Норматив эшлэл 

 

Энэхүү стандартыг ашиглахад дараах эш татсан баримт бичгүүд зайлшгүй 

шаардлагатай. Хугацаа заасан эшлэлийн хувьд зөвхөн дурдсан хэвлэлийг 

хэрэглэнэ. Хугацаа заагаагүй эшлэлийн хувьд, эш татсан баримт бичгийн хамгийн 

сүүлийн хэвлэл (аливаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулаад)-ийг хэрэглэнэ.  

ISO 835 (бүх хэсэг), Лаобраторийн шил сав. Хэмжээст соруур; 

ISO 6887 (бүх хэсэг), Хүнс, малын тэжээлийн микробиологи. Микробиологийн 
шинжилгээнд аравтын шингэрүүлэлт, эхсуспензи, сорьц бэлтгэх. 
ISO 8199, Усны чанар. Бичил биетнийг тоолох ерөнхий заавар 

ISO 8655 (бүх хэсэг), Piston-ий хэмжих багаж /Автосат соруур/ 

ISO 11133, Хүнс, малын тэжээл ба усны микробиологи. Тэжээлт орчин бэлтгэх, 

баяжуулах, хадгалах, чанар, идэвхийг шалгах 

ISO 16140-2, Хүнс, малын тэжээлийн микробиологи. Аргын баталгаажуулалт. 2-

р хэсэг: Жишиг аргаар өөр өөр аргыг баталгаажуулах заавар 

ISO/TS 19036, Хүнс, малын тэжээлийн микробиологи. Guidelines for the estimation 

of measurement uncertainty for quantitative determinations 

ISO 22174, Хүнс, малын тэжээлийн микробиологи. Polymerase chain reaction 

(PCR) for the detection of food-borne pathogens. General requirements and definitions 

 

3 Ажлын байр 

 

3.1 Ерөнхий зүйл 
Энэ хэсэг нь микробиологийн лабораторийн зохион байгуулалтын ерөнхий 

шаардлага, тухайлбал лабораторийн загвар, зохион байгуулалтын зарчим зэргийг 

заана. 

Үйлдвэрлэлийн анхан шатанд (ялангуяа дээж хүлээн авах, дээж бэлтгэлийн үед) 

дээжийг шууд бохирдлоос сэргийлэхийн тулд бусад дээжээс ялгаж, тусад нь 

байлгана. 

 

3.2 Аюулгүй ажиллагаа 
Бичил биетний төрлөөс хамаарч, лабораторийн загвар аюулгүй байдлын 

шаардлагад нийцсэн байна. Энэ зорилгын үүднээс бичил биетнийг дөрвөн 

эрсдэлийн ангилалд хуваадаг. Үүнд: 

 1-р зэргийн эрсдэл (хувь хүнд болон олон нийтэд маш бага эрсдэлтэй). 

Хүн, малын өвчин үүсгэх магадлал багатай бичил биетэн. 

 2-р зэргийн эрсдэл (хувь хүнд дунд зэрэг, олон нийтэд бага эрсдэлтэй). 

Хүн, амьтанд өвчлөл үүсгэх боловч лабораторийн ажилчид, олон нийт, 

хүрээлэн буй орчинд ноцтой аюул учруулах магадлал багатай өвчин 

үүсгэгчид. Лабораторийн тархалтаар хүнд ноцтой хүндрэл үүсгэж болзошгүй 

боловч үр дүнтэй эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах 

боломжтой, халдвар тархах эрсдэл хязгаарлагдмал. 

 3-р зэргийн эрсдэл (хувь хүнд өндөр эрсдэлтэй, олон нийтэд эрсдэл 

багатай). 
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Хүний болон амьтны ноцтой өвчин үүсгэдэг боловч халдвартай нэг хүнээс 

нөгөөд тархдаггүй өвчин үүсгэгч. Үр дүнтэй эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээ авах боломжтой. 

 4-р зэргийн эрсдэл (хувь хүн болон олон нийтэд өндөр эрсдэлтэй). 

Хүн, амьтны ноцтой өвчин үүсгэдэг бөгөөд энэ нь шууд болон шууд бус 

замаар нэг хүнээс нөгөөд дамжих боломжтой өвчин үүсгэгч юм. Үр дүнтэй 

эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга зам  ихэвчлэн байдаггүй. 
АНХААРУУЛГА: Тухайн улс орны хил хязгаарт тохиолдож буй бичил биетний эрсдэлийн 

зэрэглэлийг тодорхойлох үндэсний хууль тогтоомжийг харах 

 

3.3 Лабораторийн загвар 
Дор дурдсан лабораторийн заавар нь хүнсний микробиологийн хувьд 1, 2, 3-р 

зэргийн эрсдэлийн ангилалд багтдаг бичил биетнийг илрүүлэх шинжилгээнд 

хамаарна. 

Орон нутгийн хууль тогтоомжоос хамааран аюулгүй ажиллагааны нэмэлт арга 

хэмжээг авах шаардлагатай байж болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй.  

 

3.4 Лабораторийн талбай 
3.4.1 Ерөнхий 

Лаборатори нь дээжийн хэсэг, шинжилгээний хэсэг (3.4.2-ыг үзнэ үү) болон 

ерөнхий талбайн хэсэг (3.4.3-ыг үзнэ үү) зэргээс бүрдэнэ. Эдгээр нь хоорондоо 

тусгаарлагдсан байна.  

3.4.2 Дээж болон шинжилгээний хэсэг 

Дараах байдлаар тодорхой нэрлэсэн хэсэг бүхий тусгаарласан хэсгүүдтэй байхыг 

лабораторийн сайн дадал гэж үздэг: 

- дээж хүлээн авах, түүний хадгалах хэсэг; 

- дээж бэлтгэх хэсэг, ялангуяа, түүхий материалын хувьд (жишээ нь: их тооны 

бичил биетэн агуулсан хуурайшуулсан бүтээгдэхүүн); 

- дээжийг (анхны суспенз/булингаас авсан) шинжилж, бичил биетний 

өсгөвөрлөх хэсэг; 

- таамагласан өвчин үүсгэгчийг илрүүлэх арга ажиллагааны хэсэг; 

- стандарт болон бусад омгийг хадгалах хэсэг; 

- тэжээлт орчны бэлтгэх, ариутгах төхөөрөмжийн хэсэг; 

- тэжээлт орчин, урвалж бодисын хадгалах хэсэг; 

- ариун чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнийг шинжлэх хэсэг; 

- устгалын хэсэг 

- шил сав, бусад тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээний хэсэг; 

- тусгай зориулалтын кабинет, шүүгээ, өрөө эсвэл барилгад аюултай химийн 

бодисыг хадгалах хэсэг. 

3.4.3 Ерөнхий талбайн хэсэг 

Тусгаарласан хэсгүүдийг дараах байдлаар  хуваана. Үүнд: 

- орох хаалга, коридор, шат, цахилгаан шат; 

- захиргааны хэсэг (тухайлбал, нарийн бичгийн, ажлын өрөө, баримт бичгийн 

өрөө гэх мэт); 

- өлгүүр, ариун цэврийн өрөө; 

- архивын өрөө; 
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- нөөцийн өрөө; 

- амралтын өрөө. 

 

3.5 Ажлын байрны төлөвлөлт, тохирц 
3.5.1 Зорилго 

Микробиологийн шинжилгээний орчин нь үр дүнгийн найдвартай байдалд 

нөлөөлөхгүй байх шаардлагатай. Бохирдол үүсэхээс сэргийлэх үүднээс ажлын 

байрыг зохион байгуулна. Үүний тулд, жишээ нь: 

1) "буцах замгүй" гэсэн зарчмын дагуу лабораторийг барьж байгуулах; 

2) шинжилгээний болон дээжийн бүрэн бүтэн байдлыг (жишээлбэл, 

битүүмжилсэн сав ашиглах) хангахын тулд зохих журмыг мөрдөх; 

3) цаг хугацаа, орон зайн хувьд үйл ажиллагааг салгах. 

Температур, тоосжилт, чийгшил, уур, дуу чимээ, чичиргээ зэрэг орчны 

хэмжигдэхүүнүүд зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээнээс  хэтрэх нөхцөлөөс зайлсхийх. 

Ажлын талбайг хангалттай цэвэр, цэмцгэр байлгах ѐстой. Шинжилгээ хийх талбай 

нь хангалттай орон зайтай, лабораторийн дотоод зохион байгуулалтад нийцсэн 

байна. Тус орон зай нь үндэсний хууль тогтоомжийн  шаардлагад нийцсэн байх 

ѐстой.  

3.5.2 Тохирц 

Шинжилгээний ажлын байрыг тоосжилт, бичил биетэн (3-р зэргийн эрсдэлтэй 

бичил биетний хувьд үндэсний хууль тогтоомжийг харах)-ээр бохирдох эрсдэлийг 

бууруулахын тулд дараах байдлаар тоноглосон байна. 

1) Хана, тааз, шалны гадаргуу тэгш, лабораторид хэрэглэдэг ариутгагч 

бодисын үйлчлэлд  тэсвэртэй, цэвэрлэхэд хялбар байна.  

2) Шалны гадаргуу халтирахаас сэргийлсэн байна. 

3) Сантехникийн шугам хоолой нь маш сайн битүүмжлэлтэй биш бол ажлын 

байрны дээд хэсэгт байрлах ѐсгүй. Бусад аливаа өрөөний дээд хэсэгт байрлах 

төхөөрөмжүүд тогтмол цэвэрлэгээ хийхэд хялбар, хамгаалалттай байна. 

4) Шинжилгээний үед нэвт салхилахаас сэргийлэх зорилгоор хаалга болон 

цонхыг хаагддаг хийх шаардлагатай. Түүнчлэн тоосжилт үүсэхээс сэргийлсэн, 

цэвэрлэхэд хялбар байдлаар хийгдсэн  байна. Орчны температур (18 0C -аас         

27 0C), агаарын чанар (бичил биетний агууламж, тоосжилт гэх мэт) зэрэг нь 

шинжилгээ хийхэд тохиромжтой байна. Энэ зорилгоор орох, гарах агаарыг 

шүүлтүүрт агааржуулах системээр шийдэхийг зөвлөж байна. 

5) Хуурайшуулсан тэжээлт орчин, тоос, мөн нунтаг дээжтэй харьцахад үүсэх 

тоосжилтоос сэргийлж, шаардлага хангасан гадагшлуулах системийг байрлуулна. 

6) Шинжилгээг бохирдол багатай орчинд гүйцэтгэхийн тулд, өрөөг ламинарын 

цэвэр агаарын урсгалтай шүүгээ болон/эсвэл аюулгүйн кабинетаар тоноглосон 

байна. 

7) Шаардлагатай тохиолдолд, лабораторийн орчин нь нарны цацрагийн хортой 

нөлөөнөөс хамгаалагдсан, эсвэл тохирох шилэн хавтангаар хаалт хийсэн байх. 

Дотор суурилуулсан наалт нь тоосжилтыг цэвэрлэхэд хүндрэлтэйгээс гадна 

тохиромжгүй байдаг. 

3.5.3 Бусад зүйлс 

Дараах зүйлсийг анхаарвал зохино. Үүнд: 

- чанарын шаардлага хангасан усан хангамжтай байх; 
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- эрчим хүчний  найдвартай хангамжтай байх; 

- хийн хангамж (шугам хоолойтой эсвэл савласан)-тай байх; 

- лабораторийн бүх хэсэгт хангалттай гэрэлтүүлэгтэй байх; 

- лабораторийн сандал, ширээ, шүүгээ нь тэгш гадаргуутай, цэвэрлэж, 

халдваргүйжүүлэхэд  хялбар, үл нэвчих материалаар хийгдсэн байх; 

- лабораторийн шалыг цэвэрлэхэд саад болорхооргүй сандал, ширээ, 

шүүгээтэй байх (жишээ нь хөдөлгөж болдог); 

- шинжилгээний бүсэд шинжилгээнд чухал шаардлагатай эд зүйлсээс бусад 

баримт бичиг, эд зүйлсийг байлгахгүй байх; 

- дээж, тэжээлт орчин, урвалж гэх мэтийг ашиглахад тэдгээрийн дагалдах 

бичиг баримтын бүрэн бүтэн байдал; 

- шинжилгээний өрөөнд гар угаах тосгууртай байх, шаардлагатай бол 

ерөнхий талбайн хэсэгт, хаалганы ойролцоо байрлуулах; 

- шатааж устгах газар, бохирдсон хаягдлыг зайлуулах зохих систем байхгүй 

бол бохирдсон хог хаягдал материал болон тэжээлт орчныг устах 

автоклавтай байх;  

- гал түймэр, эрчим хүчний яаралтай тусламж, яаралтай шүршүүрт оруулах 

аюулгүйн системийг хангах, мөн нүд угаах зориулалтын хэрэгсэлтэй байх; 

- анхны тусламж үзүүлэх хэрэгсэлтэй байх. 

 

3.6 Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт 
Дараах зүйлсийг шалгана. 

1) Шал, хана, тааз, лабораторийн сандал, тавилга, тэдгээрийн хоорондох зай, 

уулзах цэг мөн бохирдлын эх үүсвэр болж болох хагарал, цууралт үүсэхээс 

сэргийлж байнгын засвар үйлчилгээнд хамруулах хэрэгтэй. 

2) Шинжилгээ хийхэд тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд тогтмол 

цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийх хэрэгтэй. Бохирдсон эсвэл бохирдсон байж 

болзошгүй гадаргууг нянгийн эсрэг, мөөгөнцрийн эсрэг ариутгалын бодисоор 

ариутгана. 
1-Р САНАМЖ: Үндэсний хууль тогтоомжоор зөвшөөрдөг бол өрөө болон тоног төхөөрөмжийг 

формальдегидийн уураар ариутгана. 

3) Агааржуулалтын систем, түүний шүүлтүүрт байнгын засвар үйлчилгээ хийж,  

шаардлагатай бол шүүлтүүрийг солих хэрэгтэй. 

4) Лабораторийн ажлын талбайн гадаргуу, ажилчдын хүрэлцэх гадаргуу, 

агаарын микробиологийн чанарыг байнга хянах ѐстой (өмнөх шинжилгээний үр 

дүнгээс давтамж нь хамаарна). 

5) Гадаргуугийн бохирдлыг тохиромжтой ариутгалын бодис (жишээлбэл, 

лецитин, натрийн тиосульфат) агуулсан наадаг хавтан ашиглан шууд тооцож 

болно. Агаарын чанарыг шинжлэхдээ, тухайн бичил биетнийг илрүүлэхэд тохирох 

сонгомол (хөгц мөөгөнцөр гэх мэт) болон сонгомол бус (тоо тоолох агар – PCA гэх 

мэт) тэжээлт орчин агуулсан Петрийн аягыг 15 минутын турш онгойлгон шинжилж 

болно. 
2-Р САНАМЖ: Гадаргуугийн болон агаарын бохирдлыг тооцох бусад аргыг хэрэглэж болно. ISO 

18593-ыг үзэх. 
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4 Лабораторийн ажилчид 

 

4.1 Ерөнхий зүйл 
Ажилчдад тавих ур чадварын ерөнхий шаардлагыг ISO/IEC 17025-аас үзэж болно. 

 

4.2 Ур чадвар 
Арга зүй, техник бүрийн хувьд тохирох ур чадварыг эхний болон явцын байдлаар 

тодорхой шалгуураар үнэлж, тодорхойлно. 

Ур чадварыг лабораторийн чанарын дотоод хяналтаар тогтоож болно (15.1.2-ыг 

үзнэ үү). 
САНАМЖ: Ур чадварын үзүүлэлтийн муу гүйцэтгэл (соруур ашиглах, эхний булинга нэгэн төрлийн 

биш байх, тоолох гэх мэт)-ийн шалтгааныг судлах нэг арга нь ISO 14461-1-д заасан колони тоолох 

арга юм. 

 

4.3 Ажилтны ур чадварыг  баталгаажуулах 
Ажилчдын ур чадварын байнгын баталгаажилт хийхдээ зорилтот параметруудыг 

харьцуулж  тогтмол үнэлгээ хийх естой. Үүнд дотоод чанарын баталгаажилтын 

хөтөлбөр, ур чадварын сорил (ISO/IEC Guide 43-1-ийг үзнэ үү), лавлагаа материал 

ашиглах, ISO 14461-2 стандартад заасны дагуу бичил биетнийг тоолж өөрийгөө 

үнэлэх зэрэг сорил багтана. 

 

4.4 Эрүүл ахуй 
Дээж болон тэжээлт орчныг бохирдохоос сэргийлэх, ажилтнуудын халдвар авах 

эрсдэлээс зайлсхийхийн тулд дараах хувийн эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээг авч ажиллана. 

1) Галд тэсвэртэй даавуугаар хийсэн  лабораторийн цэвэр хувцас өмсөх. Энэ 

хувцсаа ажлын байрнаас гадуур болж өгвөл хувцас солих өрөөний гадна өмсөхгүй 

байх 

2) Шаардлагатай тохиолдолд дээжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахын тулд үс, 

сахал зэргийг далд хийж хамгаалах. 

3) Хумсаа цэвэр, богино байлгах. 

4) Ариун цэврийн өрөөнд орсны дараа, микробиологийн шинжилгээний өмнө 

болон дараа гараа угаалтуурын бүлээн усаар сайтар угааж хэвших. Шингэн эсвэл 

нунтаг саван буюу боломжтой бол, цэвэр нөхцөлд хадгалагдсан ариутгагч 

хэрэглэх нь зүйтэй. Гараа хатаахын тулд, нэг удаагийн гарын цаас эсвэл нэг 

удаагийн даавуун алчуур ашиглах. Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь 

лабораторийн ажилчид болон лабораторид зочдод хамааралтай. 

5) Задгай дээж, өсгөвөр, тэжээлт орчинтой харьцах үед, микробиологийн 

тарилга хийхдээ ярих, ханиах зэрэг үйлдэл гаргахаас зайлсхийх. 

6) Ямар нэгэн арьсны өвчин, халдвар авсан бол түүний үүсгэгч бичил биетэн 

дээжийг бохирдуулах, улмаар буруу үр дүн гаргаж болзошгүй байдаг тул сэргийлэх 

арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

7) Лабораторид идэж ууж болохгүй, мөн лабораторийн хөргөгч, хөлдөөгчид 

хувийн хэрэгцээний хүнс хадгалж болохгүй. 

8) Соруурыг амаараа сорохыг хориглоно. 
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5 Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 

 

5.1 Ерөнхий зүйл 
Лабораторийн зохистой дадлын дагуу бүх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 
цэвэрхэн, сайн ажиллагаатай байна. Ашиглахаас өмнө тоног төхөөрөмжийг тухайн 
зориулалтаар ашиглахад тохиромжтой эсэхийг шалгаж байна. 
Шаардлагатай тохиолдолд тоног төхөөрөмжид үндэсний стандартын дагуу 
мониторинг хийж,  дахин шалгалт тохируулга, шинжилгээний завсрын хяналтыг тус 
тус хийж, явц болон үр дүнг баримтжуулна. 
Аюулгүй байдал болон  хэрэглэхэд тохиромжтой эсэхийг шалгах үүднээс тоног 

төхөөрөмжийг зохих нөхцөлөөр ажиллаж байгаа эсэх, үр дүнгийн нарийвчлалыг 

зөв байгаа эсэхэд байнга хяналт тавина. 

Багаж тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга, баталгаажилтын давтамжийг энэ 

стандартад ихэнх тохиолдолд заагаагүй боловч лаборатори бүр үйл 

ажиллагааныхаа түвшин, тоног төхөөрөмжийн төрөл, лабораторийн зэрэглэлтэй 

уялдуулан үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тодорхойлно. Цөөн тохиолдолд уг 

давтамжийг зайлшгүй тодорхойлохоор оруулсан болно. 

Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулахад хялбар мөн засвар үйлчилгээ, 

ариутгал, цэвэрлэгээ, тохируулга хийх боломжтой байдлаар байрлуулж, 

суурилуулна. 

Энэ бүлэгт дурдсан аливаа хэмжлийн эргэлзээ нь зөвхөн холбогдох  багаж 

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй холбоотой бөгөөд шинжилгээний аргад бүхэлд нь 

хамаарахгүй. 

Энэ бүлэгт  хэмжих хэрэгслийн нарийвчлалын шаардлагуудыг зааж өгсөн.  Эдгээр 

нь тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хэрэглээнд тохирсон шалгалт, тохируулга 

хийхэд боломжтой, бодит зөвшөөрөгдөх хэмжээнд суурилсан байдаг. Энэхүү 

нарийвчлал нь тоног төхөөрөмжийн хэмжлийн эргэлзээнээс хамаардаг. (ISO / IEC 

Guide 99-ийг үз). 

Температурын хяналтын багажийн хувьд тухайн багажийг хэрэглэхийн өмнө болон 

үр дүнд нөлөөлж болзошгүй ямар нэг засвар эсвэл өөрчлөлт хийгдсэний дараа 

температурын тогтвортой, жигд байдлыг шалгана. 

 

5.2 Хамгаалах кабинет 

5.2.1 Тодорхойлолт 

Хамгаалалтын кабинет нь агаар дахь тоос болон бусад жижиг хэсгүүд тухайлбал 

микробоос хамгаалах зориулалттай хөндлөн эсвэл босоо чиглэлийн  агаарын 

давхар урсгал бүхий ажлын байр юм. Нэг куб метр дэх 0,5 μм буюу түүнээс том 

хэмжээтэй тоосонцрын зөвшөөрөгдөх хамгийн дээд хэмжээнээс хамаарч аюулгүй 

байдлын кабинетийн төрлийн сонгоно. Хүнсний микробиологийн шинжилгээнд  

тоосонцрын хэмжээг нэг куб метрт 4000-аас ихгүй байлгах кабинетыг хэрэглэнэ. 

Хүнсний микробиологийн лабораторид хэрэглэх кабинет нь дөрвөн төрөл байдаг. 

а) I ангиллын аюулгүйн кабинет нь ажилтан болон хүрээлэн буй орчныг хамгаалах 

зориулалттай боловч бүтээгдэхүүнийг гаднын бохирдлоос хамгаалахгүй, нээлттэй, 

агаар бохирдуулахаас хамгаалсан кабинетууд юм. Кабинет доторх халдвар бүхий 

аэрозолиуд шүүлтүүр дээр тунадаг. Хэрэв ийм агаар хоѐр давхар HEPA 

шүүлтүүрээр дамжин дахин шүүгдэхгүй бол шууд агаарт тархаж атмосферийг 
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бохирдуулах эрсдэлтэй тул ажилтны авулгүй байдлын үүднээс эрсдэлийн 3-р 

ангилалд хамаарах эмгэг төрөгчтэй ажиллахыг зөвшөөрөхгүй. 

b) II ангиллын аюулгүйн кабинет нь бүтээгдэхүүн, ажилтан болон хүрээлэн буй 

орчин зэргийг нийтэд нь хамгаалдаг. Шүүгдсэн агаарын заримыг нь дахин эргэлтэд 

оруулж, заримыг нь гадагш гарган ажлын хоолойг агаарын солилцоонд оруулж, 

ажилтныг хамгаалдаг. Ийм кабинетад 3-р зэргийн эрсдэлтэй өвчин үүсгэгчтэй 

ажиллахад тохиромжтой байдаг. Ийм кабинетыг био аюулгүйн 2 болон 3-р 

түвшний эмгэг төрөгчтэй ажиллахад хэрэглэхэд тохиромжтой.   

c) Хөндлөн урсгалтай кабинет нь ажлын талбарыг бохирдлоос хамгаалдаг боловч 

аэрозоль нь ажилтны нүүр лүү үлээдэг учраас эдийн өсгөвөр бэлтгэх болон   

өсгөвөр суулгахад   тохиромжгүй.  

d) Босоо урсгалтай кабинет нь HEPA шүүлтүүрээр шүүгдсэн агаарын дээш 

чиглэсэн урсгалыг ашиглан  бүтээгдэхүүнийг хамгаалдаг.  Эдгээр нь ялангуяа 

асептик орчинд ариутгасан бүтээгдэхүүнтэй харьцахад мөн тухайн ажилтан нунтаг 

зүйлтэй ажиллахад тохиромжтой. 

Үндэсний хууль тогтоомжид заагдсан тохиолдолд, бохирдсон нунтаг бүтээгдэхүүн, 

өвчин үүсгэгчтэй харьцах зэрэг бүхий л үйл ажиллагаанд хамгаалалтын кабинетыг 

ашиглах шаардлагатай. 

Хамгаалах кабинетад хийн дэн эсвэл гогцоо шатаагч хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. 

Шаардлагатай бол дэнг маш бага дөлтэй хэрэглэх ба ингэснээр агаарын урсгалд 

өртөхгүй. Нэг удаагийн хэрэгсэл (гогцоо, соруур зэрэг) хэрэглэх нь тохиромжтой 

байдаг. 

 

5.2.2 Хэрэглээ  

Хамгаалах кабинет нь лабораторийн нөхцөлд хэрэглэхэд зориулагдсан байна. 

Кабинетыг бусад төхөөрөмжөөс аль болох хол байрлуулах хэрэгтэй. 

Боломжтой бол, ажлын хоолой (aperture)-оор орох болон гарах гарын хөдөлгөөний 

тоог багасгах зорилгоор ажил эхлэхийн өмнө кабинетад хэрэгтэй бүх зүйлийг 

байрлуулах хэрэгтэй. Ажлын хоолой дахь агаарын урсгалын нөлөөллийг бага 

байлгахаар тоног төхөөрөмж, материал хэрэгслийг байрлуулна.  

Шинжээч өсгөвөр болон бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг 

хангах үүднээс кабинетийг зөв ашиглах талаар сургалтад хамрагдаж бэлтгэгдсэн 

байна. 

5.2.3 Цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл 

Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тохирох, идэмхий бус ариутгалын бодис ашиглан 

ажлын талбайг цэвэрлэж халдваргүйжүүлнэ. Шүүлтүүрийн өмнөх хамгаалах торыг 

тогтмол шалгаж, ариутгагч бодис шингээсэн даавуугаар арчиж цэвэрлэнэ. 

Ламинар урсгалтай кабинетийг цэвэрлэхдээ шүүлтүүрийн материалыг гэмтээхгүйн 

тулд түүний гадаргууг вакуумаар цэвэрлэнэ.  

Шүүлтүүр солих буюу засвар үйлчилгээ хийхийн өмнө аюулгүйн кабинетийг уураар 

ариутгасан байна. 

Кабинетийг цэвэрлэсний дараа хэт ягаан туяаны гэрлээр ариутгаж болно. Хэт 

ягаан туяаны чийдэнг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу байнга цэвэрлэж, солино. 

Хэрэглэж байгаа гэрлийн хувьд гэрлийн тусгалд муугаар нөлөөлж болох тоос, 

шороог зайлуулахын тулд байнга цэвэрлэж байх хэрэгтэй. Хэт ягаан туяаны 

гэрлийн эрчмийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу шалгаж баталгаажуулна. 



MNS ISO 7218 : 2019 санал авах төсөл 

Эшлэл [17] -ийг үзнэ үү. 

5.2.4 Засвар үйлчилгээ ба Хяналт шалгалт 

Хамгаалах кабинетын хэвийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн буюу сертификаттай хүн 

шалгах ба үйлдвэрлэгчийн заасан  давтамжит хугацаанд эсвэл ямар нэг засвар, 

өөрчлөлт хийсний дараа шалгаж баталгаажуулна. Мөн тухайн кабинетын 

байрлалыг нь өөрчилсний дараа хэвийн үйл ажиллагааг нь шалгана. 

Ямар нэг микробын бохирдлоос сэргийлэхийн тулд кабинетын хана, ажлын 

гадаргууг тогтмол шалгана.  

Агаарын микробын тоог тогтоох хяналтыг тогтмол хийж гүйцэтгэснээр тухайн 

төхөөрөмжид ашиглагдаж буй шүүлтүүрийн хэвийн байгаа эсэхийг шалгаж мэддэг. 

Жишээ нь Plate Count Agar зэрэг сонгомол бус тэжээлийн орчинтой хэд хэдэн 

Петрийн аягыг кабинет бүрд 30 минутын турш ил байлгадаг. Нянгийн тоог тогтоох 

бусад аргуудыг ч хэрэглэж болно.  

 

5.3 Электрон болон аналитик жин ба шингэрүүлэгч төхөөрөмж 

5.3.1 Хэрэглээ болон хэмжлийн эргэлзээ 

Электрон болон аналитик жинг ихэвчлэн шинжилгээнд хэрэглэгдэх урвалж бодис, 

тэжээлт орчин, шинжилгээний дээжийг жинлэхэд ашиглахаас гадна шингэний 

эзлэхүүний массыг хэмжихэд  ашиглаж болно. 

Шингэрүүлэгч төхөөрөмж нь программчлагдсан шингэн хуваарилагч, жин 

хэмжүүрээс бүрддэг электрон хэрэгсэл бөгөөд анхдагч дээжийг шингэрүүлж 

бэлтгэх буюу дээжийг тодорхой харьцаагаар шингэлж сорьц бэлтгэх зорилгоор 

ашиглагддаг. Энэхүү сорьцыг цаашид шингэлэгч уусмал нэмэх замаар 

шаардлагатай хэмжээнд хүртэл шингэрүүлэхэд хэрэглэдэг  (ж.нь: 9:1 буюу 

аравтын шингэрүүлэлт) .  ISO 6887-1-ийг үзнэ үү. 

Хүнсний микробиологийн лаборатори нь янз бүрийн бүтээгдэхүүнийг жинлэх 

электрон болон аналитик жингээр тоноглогдсон байна. Эдгээр жингүүдийн  хэмжих 

хязгаар болон хэмжлийн эргэлзээг тооцсон байна. 

Үүнээс өөрөөр заагаагүй бол тухайн электрон жингийн дээжийг хэмжих 

нарийвчлал нь 1 %  байх ѐстой боловч хүлцэх зөрүү буюу зөвшөөрөгдөх дээд 

алдаа нь массын 5 %-оос илүүгүй  байна. 

ЖИШЭЭ:  

- Электрон жинд 10 граммыг жинлэхэд 0,1 граммын хэлбэлзэлтэй  байж болно. 

- 1 граммыг жинлэхэд 0,01 граммын  хэлбэлзэлтэй байж болно. 

Электрон болон аналитик жинг тэгш, хавтгай гадаргуу дээр  чичиргээ болон 

тоосжилтоос хамгаалж байрлуулна.  

5.3.2 Цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл 

Тоног төхөөрөмжийг ашигласны дараа эсвэл жинлэх үед ямар нэгэн бодис, 

бүтээгдэхүүн асгарсан тохиолдолд зэврүүлдэггүй, халдваргүйжүүлэх үйлчилгээтэй 

тохирох бодисоор цэвэрлэж, халдваргүйжүүлнэ. 

5.3.3 Шалгалт тохируулга ба баталгаажуулалт хийх 

5.3.3.1. Шалгалт тохируулга 

Тухайн багажийн хэрэглээнээс хамааран  тодорхой  давтамжтайгаар мэргэжлийн 

хүн  шалгалт тохируулгыг хийнэ.   
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5.3.3.2 Баталгаажуулах 

Жингийн системийн хэвийн ажиллагааг тухайн электрон болон аналитик жинг 

цэвэрлэсний дараа хяналтын туухай ашиглан  мэргэжлийн хүнээр байнга хянуулж, 

баталгаажуулна.   
САНАМЖ: Шалгалт тохируулга хийсний дараа шууд хяналтын туухайг мөн баталгаажуулж болно.  

 

5.4  Гомогенжүүлэгч буюу холигч, хутгагч 

5.4.1 Тодорхойлолт 

Гомогенжүүлэгч (нэгэн төрлийн болгох) гэж шинжилгээний дээжнээс анхдагч 

суспенз бэлтгэхэд ашигладаг төхөөрөмжийг хэлнэ. Үүнд дараах төхөөрөмжүүд 

хамаарна. 

 Ариутгасан уут бүхий перисталтик буюу жигд даралтат хутгагч (хурд, цаг 

тохируулах боломжтой). 
ТАЙЛБАР: Stomacher® нь худалдаанд байдаг шинжилгээнд ашиглахад тохиромжтой  

бүтээгдэхүүний жишээ юм. Энэхүү мэдээлэл нь энэхүү баримт бичгийг хэрэглэгчдэд дөхөм болгох 

зорилгоор өгөгдсөн бөгөөд энэ бүтээгдэхүүнийг ОУСБ баталсан хэрэг биш юм. 

 Эргэлдэгч гомогенжүүлэгч (blender)  хурд нь хамгийн багадаа 8000 r / min ба 

45000 r / мин хооронд байх, ариутгасан сав болон тагаар тоноглогдсон. 

 Ариутгасан уут бүхий чичиргээт холигч (mixer);  
ТАЙЛБАР: Pulsifier® нь худалдаанд байдаг шинжилгээнд ашиглахад тохиромжтой  бүтээгдэхүүний 

жишээ юм. Энэхүү мэдээлэл нь энэхүү баримт бичгийг хэрэглэгчдэд дөхөм болгох зорилгоор 

өгөгдсөн бөгөөд энэ бүтээгдэхүүнийг ОУСБ баталсан хэрэг биш юм. 

 Ижил зориулалт бүхий бусад  гомогенжүүлэгч систем байж болно. 

Зарим тохиолдолд тохирох голчтой (дунджаар 6 мм, ISO 6887:2 - 6887:5-ыг үз) 

шилэн бөмбөлөг ашиглан гар аргаар тухайн дээжийг жижиглэн буталж 

гомогенжүүлж болно. 

5.4.2 Хэрэглээ 

Перисталтик  гомогенжүүлэгчийг  ажиллуулах ердийн хугацаа 1 минутаас 3 минут 

(тусгай хүнсэнд зориулсан ISO 6887:2-6887:5-ыг үз). 

Энэ төрлийн аппаратыг дараах хүнсний зүйлд  хэрэглэж болохгүй.Үүнд: 

- Уутыг урж, цоолох эрсдэлтэй бүтээгдэхүүн (хурц үзүүртэй хэсэгтэй, хатуу 

эсвэл хуурай үр, ширхэгтэй) 

-  Бүтцээсээ шалтгаалан нэгэн төрлийн болгоход хүндрэлтэй бүтээгдэхүүн 

(хиам, зайдас гэх мэт). 

Эргэдэг гомогенжүүлэгчийн эргэлтийн тоо 15000 r / min ба 20000 r / мин хооронд 

байна. Хамгийн удаан гомогенжүүлэгчид ч гэсэн  хугацаа 2,5 минутаас хэтрэхгүй 

байна. 

Чичиргээт холигчийг хатуу, хуурай зэрэг олон төрлийн  хүнсний бүтээгдэхүүнд  

ашиглаж болно.  Ажиллуулах хугацаа нь 0,5 минутаас 1 мин байна. Хэрэв бичил 

биетэн нь дээжний гүнд буюу түүний нягт бүтцэд байвал дээжийг боловсруулахаас 

өмнө жижиг хэсгүүдэд хуваана. 

Шилэн бөмбөлгийг сэгсэрч  зарим наалдамхай эсвэл өтгөн бүтээгдэхүүн, 

тухайлбал зарим төрлийн сүүн бүтээгдэхүүний (тусгай стандартыг үз.) анхдагч 

суспензийг бэлтгэхэд ашиглаж болно. 

5.4.3 Цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл 

Аливаа дээж уутнаас асгарсан эсвэл гоожсон тохиолдолд перисталтик 

гомогенжүүлэгч болон чичиргээт холигчийг байнга цэвэрлэж, ариутгана. 
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Эргэдэг гомогенжуулагчийн хувьд хэрэглэсний дараа шил болон металл савыг 

тогтмол цэвэрлэж, халдваргүйжүүлнэ. 

5.4.4 Засвар үйлчилгээ 

Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тоног төхөөрөмжийг шалгаж, засвар үйлчилгээ 

хийнэ. 

 

5.5 рН метр 

5.5.1 Тодорхойлолт 

Тодорхой температурын нөхцөлд  тухайн бүтээгдэхүүнд  хэмжигч электрод  болон 

эталон электрод гэсэн хос электродыг хатгаж, энэ  хоѐр электродын боломжит 

ялгааг хэмждэг багажийг  рН метр гэдэг. Энэ багаж нь ойролцоогоор 0,01 pH 

нэгжийг унших чадавртай байвал зохих ба  ± 0,1 рН нэгжийн хэлбэлзэлтэй байж 

болно. Мөн рН метр нь гар эсвэл автомат температурын тохируулгатай байна. 

САНАМЖ: Хэмжих ба эталон электрод хоѐрыг ихэвчлэн нэг электродын системд хамтад нь 

суурилуулсан байдаг. 

 

5.5.2 Хэрэглээ 

рН метрийг тэжээлт орчин болон урвалж бодисыг ариутгасаны дараа рН утгыг 

хэмжихэд хэрэглэдэг бөгөөд шаардлагатай бол бэлтгэлийн явцад хэмжиж болно.  

Түүнчлэн дээжийн болон дээжийн булингын рН-ийн утгыг хэмжихэд ашиглаж 

болно. Тухайн шинжилж буй бүтээгдэхүүн тодорхой нөхцөл шаарддаг бол 

стандартад заасан  рН-ийн утгыг тодорхойлох болон рН-ийн утгыг тохируулах 

зорилгоор рН метрийг ашиглаж болно. 

Стандартчилсан температурт тухалбал, 25 0C-д рН-ийн утгыг хэмжихийн тулд 

үйлдвэрлэгчийн гарын авлагад зааснаар рН метрийг тохируулна. Тогтворжсоны 

дараа рН утгыг тэмдэглэнэ. Таслалаас хойших хоѐр орны утгыг тэмдэглэнэ. 

САНАМЖ: Хэрэв рН-ийн утгыг 5 секундын хугацаанд хэмжихэд 0,02-оос ихгүй нэгжээр өөрчлөгдсөн 

тохиолдолд уншилтыг тогтвортой гэж үзнэ. Электродыг тохиромжтой нөхцөлд ашиглавал 30 

секундын дотор тогтворждог. 

5.5.3 Шалгалт тохируулга ба баталгаажуулалт 
5.5.3.1 Шалгалт тохируулга 
Өдөр тутамдаа рН метрийг хэрэглэхийн өмнө хамгийн багадаа хоѐр, боломжтой 

бол гурван стандарт буферийн уусмал ашиглан үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу рН 

метрийг шалгаж тохируулна.  Ингэхийн тулд ердийн хэрэглээнээс илүү олон 

уншилтыг хийж хамгийн их зөвшөөрөгдөх алдаа буюу хэлбэлзлийг  тооцож 

гаргана. 

Стандарт уусмалууд  нь утга нь тодорхой, хэмжилтийн температурт зуутын 

бутархай орон хүртэлх рН-ийн нарийвчлалтай байна (үйлдвэрлэгчийн зааврын 

дагуу ихэвчлэн 25 0С-д pH= 7.00; рН =4.00 эсвэл pH =9.00 байдаг). Хэрэглэх 

стандарт уусмалыг рН-ийн хэмжих утгаас хамаарч сонгоно. 

5.5.3.2 Баталгаажуулах 

рН метрийг утга нь мэдэгдэж буй хоѐр  стандарт буферийн уусмалаар шалгаж 

тохируулсны дараа рН метрийн зориулалтаас хамаарч гурав дахь стандарт буфер 

ашиглаж уншилтыг хийнэ. 

Хэрэв уншилт зөвшөөрөгдөх дээд хязгаараас хэтэрч байвал үйлдвэрлэгчийн 

зааврын дагуу тохируулна. Энэ тохируулгыг нэмэлт шалгалт тохируулгын дагуу 

хийж гүйцэтгэнэ.  
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5.5.4 Засвар үйлчилгээ 

Электродыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу шалгаж, засвар үйлчилгээ хийнэ. 

Ялангуяа  дараах зүйлсийг байнга хянаж байна. 

- электродын насжилт, бохирдох нөхцөл 

- үр дүн гаргах хугацаа, тогтворжилт. 

Электродыг  хэрэглэсний дараа нэрмэл ус болон ионгүйжүүлсэн усаар зайлж 

цэвэрлэнэ. Электродын насжилт болон бохирдох нөхцөлийг анхаарч , 

үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу байнга цэвэрлэж байх хэрэгтэй.  

Электродыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хадгална. 

5.6 Автоклав 
5.6.1 Тодорхойлолт 
Автоклав гэдэг бол ханасан уурыг бий болгох хэмжээд хүрсэн температурыг 

өөрийн тасалгаандаа бий болгож чаддаг төхөөрөмж юм.   

Автоклав нь дараах байдлаар тоноглогдсон байна. 

- хамгийн багадаа нэг аюулгүйн хавхлагтай байх; 

- ус (уур) зайлуулах цорготой  байх; 

- хүрэх ѐстой температурыг 3 0С-ийн дотор зохицуулж барих үүрэг бүхий 

хэрэгсэлтэй байх (термометрийн хэмжилттэй холбоотой хэмжлийн эргэлзээг 

тооцдог байх)  

- температур хэмжих төхөөрөмж эсвэл хяналтын термометртэй байх. 

- мөн хугацаа хэмжигч болон температур хэмжигчтэй байна. 

5.6.1 Хэрэглээ 

Уураар ариутгал хийхэд даралт өсөхөөс өмнө бүх агаар шахагдан гардаг. Хэрэв 

автоклаванд  нь  автоматаар агаарыг шахаж вакуум үүсгэдэг хэрэгсэл байхгүй 

байсан бол ялгарсан уурыг зайлуулахын тулд  агаар зайлуулах мотор тасралтгүй 

зайлуулах шаардлагатай болно. 

Тэжээлт орчныг ариутгахын тулд төхөөрөмжний тасалгаан дахь ханасан уур доод 

тал нь 121 0С ± 3 0С температурт юмуу үйлдвэрлэгчийн зааварт заасан 

температурт, эсвэл шалгах аргаас хамаарч тухайн температурт хүрсэн байна. 

Өсгөвөрлөсөн бичил биетнийг устгах, хэрэглэсэн тэжээлт орчныг 

халдваргүйжүүлэхийн  тулд төхөөрөмжний тасалгаан дахь ханасан уур доод тал 

нь 121 0С ± 3 0С температурт байна. 

Ариутгалын ижил горимд буюу нэг автоклаванд ариутгал /тэжээлт орчин, багаж/, 

устгалыг /хэрэглэсэн тэжээлт орчин, багаж/ зэрэг явуулж  болохгүй. 

Дээрх ариутгал, устгал гэсэн 2 үйлдлийг зэрэг хийхээс сэргийлэхийн тулд 2 тусдаа 

автоклав хэрэглэх ба ариутгал хийж дууссаны дараа автоклавыг бүрэн хөргөж 

байж эд зүйлээ гаргана.  

Аюулгүй байдлын үүднээс ариутгасан зүйлсийг дунджаар 80 0С–ээс доош буух 

хүртэл гаргаж ирж болохгүй.      

5.6.2 Засвар үйлчилгээ 

Автоклавын доторх хөндий тасалгааны  хэсэг,  ус (уур) зайлуулах шүүлтүүр болон 

тагны жийргэвч зэргийг тогтмол цэвэрлэнэ. Хаалга буюу тагны жийргэвчийн бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгана.  Хэрэв шаардлагатай бол тогтмол давтамжтайгаар усыг 

шавхаж, өнгөрийг арилгах арга хэмжээ авна. Үйлдвэрлэгчийн зааврыг дагаж 

мөрдөнө.  
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5.6.3 Баталгаажуулах 

Автоклавыг тохирох нөхцөлд байлгаж, үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу мэргэжлийн 

ажилтнаар байнга шалгуулах шаардлагатай. 

Хяналтын төхөөрөмжийг зөв ажиллагаатай байлгаж, тогтмол шалгалт тохируулга 

хийж баталгаажуулж байх хэрэгтэй. 

Эхний ээлжид өдөр тутам  ашигладаг  ажиллагааны горимууд, ачааллын тохиргоо 

нэг бүрийн гүйцэтгэл буюу үр дүнг шалгаж баталгаажуулах хэрэгтэй. Энэхүү 

ажиллагааг томоохон засвар, өөрчлөлт хийсний дараа заавал давтан хийх ѐстой.  

Бүх хэсэгт дулааныг хангалттай жигд нэвтрүүлэхийн тулд температур мэдрэгчийг 

тохиромжтой байрлалд байрлуулна.  

Баталгаажилт ба дахин баталгаажуулалт хийхдээ автоклавын халах, хөрөх 

хугацаа, тухайлбал ариутгах температур нь тогтвортой байгаа эсэхийг шалгана. 

Ачаалах бүрийн хувьд халалтын явцыг хэмжих боломжгүй байдаг учраас тухайн 

горимын ачааллын дунд үед температур хэмжих доод тал нэг ширхэг дулаан 

мэдрэгч байна. 

 

5.7  Тэжээлт орчин бэлтгэгч 
5.7.1 Тодорхойлолт  

Тэжээлт орчин бэлтгэгч нь их хэмжээний тэжээлт орчин (> 1 л) ариутгахад 

зориулагдсан байдаг. Энэ төхөөрөмж нь халаалтын сав, усан цамц, тасралтгүй 

хутгах хэсгээс ба температур хэмжигч, даралт хэмжигч, хугацаа заагч, аюулгүйн 

хавхлаг зэргээр тоноглогдсон байна. 

Мөн нэмэлтээр  <80 0С температурт хүрэхээс өмнө онгойлгохоос сэргийлсэн 

аюулгүйн цоожтой байдаг. 

5.7.2 Хэрэглээ 

Ямагт үйлдвэрлэгчийн зааврыг дагаж мөрдөнө. 

Тэжээлт орчин бэлтгэх бүх үйл явц энэ төхөөрөмж дотор явагддаг. Найрлага дахь 

бүх орцыг нэмсний дараа тэдгээрийг хутган, халааж уусгадаг. Үүний дараа 

ариутгал явагддаг. 

5.7.3 Засвар үйлчилгээ 

Тэжээлт орчны зуурмаг бүрийн хооронд  уг төхөөрөмжийг цэвэршүүлсэн усаар 

сайтар зайлж угаана. 

5.7.4 Баталгаажуулах 

Тэжээлт орчин бэлтгэгчийг ажиллах тохиромжтой нөхцөлд байлгаж, 

үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу мэргэжлийн ажилтнаар байнга шалгуулна. 

Хяналтын тоноглолыг зөв ажиллагаатай байлгаж, тогтмол шалгалт тохируулга 

хийж баталгаажуулж байна. 

Эхний ээлжид  өдөр тутам ашигладаг үйл ажиллагааны горим, ачаалал бүрийн 

тохируулга, гүйцэтгэл буюу үр дүнг шалгах хэрэгтэй. Энэхүү ажиллагааг томоохон 

засвар, өөрчлөлт хийсний дараа заавал давтан хийх ѐстой. Багаж жигд халж 

байгаа эсэхийг хянахад хоѐр температур хэмжигчийг ашиглах бөгөөд энэ хоѐр 

хэмжигчийн нэг нь хяналтын хэмжигчтэй зэрэгцээ байх ба нөгөө нь  тусдаа 

салангид байрлана. 

Горим тус бүрийн температур, үргэлжлэх хугацааг шалгана. 
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5.8 Дулаан тогтоогуур  
5.8.1 Тодорхойлолт 

Дулаан тогтоогуур нь шалгах аргаас хамааран  температурын хамгийн их 

зөвшөөрөгдөх алдааны хязгаарт температурыг тогтвортой, жигд тархсан байхаар 

тусгаарласан бүхээг буюу тасалгаанаас камераас бүрдэнэ.  

5.8.2 Хэрэглээ 

Дулаан тогтоогуур нь температур болон бусад үзүүлэлтүүдийг ажлын эзлэхүүндээ 

бүхэлд нь  тогтвортой байлгах тохируулгын системээр тоноглогдсон байдаг.  

Хөргөлтийн системийг орчны температуртай ойролцоо эсвэл түүнээс доош 

байхаар тохируулна. 

Дулаан тогтоогуурын хана нарны гэрлийн тусгалаас хамгаалагдсан байна. 

Тэжээлт орчныг тохирох температурт хүргэхийн тулд их хугацаа шаарддаг учраас 

ямар ч төрлийн дулаан тогтоогуурыг  (агаарын шахуургатай эсвэл бусад)  аль 

болох нэг горимд ажиллуулах хэрэгтэй.  Дулаан тогтоогуурын хаалгыг удаан 

хугацаагаар нээлттэй орхихгүй байна. 

Дулаан тогтоогуурыг ажиллуулах үед агаар сэлгэлтэд анхаарлаа хандуулах 

хэрэгтэй. (7.2.5-ийг үзэх). 

5.8.3 Цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл 

Дулаан тогтоогуурын доторх болон гаднах ханыг тогтмол цэвэрлэж, 

халдваргүйжүүлж байх ѐстой.  Шаардлагатай үед агааржуулалтын системийн 

тоосыг цэвэрлэнэ. 

5.8.4 Баталгаажуулах 

Хэмжих нэгж болон  нарийвчлал нь ижил  хэд хэдэн термометр эсвэл температур 

хэмжигч багажийг нэгэн зэрэг ашиглаж, дулаан тогтоогуурын ажлын эзлэхүүн дэх 

ажиллаж буй температурын тогтвортой байдал болон температурын жигд 

тархалтыг  шалгана. 

Ажлын температурыг хянах термометрийн оновчтой байрлал, дулаан 

тогтоогуурын хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлохын тулд 

дараах мэдээллийг ашиглана 

Жишээ нь дулаан тогтоогуурын бүх хэсэгт 36,8 0C-ээс 37,3 0C-ийн хооронд зааж 

байхад  зорилтот температур (37  ± 1 0С)-д хүргэхийн тулд ажиллах хязгаарыг  

36,2 0C-аас 37,7 0C хүртэл бууруулж тохируулахад дулаан тогтоогуурын бүх хэсэгт 

зорилтот температур болох 37 0C болно. 

Энэхүү ажиллагааг томоохон засвар, өөрчлөлт хийсний дараа заавал давтан хийх 

ѐстой. 

Ажлын температурыг нэг болон түүнээс дээш тооны,  дээд доод хэмжээс нь ижил  

термометр эсвэл температур хэмжигч багажаар шалгах хэрэгтэй. 

Дулаан тогтоогуурын температурыг ажлын өдөр бүр шалгана. Энэ зорилгоор 

дулаан тогтоогуур тус бүрд дор хаяж нэг хэмжих хэрэгсэл байрлуулсан байх 

шаардлагатай. Энэ хэрэгсэл нь глицерол эсвэл бусад тохирох дулаан шингээгчид 

дүрэгдсэн байж болно.  

Адил үйлдэлтэй бусад шалгах аргуудыг мөн хэрэглэж болно. 
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5.9 Хөргөгч, хөргөж хадгалах өрөө 
5.9.1 Тодорхойлолт 

Эдгээр  нь хөргөж хадгалах зориулалтаар хийгдсэн өрөө, хэсэг юм. Шинжилгээнд 

орох хүнсний дээжийг хадгалах температур 3-2 0C (хамгийн их зөвшөөрөгдөх 

алдаа) байна.  Зориулалтын хувьд өөрөөр заагаагүй бол бусад хэрэглээнд 

температурыг 5-3 0C байлгаж болно.  

5.9.2 Хэрэглээ 

Дараах зүйлсийг шууд бохирдлоос сэргийлэхийн тулд өөр өөр тасалгаанд ядаж  

өөр өөр саванд хийн, тусгаарлан  хадгалах шаардлагатай: 

- тарилга хийгээгүй тэжээлт орчин, урвалж бодис; 

- шинжилгээний дээж; 

- бичил биетний өсгөвөр, өсгөвөр бүхий тэжээлт орчин. 

Хөргөгч, хөлдөөгч, хөргөх өрөө зэргийн агаарын солилцоог зохих түвшинд байлгаж, 

шууд бохирдлыг багасгана.  

5.9.3 Баталгаажуулах 

Ажлын өдөр бүр, өрөө, тасалгаа, хэсэг бүрийн  температурыг термометр эсвэл 

хөдөлгөөнгүй суурилуулсан температур хэмжигч ашиглан шалгана. Температур 

хэмжигч төхөөрөмжийн нэгжийн нарийвчлал нь ашиглаж буй зорилгоос хамааран 

өөр өөр байж болно. 

5.9.4 Засвар үйлчилгээ ба цэвэрлэгээ 

Засвар үйлчилгээг дараах байдлаар тогтмол хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

- моторын сэнс, эсвэл гаднах агааржуулалтын торны  тоос шороог зайлуулах; 

- мөсийг нь цэвэрлэх; 

- тасалгааны дотор талын цэвэрлэгээ ба ариутгалыг хийх. 

 

5.10  Хөлдөөгч, гүн хөлдөөгч 
5.10.1 Тодорхойлолт 

Хөлдөөгч гэдэг нь тухайн материалыг хөлдүү байдалтай удаан хугацаагаар 

хадгалах зориулалттай төхөөрөмж юм. Температурыг өөрөөр заагаагүй бол            

-15 0C-ээс бага, харин хүнсний бүтээгдэхүүний хувьд -18 0C-ээс доошоо нөхцөлд 

хадгалах нь зохимжтой. 

Гүн хөлдөөгч нь тухайн материалыг гүн хөлдөөж хадгалах зориулалттай 

төхөөрөмж юм. Өөрөөр заагаагүй бол температур нь -70 0C-ээс бага байна. 

5.10.2 Хэрэглээ 

5.10.2.1 Хөлдөөгч 

Дараах зүйлсийг өөр өөр тасалгаа эсвэл өөр өөр сав ашиглан тусгаарлаж 

хадгалах шаардлагатай: 

- тарилга хийгээгүй урвалж бодис, тэжээлт орчин; 

- шинжилгээний дээж;  

- бичил биетний өсгөвөр. 

Хөлдөөгчийг ажиллуулахдаа түүнийг хангалттай бага температурт хүрсний дараа 

гэсгэлэн бүтээгдэхүүнийг  хийж хөлдөөнө. 

5.10.2.2 Гүн хөлдөөгч  

Энэ аргыг бүх төрлийн бүхий бичил биетний өсгөвөр / лавлагаа болон ажлын /, 

урвалжийг хадгалахад хэрэглэнэ. Хөлдөөгчийг ашиглахдаа бичил биетэн болон 
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урвалж, бодисын хооронд шууд бохирдол үүсэхээс сэргийлж, хөлдөөгчийг 

хангалттай бага температурт байлгаж хадгална. 

5.10.3 Баталгаажуулах 

Тасалгаа бүрийг тохирох температур хэмжих хэрэгсэл ашиглан температурыг 

тогтмол шалгана. 

5.10.4 Засвар үйлчилгээ 

Дараах засвар үйлчилгээг тогтмол гүйцэтгэнэ: 

- Хэрэв байдаг бол гаднах дулааны солилцооны үүрэгтэй моторын сэнс эсвэл 

торны тоос шороог зайлуулах; 

- Мөсийг цэвэрлэх; 

- Тасалгааны  дотор талд цэвэрлэгээ ба ариутгал хийх. 

 

5.11  Термостатик удирдлагатай халаагуур /усан ванн/ 
5.11.1 Тодорхойлолт 
Бага ууршдаг шингэн (ус, этилен гликол гэх мэт)-ээр дүүргэгдсэн,  тодорхой 

температурыг хадгалдаг төхөөрөмжийг термостатик халаагуур буюу усан ванн 

гэдэг. Температурыг хадгалах чадвар нь агаарын дулаан тогтоогуураас илүү 

нарийвчлалтай бөгөөд  зөвшөөрөгдөх дээд алдаа нь ± 0,5 0С  эсвэл түүнээс бага 

байдаг. Ажлын температур ба  зөвшөөрөгдөх дээд алдаа зэрэг нь хэрэглэж буй 

аргын стандартын онцлогоос хамаарна. Хөргөлтийн системийг орчны 

температуртай ойролцоо эсвэл түүнээс доош байхаар тохируулна.   

5.11.2 Хэрэглээ 
Үндсэн хэрэглээ: 

- тарилга бүхий тэжээлт орчныг тогтмол температурт өсгөвөрлөх; 

- тэжээлт орчин бэлтгэлийн үед ариутгасан агарыг хайлуулах; 

- шинжилгээнд хэрэглэх, ариутгасан хайлсан агарын температурыг барих;  

- тодорхой температурт дээжийн эхний булинга,  эсвэл уусмалыг бэлтгэх; 

- пастеризацийн эсвэл өөр ариутгалын температурт дээжийн эхний булингыг 

халааж халдваргүйжүүлэх. 

Температурыг зохих хэмд зөв тохируулахын тулд  усан ванн нь  усны эргэлтийн 

шахуурга,  температур зохицуулалтын автомат системтэй байх хэрэгтэй. Ямар  ч 

төрлийн шингэн ашигласан байсан битүүмжлэл сайтай байх ѐстой. 

Тагтай усан ванныг нарийвчлал ихтэй эсвэл өндөр температурт хэрэглэхэд 

тохиромжтой. Мөн конденсатыг зайлуулахын тулд тагийг хазайлган хэрэглэж 

болно. 

Тарилга бүхий тэжээлт орчныг өсгөвөрлөхийн тулд усан ванн дахь шингэний 

түвшинг өсгөвөрлөлтийн хугацааны турш тэжээлт орчны дээд талаас 2 см-ээс 

дээш түвшинд байлгана. 

Бусад тохиолдолд савыг усан ванны  шингэний түвшнээс доош байлгана. 

Усны хэмжээг /гүнг/ хашлага давж ус орохгүй байхаар тохируулна.  

Савны тогтвортой байдлыг хадгалах хэрэгсэл (жишээ нь тавиур) шаардлагатай 

байж болно. 

Усан ваннаас авсны дараа, болон дахин хэрэглэхийн өмнө бүх савыг хатаана. 

5.11.3 Баталгаажуулах 
Усан ванныг анх хэрэглэхийн өмнө болон ямар нэг засвар, өөрчлөлт хийсний 

дараа  хяналтаар температурын жигд, тогтвортой байдлыг шалгаж байх хэрэгтэй. 
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Температурыг тохируулдаг автомат системээс тусдаа термометр эсвэл 

температур хэмжих ямар хэрэгсэл ашиглан хамгийн бага хэмжлийн эргэлзээг 

тооцож  (5.28.2-ыг үзнэ үү), усан ванн бүрийг хянана. 
САНАМЖ: Багажийн нарийвчлал, баталгаажилтыг шалгахад тоон дэлгэц ашиглаж болно.  

Усан ванныг олон хоногийн өсгөвөрөлөлтөд хэрэглэж байхдаа  өдөрт нэг удаа 

заавал температурыг нь шалгана 

5.11.4 Засвар үйлчилгээ 
Үйлдвэрлэгчээс зааж өгсөн шингэнээр халаагуурыг дүүргэх хэрэгтэй. Тарилга 

өсгөвөрлөхдөө нэрмэл буюу ионгүйжүүлсэн усыг ашиглах нь зүйтэй. 

Усан халаагуурын үйл ажиллагааг зөв явуулах, түүн доторх зүйлсийг тохиромжтой 

байрлуулахын тулд шингэний түвшинг тогтмол шалгах шаардлагатай. Шингэний 

түвшин халааж буй зүйлээс байнга дээш байна.  

Усан халаагуураас шингэн асгарч гоожсон тохиолдолд эсвэл түүний хэрэглээнээс 

хамаарч тогтмол давтамжтайгаар ванныг хоослон  цэвэрлэж, ариутгаад дахин  

дүүргэнэ. 

 

5.12  Уурын аппарат болон ус буцалгагч ванн 
5.12.1 Тодорхойлолт 

Уурын аппарат болон ус буцалгагч ванн нь усыг халаах элемент бүхий тагтай сав 

юм.  Уурын аппарат нь атмосферийн даралтаар,  ус буцалгагч ванн нь усыг буцлах 

температурт  эсвэл түүнтэй ойролцоо температурт хүргэж тус тус усны уур 

гаргадаг төхөөрөмжүүд юм. 

5.12.2 Хэрэглээ 

- Хатуу тэжээлт орчныг хайлуулах; 

- Дулаанд тогтворгүй тэжээлт орчин бэлтгэх; 

- Хэрэглээн дунд тоног төхөөрөмжийн жижиг эд ангийн бохирдлыг багасгах. 

Усан халаагуурын саванд халаалтын элементийг байнга бүрхэж байхаар 

хангалттай хэмжээний устай байлгана.  

Чөлөөт уур гаргадаг тоноглолтой автоклавыг мөн ашиглах боломжтой. 

5.12.3 Засвар үйлчилгээ 

Уурын аппарат болон  ус буцалгагч халаагуурыг үргэлж цэвэр байлгана. 

Шаардлагатай бол тухайн орон нутгийн усны хатуулагтай холбоотойгоор 

цэвэрлэгээг тогтмол давтамжаар хийнэ. 

 

5.13 Хатаах шүүгээ 
5.13.1 Тодорхойлолт 

Хатаах шүүгээ нь 160 0C-аас 180 0С хүртэл халдаг тасалгаатай,  хуурай халуунаар 

бичил биетнийг устгадаг төхөөрөмж юм. 

5.13.2 Хэрэглээ 

Хатаах шүүгээнд зөвхөн шил, металл эдлэл зэрэг бат бөх хэрэгслийг ариутгах ба 

хуванцар болон резинэн эд зүйлсийг ариутгаж болохгүй. 

Ариутгахын өмнө, бүх шилэн сав суулга, металл хэрэгслийг угааж цэвэрлэсэн 

байна. 

Хэрэв хатаах шүүгээнд хэмжээст шил сав ариутгасан бол, тэмдэглэгдсэн хэмжээ 

нь  арилсан эсэхийг нягтлан шалгана. 
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Хатаах шүүгээн дэх температур нэгэн жигд тархсан байх ѐстой. Хатаах шүүгээ нь 

тохирох нарийвчлал бүхий дулаан баригч, термометр, температур хэмжих 

хэрэгслээр тоноглогдсон байна.  

Мөн  хугацаа , температур тохируулагч, ажилласан цагийн индикатортай байх 

ѐстой.    

Зохих температурт хүрсэн бол ариутгах үйл ажиллагаа нь 170±10 0C-д хамгийн 

багадаа 1 цаг эсвэл түүнтэй тэнцэх хугацаа ба температурын хослолоор явагдана. 

Ариутгалын дараа, шилэн савыг хагарахаас сэргийлж хатаах шүүгээндээ хөргөнө. 

5.13.3 Баталгаажуулах 

Температурын хяналтад нөлөөлж болох аливаа засвар, өөрчлөлт хийсний дараа 

эхний ээлжид хэрэглэхийн өмнө температурын жигд, тогтвортой байдлыг шалгана. 

Хатаах шүүгээ нь автомат температур зохицуулагч системээс хамааралгүй, 

тохирох температурын нарийвчлалтай термометр, температур хэмжигч багаж 

эсвэл температур хэмжих хэрэгслээр тохируулга хийнэ. Хяналтын төхөөрөмж нь 

хэрэглэсэн хатаах шүүгээний температурыг 1 0С эсвэл түүнээс илүү 

нарийвчлалтай хэмждэг байвал сайн. 

Хатаах шүүгээний температурыг хэрэглэж байх үедээ хянаж, бүртгэж байх 

хэрэгтэй. 

5.13.4 Засвар үйлчилгээ 

Шаардлагатай бол гадаргуугийн цэвэрлэгээ хийнэ. 

 

5.14 Бичил долгионы зуух 
5.14.1 Тодорхойлолт 

Богино долгионы зуух нь атмосферын даралт дахь богино долгионы эрчим хүчээр 

эд юмсыг халаадаг төхөөрөмж юм. 

5.14.2 Хэрэглээ 

Энэ төхөөрөмжийг зөвхөн шингэнийг халаах буюу тэжээлийн агарыг хайлуулах 

зориулалтаар ашиглана. 
АНХААРУУЛГА: Энэ аргыг хэрэглэхдээ тэжээлт орчны шинж чанарт ямар нэг нөлөө үзүүлэхгүй 

гэдгийг нягтлаагүй тохиолдолд богино долгионы зууханд дулаанд мэдрэмтгий элемент агуулсан 

тэжээлт орчныг халааж болохгүй. Тэжээлт орчныг ариутгахад бичил долгионы зуух зохимжтой 

эсэхийг тогтоогоогүй тул энэ зорилгоор бичил долгионы зуухыг ашиглахгүй. 

Богино долгионы зуух нь шингэн зүйл болон  тэжээлт орчныг богино долгионы 

ялгарлын циклээр халаах чадамжтай байх ѐстой. Бичил долгионы тархалт нь хэт 

халалтаас сэргийлсэн, нэгэн төрлийн байна. Уг зуух нь богино долгионы дулааныг 

сайн тараахын тулд эргэдэг тавцан эсвэл хутгагчтай байна. 

Металл багаж хэрэгсэл, металл тагтай зүйлсийг халааж болохгүй. Халаахаас 

өмнө, савны таглаа эсвэл бөглөөг суллана. 

Бага хүчээр удаан хугацаагаар халаах нь дулааны тархалтад сайнаар нөлөөлдөг. 
АНХААРУУЛГА: Халаасан эд зүйлстэй болгоомжтой харьцах. Хэт халж, буцалснаас савнаас халих 

эсвэл дэлбэрч болно. 

Агар агуулсан хатуу тэжээлт орчныг хайлуулахдаа эхлээд бага хүчээр (жишээ нь 

гэсгээх горим), дараа нь устай савыг халаах (жишээлбэл, 50 мл-ээс 100 мл хүртэл 

хэмжээтэй устай, халааж болдог стакан)  гэх мэт дарааллаар зааврын дагуу 

халаах үйл явцын хяналтыг гүйцэтгэнэ. 

Халаах ажиллагаа дууссанаас хойш хамгийн багадаа 5 минутын дараа, богино 

долгионы зуухнаас халаасан зүйлийг гаргана. 
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5.14.3 Баталгаажуулах 

Мэдрэмтгий бүтээгдэхүүнийг хэт халаахаас сэргийлж, тохиромжтой температур 

болон хугацаанд халаахын тулд янз бүрийн хэмжээтэй шингэн зүйл болон тэжээлт 

орчныг ангилж, төрөлжүүлнэ. 

5.14.4 Засвар үйлчилгээ 

Богино долгионы зуухыг хэрэглээнээс хамааран тогтмол давтамжтайгаар мөн 

ямар нэгэн зүйл асгарах үед шууд цэвэрлэнэ.  

Богино долгионы зуухны хаалганы лацны бүрэн бүтэн байдал, цацрагийн 

алдагдал байгаа эсэхийг сорил хийж эсвэл үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу 

зориулалтын төхөөрөмжөөр тогтмол шалгана. 

 

5.15 Шил сав угаагч 
5.15.1 Тодорхойлолт 

Лабораторийн шил сав угаагч нь  лабораторид нийтлэг хэрэглэгддэг шилэн савыг 

угаалгын өөр өөр  горимд угаах, зайлах (жишээ нь, нэрсэн буюу ионгүйжүүлсэн ус 

эсвэл хүчлээр) зориулалт бүхий электрон тохируулгатай төхөөрөмж юм.  

Шилэн соруур угаах төхөөрөмж нь соруурын  нарийн хоолойг цэвэрлэх 

зориулалттай тусгай шил сав угаагч юм.  

5.15.2 Хэрэглээ 

Шил сав угаагч олон төрлийн төхөөрөмж байдаг бөгөөд эдгээрийг ерөнхийдөө 

үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу суурилуулж, ашиглана. 

5.15.3 Баталгаажуулах 

Шил савны цэвэрлэгээний үр дүнг  нүдээр харж шалгах ба бодисын үлдэгдэл 

байгаа эсэхийг тусгай аргаар шалгана. 

Шүлтлэг буюу хүчиллэг бодисын үлдэгдлийг рН= 6,5 - 7,3 утгын хүрээнд, pH-ийн 

индикатор уусмал ашиглан шалгаж болно.  

5.15.4 Засвар үйлчилгээ 

Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу зохих давтамжаар, тогтмол засвар үйлчилгээний 

хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

Байнга хэрэглэдэг тоног төхөөрөмж эсвэл хатуулагтай устай нөхцөлд завсар 

үйлчилгээг илүү олон давтамжаар хийнэ. 

 

5.16 Гэрлийн микроскоп 
5.16.1 Тодорхойлолт 

Нэг дурантай (monocular), хоѐр дурантай (biocular), зориулалтын дэлгэц, камертай 

эсвэл флуоросценцийн төхөөрөмжтэй, мөн дотоод болон гадаад гэрлийн эх 

үүсвэртэй гэх мэт микроскопын олон төрөл байдаг. Бактериологийн шинжилгээнд, 

объектыг 100-аас 1000 дахин томуурахын тулд Х10 (хуурай линз) өсгөлтөөс Х100 

(иммерсионы тос, бүрхүүл шилтэй) өсгөлт хүртэл хэрэглэдэг. Фаз тодосгогч болон 

хар өнгийн дэлгэцийн суурьтай микроскопыг  өсгөвөрийн ―амьд бэлдмэл‖-ийг 

шинжлэхэд ашигладаг. 

5.16.2 Хэрэглээ 

Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу микроскопын оптикийг тохируулна. Өндөр 

эрчимтэй гэрлийн чийдэнгээс гарсан оптик гэрэл  хүлээн авагч конденсорын 

төвөөр дамжин, тавиур шил болон объектив линзийг нэвтэлж дүрсний болон 

өнгийн гажуудал үүсгэлгүйгээр дуранд хүрнэ. 
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5.16.3 Засвар үйлчилгээ 

Хадгалах, цэвэрлэх, үйлчилгээ хийхдээ үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааг дагана. 

Чийгшил өндөр байхад линзний чанар муудаж болзошгүй тул конденсаци үүсэхээс 

сэргийлж ажиллана. 

Өдөр бүр эсвэл хэрэглэсний дараа, линзэнд хүрсэн тосыг арчин, түүнтэй 

холбоотой эд ангийг линзний цаасаар цэвэрлэнэ. Үйлдвэрлэгчээс заасан 

уусгагчийг ашиглана. 

Оптик систем нь амархан гэмтдэг тул үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу засвар 

үйлчилгээ үзүүлэх нь зүйтэй. 

 

5.17 Хийн дэн буюу гогцоо шатаагч 
5.17.1 Тодорхойлолт 

Бунсены дэн (Bunsen burner) буюу хийгээр ажилладаг дэн буюу шатаагч нь  

хийний  шугам хоолой болон бортоготой хийнээс нарийн дөл үүсгэдэг. Тухайн хий 

болон агаарын холимгоос  үүсэж буй дулааны хэмжээ хамаардаг.   

Гогцоо шатаагч гэдэг нь өсгөвөртэй харьцдаг микробиологийн гогцоо болон зүүг 

ариутгахад хэрэглэдэг хий эсвэл цахилгаан ашиглаж удаан хугацаагаар улайсган 

шатаадаг төхөөрөмж юм. 

5.17.2 Хэрэглээ 

Өвчин үүсгэгч бичил биетэнтэй ажиллахад шууд бохирдол үүсэх эрсдэлээс 

сэргийлэх зорилгоор металл гогцоо болон зүүг ариутгахад гогцоо шатаагчийг 

ашиглахад илүү тохиромжтой байдаг. 

Хийн дэн нь лабораторид их хэмжээний дулаан ялгаруулж, агаарын хөдөлгөөнийг 

үүсгэдэг. 

Хийн дэн байхгүй үед нэг удаагийн материал хэрэглэн асептик аргаар шинжилгээ 

хийж болно. 

Ламинарын агаарын урсгалд хий шатаагч нөлөөлж болзошгүй учир тэдгээрийг 

хамгаалалтын кабинетад ашиглахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд 

ариутгасан нэг удаагийн хэрэгслийг ашиглахыг зөвлөж байна.  

5.17.3 Засвар үйлчилгээ 

Дэн болон гогцоо шатаагчийн гадаргууг тогтмол цэвэрлэж, ариутгахаас гадна 

ялангуяа бичил биетний өсгөвөр төхөөрөмж дээр асгарвал тэр даруй 

халдваргүйжүүлэх хэрэгтэй. 

 

5.18 Тэжээлт орчин, урвалж бодис савлагч 

5.18.1 Тодорхойлолт 
Савлагч гэдэг нь тэжээлт орчин, урвалж бодисыг хуруу шил, шил сав, Петрийн 

аяганд тодорхой хэмжээгээр жигд хуваарилахад ашигладаг хэрэгсэл юм. Энэ 

төрлийн багаж хэрэгсэлд энгийн хэмжээст цилиндр, соруур, гар соруул, автомат 

соруур, автоматаар хуваарилах горим болон электрон хянагч бүхий цахилгаан 

мотортой шахуурга хүртэл багтана. 

5.18.2 Хэрэглээ 

Тэжээлт орчин савлахад хэрэглэдэг төхөөрөмжийг ямар нэг үлдэгдэл бодисгүй 

болтол цэвэрлэх  ѐстой. Шүлт эсвэл ийм төрлийн бодисын үлдэгдлийг хамгийн 

бага байлгахын тулд сонгомол тэжээлт орчин бүрд өөр өөр  савлагч ашиглана. 
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Хэрэв ариутгасан тэжээлт орчин, урвалжийг асептик нөхцөлд савлах 

шаардлагатай бол тухайн бүтээгдэхүүнтэй хүрэлцэх бүх багаж хэрэгслийг 

ариутгасан байна. 

5.18.3 Баталгаажуулах 

Савлагдсан тэжээлт орчны хэмжээ тухайн хэрэглэсэн савны заагдсан эзлэхүүний 

± 5 % -аас хэтрэхгүй байна.  

Аравтын шингэрүүлэг хийх үед шингэрүүлэгчийн хамгийн их зөвшөөрөгдөх алдаа  

± 2 % байна. 

Савлагчийг анх хэрэглэхийн өмнө болон савлах хэмжээнд нөлөөлөхүйц өөрчлөлт 

орсны дараа савлагчийн хуваарилах хэмжээг шалгаж,  хуваарийн дагуу байнга 

баримтжуулах хэрэгтэй. Дэлгэрэнгүйг ISO 835 болон ISO 8655 стандартаас үзнэ 

үү. 

 5.18.4 Цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ 

Ашиглалт бүрийн дараа багажийн гадаргууг цэвэрлэнэ. Бүтээгдэхүүнтэй хүрэлцэх 

үеийн багажийн хэсгийг сайтар угааж, шаардлагатай бол ариутгагч шингэнээр 

ариутгана. Бүтээгдэхүүнд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй учир багажтай хүрэлцэх 

халдваргүйжүүлэх бодис хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. 

Бүх автомат савлагчийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тохиромжтой нөхцөлд 

байлгаж, байнгын засвар үйлчилгээ хийнэ. 

 

5.19  Вортекс холигч 
5.19.1 Тодорхойлолт 
Энэхүү төхөөрөмж нь шингэн тэжээлт орчин (тухайлбал аравтын шингэрүүлэг ба 

шинжилгээний шингэн дээж) эсвэл шингэн дэх бактерийн эсийн  булингыг нэгэн 

жигд болгон холих зориулалттай.  

Холих зарчим нь хуруу шил эсвэл бусад саван дах агууламжийг  төвөөс зугтах 

эргэлдэх хөдөлгөөний дагуу (хуйлрал үүсгэн) явагддаг. 

5.19.2 Хэрэглээ 
Шингэн агуулсан хуруу шил эсвэл савыг холигчийн чиглэлд босоо барьж дээд 

хэсгээс нь дарна. Моторын хурд эсвэл холигчийн дээд хэсэгтэй харилцах өнцгийг 

өөрчлөн холигчийн хурдыг тохируулна. 

Хуруу шилэн дэх шингэнийг асгарахаас сэргийлж, түүнийг хянаж байхын тулд 

хуруу шилийг дээд талаас нь уртын гуравны нэг орчмоос барьж, шаардлагатай 

бол хурдыг тохируулан холих явцад шингэн асгарах, цацагдахаас сэргийлж 

ажиллана. 

Холилт хийсэн савыг нээхдээ аэрозолийг багасгахын тулд зохих урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг авна. 

5.19.3 Баталгаажуулах 
Холих үйл явцад, шингэний гүнд хуйлрал үүсэж байгаа эсэхээр холилт явагдаж 

байгааг баталгаажуулна. 

5.19.4 Засвар үйлчилгээ 

Төхөөрөмжийг байнга цэвэр байлгах ба халдвартай шингэн асгарсан тохиолдолд 

лабораторийн тохирох халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэнэ.  
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5.20  Колони тоолох төхөөрөмж 
5.20.1 Тодорхойлолт 

Гараар колони тоолох төхөөрөмж нь колонийг тоолох даралт бүрд дуут дохио өгч, 

нийт тоон утгыг дижитал байдлаар харуулдаг даралтаар тоолдог багаж юм. 

Тэдгээр нь энгийн үзэг эсвэл колони харахад туслах, томруулагч дэлгэц болон 

хуваарьтай тор бүхий гэрэлтүүлэх хавтантай байж болно. Автомат электрон 

колони тоологч болон дүрсний анализатор нь камер, монитор зэрэг техникийн 

болон  программ хангамжийн системийн хослолоор ажилладаг. 

5.20.2 Хэрэглээ 

Үйлдвэрлэгчийн зааврыг дагаж мөрдөнө. Бүх колонийг тоолохын тулд автомат 

тоологчийн мэдрэгчийг тохируулна. Автомат электрон колони тоологч нь олон 

төрлийн агар болон матриц дээрх, Петрийн аяганы гадаргуугийн болон гүний 

колониудыг ялгаж тоолохын тулд тусгай программчлал шаарддаг. 

5.20.3 Баталгаажуулах 

Колони тоологчоор үнэн зөв хариу гарган авахын тулд гар аргаар тогтмол шалгах 

шаардлагатай. 

Үүнээс гадна, автомат колони тоологчийг өдөр бүр колонийн тоо нь тодорхой 

аягаар шалгаж баталгаажуулж байх хэрэгтэй. 

5.20.4 Засвар үйлчилгээ 

Багажийг цэвэр, тоосгүй байлгах; тоолох процессын чухал элемент болох 

гадаргууд зураас үүсгэхээс сэргийлнэ. Дүрст анализатор зэрэг автомат электрон 

тоологчийг үйлдвэрлэгчээр зохих давтамжтайгаар программчлуулна. 

 
5.21 Агаарын янз бүрийн найрлагатай орчинд өсгөвөрлөлт хийх тоног 
төхөөрөмж 
5.21.1 Тодорхойлолт 

Өсгөвөрлөлтийн нийт хугацаанд тэжээлт орчныг атмосферийн янз бүрийн нөхцөлд 

(анаэроб гэх мэт)  тохируулж байлгах боломжтой битүүмжлэл бүхий шилэн сав 

юм. Анаэроб кабинет зэрэг ижил зориулалттай бусад системийг мөн ашиглаж 

болно. 

Суурилуулах болон засвар үйлчилгээ хийхдээ үйлдвэрлэгчийн зааврыг дагана. 

5.21.2 Хэрэглээ 

Савнаас агаарыг гаргаж вакуум үүсгэхийн тулд дараа хийн хольц (хийн цилиндр 

эсвэл хий үүсгэдэг нэг удаагийн уут)-ыг нэмэх замаар  савны доторх агаарын 

нөхцөлийг өөрчилж тохирох нөхцөлийг үүсгэнэ. 

 Бичил биетнийг өсгөвөрлөх анаэроб нөхцөл нь хүчилтөрөгчийн агууламж 1 %-аас 

бага, нүүрсхүчлийн хийн агууламж 9 % - 13% байдаг бол микроаэроб (capnaerobic) 

нөхцөл нь хүчилтөрөгчийн агууламж  5% - 7%, нүүрсхүчлийн давхар ислийн 

агууламж дунджаар 10 %  байхыг шаарддаг.  

Тодорхой төрлийн өвөрмөц бичил биетний өсгөвөрлөх нөхцөл өөр өөр байж 

болно. 

5.21.3 Баталгаажуулах 

Ашиглаж буй сав, тасалгааны  агаарын нөхцөл, шинж чанарыг биологийн болон 

химийн индикатор байрлуулж байнга хяналт хийнэ. Тохиромжтой өсгөвөрлөх 

нөхцөл үүссэн эсэхийг хяналтын өсгөврийн ургалт эсвэл химийн индикаторын 

өнгөний өөрчлөлтөөр баталгаажуулна. 
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5.21.4 Засвар үйлчилгээ 

Хэрэв катализатор суурилагдсан бол үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тогтмол 

нөхөн сэргээнэ. Хэрэв хавхлагаар тоноглогдсон бол зохих ѐсоор ажиллуулж 

цэвэрлэн, шаардлагатай тохиолдолд солих хэрэгтэй.  

Тоног төхөөрөмжийг тогтмол цэвэрлэж, халдваргүйжүүлнэ.  

 

5.22  Центрифуг 
5.22.1 Тодорхойлолт 

Центрифуг нь бичил биетэн болон шингэн зүйлд ууссан жижиг хэсгүүдийг төвөөс 

зугтах хүчний үйлчлэлээр ялгаж авах зориулалттай механикаар эсвэл электрон 

хэлбэрээр ажилладаг төхөөрөмж юм. 

5.22.2 Хэрэглээ 

Зарим тохиолдолд судалж буй бичил биетний концентарциийн уусгах боломжтой 

дээжээс нэмэлт шинжилгээнд зориулан нөөцөд хадгалж авч үлдэж байх хэрэгтэй. 

 Аэрозол үүсэх болон шууд бохирдлоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд тоног 

төхөөрөмжийг зөв ажиллуулах, битүүмжилсэн болон ариутгасан центрифугийн 

хуруу шил буюу сав ашиглах зэрэг арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

5.22.3 Баталгаажуулах 

Томоохон засвар өөрчлөлт хийсний дараа хурдны индикатор болон калибровка 

хийгдсэн тусгай тахометрээр центрифугдэх хурдыг байнга шалгаж тохируулна. 

5.22.4  Засвар үйлчилгээ  

Бичил биетний өсгөвөр эсвэл бохирдолтой дээж асгарсан бол центрифугийг тэр 

даруй цэвэрлэж, ариутгана. 

Центрифугийг тогтмол арчилж байх хэрэгтэй. 

 

5.23   Тэжээлт орчин халаагч, халдаг хавтан плитка 
5.23.1 Тодорхойлолт 

Плитка  болон халаагч хавтан  нь термостатикаар ажилладаг тэжээлт орчныг 

халааж хайлуулдаг төхөөрөмжүүд юм. Зарим тэжээлт орчин халаагч нь соронзон 

хутгуурын системтэй байдаг. 

5.23.2 Хэрэглээ 

Соронзон хутгах системтэй  халаагч  төхөөрөмжийг харьцангуй их хэмжээний 

шингэн буюу тэжээлт орчиныг халаахад хэрэглэдэг. 

Соронзон хутгагчгүй  халаагч төхөөрөмжийг тэжээлт орчин бэлтгэхэд ашиглаж 

болохгүй. 

5.23.3 Засвар үйлчилгээ 

Ямар нэг шингэн хальж асгарвал хөргөсний дараа нэн даруй цэвэрлэнэ. 

 

5.24   Спирал хэлбэрээр өсгөвөр суулгах төхөөрөмж 
5.24.1 Тодорхойлолт 

Эргүүлэг хэлбэрээр өсгөвөр суулгах төхөөрөмж нь агар агуулсан Петрийн аяганы 

гадаргууд эргэлдэх хөдөлгөөнөөр тэжээлт орчны гадаргууд тодорхой эзлэхүүнтэй 

шингэнийг жигд тараадаг багаж юм. Эргэлдэгч гар нь Петрийн аяганы төвөөс зах 

руу Архимедийн мушгиа үүсгэдэг. Тарилтын хошуугаар хуваарилагдсан шингэн нь 

аяганы төвөөс аяганы зах хүртэл таригдах хэмжээгээр буурах ба ингэснээр 

мушгиа радиус, тарилгын эзлэхүүн хоѐр хоорондоо урвуу хамаарал бий болно. 
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Аливаа сегментэд хуваарилах дээжийн хэмжээ тодорхой бөгөөд тогтмол байна. 

Шингэнийг хуваарилахад  нэг удаагийн микро-тариур болон түүнтэй ижил багаж 

ашиглах шаардлагатай болвол шахуургатай эсвэл вакуум эх үүсвэртэй  багаж 

ажиллуулах шаардлагатай.  

5.24.2 Хэрэглээ 

Шингэн дээж эсвэл нэгэн жигд болгосон дээж эсвэл шингэрүүлгийг зохих Петрийн 

аяганд дээр хуваарилж колонийн тоог тодорхойлоход энэ багажийг ашиглана. 

Өсгөвөрлөсний дараа тарилга хийсэн шингэний зураасны дагуу бичил биетний 

колони ургадаг. Тарилга хийсэн талбай дах колонийн тоог  тооллогын тор бүхий 

колони тоолох багаж ашиглан тодорхойлно. 

Энэхүү тараах системийг хэрэглэхийн өмнө болон дараа ариутгаж, нэрмэл болон 

ионгүйжүүлсэн усаар зайлсан байна. Халдваргүйжүүлэлтийг 0,5 %-1 % -ийн 

хлорын уусмалаар гүйцэтгэж болно. 

Шахуурга бүхий нэг удаагийн бичил тариур зэрэг өөр зарчмаар ажилладаг 

төхөөрөмж ашиглахдаа үйлдвэрлэгчийн зааврыг мөрдөнө. 

Эргүүлэг хэлбэрээр өсгөвөр суулгах төхөөрөмж ашигласан хатуу тэжээлт орчинтой 

аяганы гадаргуу нь тэгш, хийн бөмбөлөггүй байдаг. 

Хэрэглэхийн өмнө Петрийн аягатай тэжээлт орчинд колонийг салгахын тулд 

үлдэгдэл чийггүй болтол нь урьдчилан хатаах шаардлагатай. 

Дээжний булингын жижиг хэсгүүд болон шингэний тунадасны хэмжээг бөглөрөл 

үүсгэхгүй хэмжээнд хүртэл уусгах шаардлагатай.  Холигч төхөөрөмжид зориулсан 

уут нь фильтертэй байдаг учраас түүнийг хэрэглэж болно.    

5.24.3 Баталгаажуулах 

Эргэлдэх тавцангийн голд Петрийн аягыг зөв байрлуулсан эсэхийг шалгана. 

Шингэнийг тараах дүрс хэвийг өдөр бүр арилдаг бэхээр шалгана. Спирал 

тараагчийн дүрс хэв Петрийн аяганы төв хэсгээс зах руу буюу тод, өтгөнөөс 

тараагч хошуу салсан цэг хүртэл  нэгэн жигд тарж, шингэрсэн байдалтай байна.  

Спирал дүрс нь дундаа тасалдаагүй гүйцэд байх ѐстой. Петрийн аяганд тарьсан 

шинжлэгдэхүүн дунджаар 2 см-ийн голчтой тараагдсан байна. Тараагч хошууны 

байрлал эхлэлээс төгсгөл хүртэл эргэдэг тавцан дээрх тэмдэглэгээтэй таарч 

байгаа эсэхийг байнга шалгаж байх хэрэгтэй.  

Хэрэв  дээрх хэв дүрс зөв биш байвал тараагч хошууг үйлдвэрлэгчийн зааврын 

дагуу тайрч тохируулна. Тараагч хошуу тэжээлт орчны гадаргуудтай зөв өнцөг 

үүсгэн байрласан эсэхийг тараагч хошууны эсрэг талд вакуум бүрхүүл ялтас 

байрлуулж шалгана. Бүрхүүл ялтас нь тэжээлт орчны гадаргуутай паралелль 

байна.   

Спирал тараагчийн ариун чанарыг  баталгаажуулахын тулд шинжлэх дээж бүрийн 

өмнө ариун усаар тарилт хийж хянана.  

Тараагдсан шингэний эзлэхүүнийг гравиметр багажаар шалгахдаа байнга нэрмэл 

ус хэрэглэнэ. Алдааны зөвшөөрөх дээд утга нь тараагдсан шингэний эзлэхүүний 

жингийн 5 %-д байна. 

5.24.4  Засвар үйлчилгээ 

Ямар нэг байдлаар шингэн асгарвал нэн даруй арчиж, багажны үндсэн 

цэвэрлэгээг хийнэ.  

Төхөөрөмжийг тогтмол арчилж байх хэрэгтэй. 
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5.25 Нэрэгч, ионгүйжүүлэгч, урвуу осмосын төхөөрөмж 
5.25.1 Тодорхойлолт 

Микробиологийн тэжээлт орчин, урвалж бодис бэлтгэх мөн лабораторийн бусад 

хэрэглээнд зориулсан, чанарын шаардлагад нийцсэн (ISO 11133-ыг үзэх) нэрмэл 

буюу ионгүйжүүлж/эрдэсгүйжүүлсэн усыг үйлдвэрлэхэд эдгээр тоног төхөөрөмжийг 

ашигладаг. 

5.25.2 Хэрэглээ 

Суурилуулах, хүлээж авах, ашиглахад лабораторийн усны хангамжийн  байршил, 

цахилгааны болон хог хаягдлын үйлчилгээ зэргийг харгалзан үйлдвэрлэгчийн 

зааврыг мөрдөнө. 

5.25.3 Баталгаажуулах 

Тэжээлт орчин ба урвалж бэлтгэхэд хэрэглэх ус 50 μS/см буюу (эсэргүүцлийн хүч 

хүч 20 000 Ω⋅см)-)-ээс ихгүй байгаа эсэхийг болон шаардлагад нийцэх эсэхийг 

байнга эсвэл хадгалсан усыг хэрэглэхийн өмнө шалгана. 

Ионы солилцоо үүсгэсэн ус эсвэл тодорхой хугацаанд хадгалсан усны  бичил 

биетний бохирдлыг ISO 11133-ын дагуу шалгах нь тохиромжтой байдаг. 

5.25.4 Засвар үйлчилгээ 

Усны хатуулгаас хамаарч 5 %-10 %-ийн нимбэгийн хүчил зэрэг хүчил ашиглан ус 

нэрэгчийг цэвэрлэж, толбыг арилгах ба үлдэгдэл хүчлийг цэвэрлэхийн тулд цэвэр 

усаар зайлна. Ионгүйжүүлэгч, урвуу осмосын төхөөрөмжид үйлдвэрлэгчийн 

зааврын дагуу засвар үйлчилгээ хийнэ. 

 

5.26 Хугацаа хэмжигч төхөөрөмж 
5.26.1 Тодорхойлолт 

Хугацаа болон цаг хэмжигч төхөөрөмж нь лабораторийн өвөрмөц болон аюултай 

олон үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацааг тодорхой, үнэн зөв заах  зориулалттай 

хугацаа заагч багаж юм. 

5.26.2 Хэрэглээ 

Лабораторийн үйл ажиллагаа (тухайлбал, бичил биетнийг будах, дээжийг нэгэн 

жигд болгох зэрэг)-нд зохих нөхцөлд, шаардлагатай нарийвчлалыг хангах 

чадвартай аналоги болон тоон бугуйн эсвэл ханын цагийг хэрэглэнэ. 

Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу лабораторийн тоног төхөөрөмж (жишээ нь: 

автоклав, центрифуг, гомогенжүүлэгч)-ний нэгэн адил цаг хэмжигчийг ашиглана. 

Эдгээр хугацаа заагч багаж нь тохируулж болох зохих нарийвчлалтай байна. 

5.26.3 Баталгаажуулах 

Лабораторийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг бүх хугацаа хэмжигч багажийг засвар 

хийсний дараа байнга шалгаж, тухайн улс орны цагтай тааруулж баталгаажуулна. 

5.26.4 Засвар үйлчилгээ 

Зөв ажиллагаатай байлгахын тулд цагийг байнга цэвэрлэж, хэвийн ажиллагааг 

шалгана.  

Нарийвчлал өндөртэй хугацаа хэмжигч төхөөрөмжийг тухайн төхөөрөмжийн 

зааврын дагуу шалгана.  
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5.27  Шилэн болон автомат соруур 
5.27.1 Тодорхойлолт 

Соруур нь шингэн эсвэл өтгөн материалыг тодорхой хэмжээгээр хуваарилдаг 

шилэн эсвэл нэг удаагийн хуванцар хэрэгсэл юм.  Тухайн шинжилгээний 

онцлогоос хамаарч тухайн дээжийг хэмжиж авахад хэмжээст буюу нарийвчлалтай 

соруурыг ашигладаг. 

Хуванцар хошуутай автомат (механик) соруур нь гар эсвэл электрон шахуургаар 

шингэнийг тогтмол хэмжээгээр тохируулан хуваарилдаг багаж юм. 

5.27.2 Хэрэглээ 

Эвдэрсэн болон хагарсан соруурыг хаяна. 

Ариутгасан Пастерын буюу тогтмол хэмжээтэй соруур болон автомат соруурын 

хошууг бичил биетний өсгөвөрийг тарихад хэрэглэж байх үедээ бохирдлоос 

сэргийлэх зорилгоор ус шингээдэггүй хөвөн даавуун материалаар  бөглөнө. 

Шингэн гоожих,  алдагдахаас сэргийлж, түүний ажиллагааны хэвийн байдлыг 

хангах зорилгоор тогтмол хэмжээтэй Пастерын шил буюу хэмжээст соруур, 

соруурын хошуу хэрэглэнэ. 

Илүү дэлгэрэнгүйг ISO 7712-аас үзнэ үү.  

5.27.3 Баталгаажуулах 

Үйлдвэрлэгч хэрэв соруурын алдааг (үнэн зөв байдал ба нарийвчлал) хэрхэн 

шалгахыг зааж өгөөгүй бол хэмжээст соруураар баталгаажуулна.  

ISO 835 болон ISO 8655 ялангуяа ISO 8655-2 стандартад бүх төрлийн соруурын 

шалгалт тохируулгын талаар заасан байдаг. 

Шинэ автомат соруурыг хэрэглэхийн өмнө болон ашиглалтын явцад  хэрэглээнээс 

хамаарч  зөвшөөрөгдөх хамгийн их алдааг байнга шалгаж аравтын шингэрүүлэг 

болон тарилт хийх /нарийвчлалыг сайжруулах болон алдааг бууруулахын тулд  

сорилтын хамгийн сүүлийн үр дүнг ± 2 %-иар авч болно/ зэрэг бусад хэрэглээний 

эзлэхүүний 2 %-иас хэтрэхгүй байлгана.   Гравиметрийн сорилыг хийхдээ 

ариутгасан буюу ионгүйжүүлсэн ус ашиглан тухайн хэмжилтийн эзлэхүүн дэх  

зөвшөөрөгдөх дээд алдааг шалгаж баталгаажуулна. 

5.27.4 Засвар үйлчилгээ 

Нэг удаагийн биш шилэн болон автомат соруурыг хэрэглэсний дараа байнга 

цэвэрлэж, ариутган бохирдолгүй болгоно. 

Хэрэв автомат соруурын  гол хоолой, шахуурга пүрш  бохирдсон бол задалж 

цэвэрлэн халдваргүйжүүлнэ.  Дахин угсарсны дараа заавал тохируулга хийнэ. 

Үүнийг лабораторид хийх боломжгүй бол үйлдвэрлэгчид хандан, дахин угсруулж, 

тохируулга хийлгэнэ. 

 

5.28  Автомат бичигчтэй термометр, температур хэмжих төхөөрөмжүүд 
5.28.1 Тодорхойлолт 

Термометр гэдэг нь лабораторийн олон төрлийн үйл ажиллагааны хүрээнд 

температурыг хянах зориулалттай  мөнгөн ус эсвэл спирт агуулсан шилэн багаж 

юм.  

Температур болон хугацааны өөрчлөлтийг өөр дээрээ хуулбарладаг, электрон 

хэлбэрээр тэмдэглэдэг эсвэл харж болох хянах дэлгэц бүхий, эсвэл  цагаан алтан 

бүрхүүлтэй зэрэг бусад температур хэмжигч багажийг хэрэглэж болно. 
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Шалгалт тохируулгын термометр болон  бусад температур хянадаг төхөөрөмжид 

үндэсний болон олон улсын стандартаар шалгалт  тохируулга хийнэ. Тэдгээрийг 

зөвхөн хяналтын зориулалтаар ашиглах ба өдөр тутмын хэмжилт хийхэд 

ашиглахгүй. 

Ажлын термометр болон бусад температур хэмжигч багаж нь үндэсний эсвэл олон 

улсын стандартаар шалгалт тохируулга хийх боломжтой байна 

Олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлагад нийцсэн нарийвчлал бүхий 

багажийг, түүний гүйцэтгэлийг шалгасны дараа ажлын термометр болгон ашиглаж 

болно. 

5.28.2 Хэрэглээ 

Зориулалт болон хэрэглээнээс нь хамаарч зөвшөөрөгдөх дээд алдааны муж дотор 

хэмжилт хийх боломжтой температур хэмжих төхөөрөмжүүдийг сонгож авна. 

Температур хэмжих багажийн нарийвчлал нь  зөвшөөрөгдөх дээд алдааны 

хязгаараас дөрөв дахин бага байна. Жишээ нь зөвшөөрөгдөх алдааны утга ± 1 0С 

үед нарийвчлал нь хамгийн багадаа  0,2 0C,  ± 0,5 0С- зөвшөөрөгдөх дээд алдааны 

хувьд нарийвчлал нь  хамгийн багадаа 0,1 0С тус тус байна.  

Ажлын температурыг тодорхойлохдоо хяналтын  термометрийн шалгалт 

тохируулгын нарийвчлалыг анхаарч үзнэ.  

Агаартай дулаан тогтоогуурт байрлуулсан термометр эсвэл температур 

хэмжигчийг  хаалгыг нээллтэй үед болон тогтвортой уншилт хийхэд дулаан 

алдагдахаас сэргийлэх зорилгоор глицерол, шингэн парафин буюу полипропилен 

гликолоор дүүргэсэн аюулгүй саванд хийж байрлуулна. 

Хагас дүрэгддэг термометрийг зөвхөн шилэн эсвэл түүнтэй төстэй саванд хийнэ. 

Усан ваннанд байрлуулсан термометрийг түүний зориулалтад нийцүүлэн усанд 

дүрж ашиглана. Тухайлбал хагас дүрэгддэг термометрийг ихэвчлэн 76 мм-ээс   

100 мм-ийн гүнд дүрдэг. 

Спиртийн болон  мөнгөн ус багана нь хагарсан термометрийг хэрэглэж болохгүй. 

Мөнгөн устай шилэн термометр нь их эмзэг учир түүнийг хагарахаас сэргийлж, 

хэмжилтийн утгад нөлөөлөхгүй хамгаалалтын саванд байрлуулна. 
АНХААРУУЛГА: Мөнгөн ус нь хүний эрүүл мэндэд аюултай бодис учир асгарсан тохиолдолд 

тухайн орны хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээ авна. 

5.28.3 Баталгаажуулах 

Хяналтын термометрийг анх хэрэглэхээс өмнө мөн 5 жил тутамд үндэсний болон 

олон улсын стандартын дагуу харьцуулсан шалгалт тохируулга хийнэ. Хэвийн 

ажиллагааг батлахын тулд явц дундын нэг цэг (жишээ нь мөстөх цэг)-т шалгалт 

тохируулга хийнэ. 

Хяналтын термометрийг ашиглахын өмнө үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу 

лабораторийн нөхцөлд, үндэсний болон олон улсын стандартын дагуу бүрэн 

тохируулсан байна. Гүйцэтгэлийг шалгахын тулд явц дундын шалгалтыг стандарт 

термометртэй харьцуулан хийвэл зохино.  

Температур хэмжих бусад багаж (радио долгион хүлээн авагч гэх мэт)-ийг 

үйлдвэрлэгчийн заавраар үндэсний болон олон улсын стандартын дагуу 

харьцуулан шалгаж тохируулна.  

Ажлын термометр ба температур хэмжигчийг мөстөх цэгт эсвэл ажлын 

температурын мужид хяналтын термометртэй харьцуулан шалгана. 
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5.28.4 Засвар үйлчилгээ 

Термометр ба температур хэмжигчийг цэвэр, зохих дуу чимээний нөхцөлд 

ажиллуулж, хадгална. 

Температур хэмжих бусад багажийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу ажиллуулж, 

хадгална. 

 

5.29  Иммуномагнетик ялгагч 
5.29.1 Тодорхойлолт 
Энэхүү төхөөрөмжийг шингэн тэжээлт орчин дахь шинжилж буй бичил биетний 

парасоронзон хэлхээгээр бүрхэгдсэн эсрэг биеийг ялган авч, цуглуулахад 

хэрэглэдэг.  

Гар ажиллагаатай ялгагч нь 12 эрг/мин-аас 20 эрг/мин хүртэл хүчин чадалтай 

эргэлддэг холигч болон зөөврийн соронзон хэрэгслээс бүрддэг. 

Автомат ялгагч нь сам хэлбэрийн соронз саваа бүхий иж бүрдэл, хуруу шилний 

тавиуртай байна. 

Соронзын  жижиг хэсгүүд хуруу шилнээс хуруу шилний хооронд хөдөлж, угаах 

болон ялгах үйл явц тасралтгүй явагдах боломжийг олгоно.  Энэ процесс нь битүү 

орчинд автоматаар явагдана. 

5.29.2 Хэрэглээ ба баталгаажуулах 
Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тодорхой стандарт өсгөвөрүүд дээр  (жишээ нь, E. 

coli O157) хэрэглэнэ. 

Гар ажиллагаатай системийн хувьд холигчийн эргэлтийн хурдыг шалгана. 

Гар ажиллагаатай болон автомат системийг өдөр тутмын ашиглалтад оруулахын 

өмнө шинжилж буй бичил биетнээс бага хэмжээгээр аван ялгаж болж байгаа 

эсэхийг шалгана. 

Гар аргаар ялгах ажиллагааны үед шууд бохирдлоос сэргийлэх боломжит бүхий л 

арга хэмжээг авч ажиллана. 

5.29.3 Засвар үйлчилгээ 
Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тоног төхөөрөмжийг шалгаж, хадгална. 

 

5.30  Шүүлтүүрийн систем 
Шүүлтүүрийн системийг ISO 8199-д зааснаар хэрэглэнэ. 

5.31  Бусад тоног төхөөрөмж ба программ хангамж 
Бусад тоног төхөөрөмж болон түүнтэй холбоотой программ хангамж нь зохих 

нарийвчлалтай байх ба холбогдох туршилтад хамаарах техникийн үзүүлэлтийг 

хангах ѐстой. Шалгалт тохируулгын хөтөлбөрт хэрэв боломжтой бол 

шинжилгээний үр дүнд нөлөөлж болох, үндсэн тоо хэмжээ эсвэл утгад тохируулга 

хийж боловсруулна. Өдөр тутмын ашиглалтад оруулахаас өмнө лабораторийн 

шаардлага болон холбогдох стандарт нөхцөлүүдийг хангаж байгаа эсэхийг 

тогтоохын тулд  боломжтой бол шалгалт тохируулгыг заавал хийнэ. Лабораторийн 

зүгээс программ хангамжид хийсэн аливаа тохиргоо эсвэл өөрчлөлтийг шалгахдаа 

өөрчлөгдсөн программ хангамж зөв үр дүн өгч байгаа эсэхийг шалгаж 

баталгаажуулна. 
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6. Шил савыг бэлтгэх ба бусад лабораторийн материалууд 

6.1 Бэлтгэл 

Микробиологийн шинжилгээнд хэрэглэдэг шил сав ба бусад лабораторийн 

материал нь з цэвэрлэж, ариутгах боломжтой,  лабораторийн зориулалттай, 

хэрэглэхэд тохиромжтой хийцтэй байна. Угаасны дараа дахин хэрэглэх шил савыг 

зайлах лабораторийн хэрэгцээний усыг ISO 3696 стандартын дагуу бэлтгэнэ. 

Хүчил болон шүлтийн үлдэгдэл байгаа эсэхийг сонгомол рН-ийн индикатор 

уусмалаар шалгах ба рН=6,5-7,5 байвал зохино. 

Шил сав нь шинжээч болон  халдвартай материал хоѐрын хооронд халдвар 

дамжуулахааргүй буюу шууд хүрэлцэхээс сэргийлсэн байдлаар хийгдсэн байх 

ѐстой.   

Хуруу шил болон  шилэн савнуудыг зохих аргаар бөглөнө. Шаардлагатай 

тохиолдолд, шил сав (шилэн соруур гэх мэт)-ыг тусгай саванд хийж, эсвэл зохих 

материал (тусгай цаас, хөнгөн цагаан тугалган цаас гэх мэт)-аар ороож ариутгана. 

Халуун уураар ариутгах үед уур чөлөөтэй нэвтрэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 

шил савыг цэвэр, хоосон байлгахгүй бол ариутгал дутуу явагдана. 

6.2 Ариутгал 

6.2.1 Ерөнхий зүйл 

Ариутгал хийх температур болон хугацааны бүртгэл хөтөлнө. Ариутгасан болон 

ариутгаагүй материалыг хооронд нь ялгахдаа ариутгалын индикатор ашиглана. 

6.2.2  Хуурайгаар ариутгах 

 Шил савыг 170 0C±10 0C- д 1 цагаас багагүй хугацаанд ариутгалын зууханд хийж 

халааж ариутгана. 

6.2.3  Уураар ариутгах 

Лабораторийн шил сав, материалыг өндөр даралтын дор усны уураар ариутгах нь 

хамгийн үр дүнтэй юм. Уураар ариутгах төхөөрөмж болох автоклавын камерын 

температурыг 121 0С±3 0C -д хамгийн багадаа 15 минут тогтоон барьж ариутгана 

(5.6-г үзэх). 

6.2.4  Химийн бодис ашиглан халдваргүйжүүлэх 

Тохирох концентрацитай химийн бодисоор  зохих хугацаанд үйлчлүүлснээр 

халдваргүйжүүлэлтийг хийж болно.  Жишээлбэл, хлор суурьтай бүтээгдэхүүн, спирт,  

аммонийн   комплекс нэгдлүүд гэх мэт. 

Химийн бодисын үлдэгдэл бичил биетний үржлийг дэмжихгүй хэмжээнд байна.   

 

6.3 Нэг удаагийн багаж хэрэгсэл, материал 

Олон дахин ашиглах боломжтой багаж хэрэгсэл, материал болох шил сав, 

Петрийн аяга, соруур, хуруу шил, микробиологийн гогцоо, тараагч зэрэг 

хэрэгслүүдийн оронд түүнтэй ижил зориулалт бүхий нэг удаагийн багаж хэрэгсэл, 

материалыг ашиглаж болно. 

Ариун нөхцөлийг шаарддаг микробиологийн шинжилгээнд ийм багаж хэрэгслийг 

ашиглахдаа бичил биетний өсөлтийг саатуулдаг ямар нэгэн бодис агуулаагүй 

материалтай эсэхийг шалгах  хэрэгтэй. (ISO 9998-ыг үзэх). 

 

6.4 Цэвэр шил сав, материалыг хадгалах 

Цэвэр шил сав болон материалыг тоос шорооноос хол, бохирдуулахгүй цэвэр 

нөхцөлд хадгална. 
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6.5 Ариутгасан шил сав, материалыг хэрэглэх 

Шил сав, материалыг ариун нөхцөлийг алдагдахааргүй байдалд хадгална. Нэг 

удаагийн багаж хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу түүний савлагааг нь 

гэмтээхгүйгээр хадгална. Лабораторийн шинжилгээнд бэлтгэсэн ямар ч багаж 

хэрэгслийг цэвэр нөхцөлд хадгална. 

Микробиологийн шинжилгээнд хэрэглэх ариутгасан багаж хэрэгсэл дээр түүнийг 

ариутгаж бэлтгэсэн  хугацаа (эсвэл үйлдвэрлэсэн огноо)-г бичиж тэмдэглэнэ. 

 

6.6  Бохирдлыг бууруулах ба халдваргүйжүүлэлт 

6.6.1 Нэг удаагийн багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх 

Лабораторид хэрэглэсэн өмнө худалдааны нэг удаагийн багаж, хэрэгслийг хаяхын 

өмнө  халдваргүйжүүлэх эсвэл тусгай гэрээт газар хүлээлгэн өгч устгуулна. 

Дээрх аргаас гадна шатааж устгаж болно.Хэрэв зуух шатаах зуух байгаа бол, 

ариутгал устгалыг нэг үйлдлээр гүйцэтгэж болно. 

6.6.2 Шилэн сав, материалыг хэрэглэхийн өмнө халдваргүйжүүлэх 

Ерөнхийдөө багаж хэрэгслийг усны уураар (6.2.3-ыг үзэх) эсвэл хуурай халуунаар 

(6.2.2-ыг үзэх) ариутгана. 

Зарим тохиолдолд (хэсэгчлэн дээж авах үед гэх мэт) химийн бодисоор  

халдваргүйжүүлэх нь тохиромжтой байдаг. Ингэж халдваргүйжүүлсний дараа 

химийн бодисын үлдэгдэл нь бичил биетний өсөлтийг дэмжихгүй хэмжээнд 

байгааг шалгана. 

6.6.3  Шилэн сав, материалыг хэрэглэсний дараа ариутгах 

Ариутгах, устгах материалыг уурын ариутгал даадаг гялгар уут эсвэл саванд 

хийнэ. Уураар ариутгах процесс (121 0С±3 0C -д 30-аас багагүй минут) нь хамгийн 

тохиромжтой ариутгах арга юм. Уураар ариутгагч төхөөрөмж болох автоклавыг 

ажиллуулахдаа дулаан дамжуулалтыг дэмжих зорилгоор (давхар саванд хийхгүй 

байх гэх мэт) таг/бөглөөг сулруулж, уутыг онгойлгоно. 

Үндэсний хууль тогтоомж, дүрэм журмаар зөвшөөрсөн тохиолдолд уураар 

ариутгахаас өөр аргыг хэрэглэж болно. 

Бичил биетний өсгөвөр (хатуу эсвэл шингэн тэжээлт орчинд өсгөвөрлөсөн)-тэй 

хүрэлцсэн бүх багаж хэрэгсэл, савыг угаахаас өмнө уураар ариутгана. 

Шинжилгээний явцад жижиг хэмжээтэй болон зэврэлтэд тэсвэртэй багаж хэрэгсэл 

(жишээ нь, соруур)-ийг шинээр бэлтгэсэн шингэрүүлсэн ариутгагч бодист дүрж, 

дотор нь байлгах замаар халдваргүйжүүлж болно. 

Пастерийн соруурыг нэг удаа хэрэглэнэ. Дэлгэрэнгүйг ISO 7712 стандартаас үзнэ 

үү. 

Ихэнх халдваргүйжүүлэх бодис (А Хавсралтыг харна уу) нь хүний эрүүл мэндэд 

хортой нөлөө үзүүлдэг. Ханасан концентраци бүхий халдваргүйжүүлэх бодистой 

ажиллахдаа бээлий өмсөж, нүдний хамгаалалт зүүнэ. 

Бичил биетний аюулгүйн гуравдугаар зэрэглэлд хамаарах үүсгэгчээр бохирдсон 

материалыг болон тэдгээрийг агуулсан савыг шатаахаасаа өмнө уураар 

ариутгасан байна.  
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6.7 Хог хаягдлын менежмент 

Бохирдолтой материалыг зөв устгаж, зайлуулахгүй байх нь шинжилгээнд шууд 

хамааралгүй боловч шууд бохирдлыг үүсгэж болгох учраас лабораторийн сайн 

дадалтай холбоотой заавал анхаарах асуудал юм. 

Энэ нь тухайн улсны  байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах хууль 

тогтоомж, дүрэм журамд нийцсэн байна. 

Дараах бохирдсон материал, тэдгээрийн савыг ангилж ялгах, таних тэмдэгтэй 

байх тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Үүнд: 

- Энгийн хог хаягдалтай хамт зайлуулж болох бохирдоогүй хог (өсгөвөрлөөгүй 

хүнсний дээж гэх мэт); 

- Хурц үзүүртэй мэс ажилбарын хутга, зүү, хутга, хагарсан шил; 

- Уураар ариутгах болон дахин боловсруулах шаардлагатай бохирдсон 

материал; 

- Уураар ариутгах болон  шатааж устгах шаардлагатай бохирдсон материал 

(3-р зэргийн эрсдэлтэй бичил биетний шаардлагыг харах). 

  

6.8 Угаалга  

Олон удаа хэрэглэгддэг багаж хэрэгслийг зөвхөн ариутгал, халваргүйжүүлэлт 

хийсний дараа угаана. Угаалгын дараа ионгүйжүүлсэн усаар бүх багаж хэрэгслийг 

зайлна.  

Цэвэрлэгээний үйл ажиллагааг хөнгөвчлөхийн тулд тусгай тоног төхөөрөмж 

(соруур угаагч, аяга  таваг угаагч, хэт авианы аппарат гэх мэт)-ийг ашиглаж болно. 

Угаасны дараа,бичил биетний өсөлтийг дэмжих ямар нэг бодисын үлдэгдэлгүй 

байлгахын тулд ионгүйжүүлсэн усаар бүх багаж хэрэгслийг зайлна. Бодисын 

үлдэгдэл тогтож болох зарим өвөрмөц багаж хэрэгслийг хэд хэдэн удаа нэмж 

зайлна. 

 

7   Тоо тоолох 

 

7.1 Ерөнхий зүйл 
Микробиологийн чанарын шинжилгээ  буюу хүнс болон малын тэжээлийн аюулгүй 

байдлыг үнэлэхэд, зөвхөн бичил биетэн байгаа эсэхийг илрүүлэх нь хангалтгүй 

байдаг. Ихэнх тохиолдолд, тооны шинжилгээ хийх нь чухал ач холбогдолтой 

бөгөөд бичил биетний тоог тоолох шаардлагатай болдог. Бичил биетнийг тоолох 

олон арга бий. Үүнд:  Шууд тоолох (микроскопоор), хатуу эсвэл шингэн тэжээлт 

орчинд ургуулж тоолох,  цитометрийн урсгалаар, бодит цагийн полимеразын 

гинжин урвалаар тодорхойлох аргууд багтана. Хэдий тийм боловч энэхүү олон 

улсын стандарт зөвхөн  хатуу, шингэн тэжээлт орчинд тоолох аргад хамаарна. 

Хатуу тэжээлт орчинд тоолох арга нь энгийн нүдээр болон томруулдаг шилний 

тусламжтайгаар агар бүхий тэжээлт орчны гадаргуу дахь бичил биетний колонийг 

таних аргад үндэслэгддэг.  

Хэрэв тэжээлт орчны матриц нь колонийг танихад саад болох жижиг хэсгийг 

агуулсан байвал юуны түрүүнд фильтрийн уут ашиглан тэдгээрийг салгана.   

Хэрэв бичил биетний агууламж бага байгаа тохиолдолд (Петрийн аяганд 10-аас 

цөөн колони байх) MPN буюу шингэн тэжээлт орчинд тоолох аргыг хэрэглэх 

тохиромжтой ба үр дүнгээ статистик боловсруулалт хийж сайжруулах давуу талтай 
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байдаг. (В,С Хавсралтыг үзнэ үү). Тунгаах болон центрифугийн аргаар бичил 

биетнийг ялгаж авч болно.   

 

7.2 Хатуу тэжээлт орчинд бичил биетнийг тоолох 
7.2.1 Ерөнхий зүйл 

Дээжийн дугаар, шингэрүүлэг, огноо болон бусад шаардлагатай мэдээллийг 

Петрийн аяган дээр тэмдэглэнэ. 

Петрийн аяганд зохих тооны колони (7.3.1-ийг үзэх) өсгөвөрлөх, ямар нэгэн 

дарангуйлах хүчин зүйлгүй байлгахын тулд тохиромжтой шингэрүүлгийг сонгож 

тарилга хийх шаардлагатай. 

Хамгийн их шингэрүүлгээс хамгийн бага шингэрүүлэг рүү шилжүүлэг ажиллахаас 

бусад бүх шингэрүүлэлтэд нэгж дамжуулалт хийхдээ тус бүрд нь ариутгасан 

соруур ашиглана.  
САНАМЖ: Энэ дэд бүлэгт 10

-1
 гэсэн ерөнхий шингэрүүлгийг авч үзсэн хэдий ч 1-5 эсвэл 1-2 гэх мэт 

шингэрүүлгийн бусад хэлбэрүүдэд ч хамаарна.  

7.2.2 Шингэрүүлэг бүрд ашиглах Петрийн аяганы тоо 

Хүнсний микробиологийн салбарт тоолох шинжилгээг хийхдээ хоѐр дараалсан 

шингэрүүлэг тус бүрд нэг Петрийн аяга хэрэглэдэг байсан бол  хамгийн багадаа 2 

Петрийн аяга хэрэглэдэг болсон нь үнэмшлийг буюу шинжилгээний найдвартай 

байдлыг нэмэгдүүлсэн.   

Хэрэв зөвхөн нэг шингэрүүлэг дээр ажиллаж байгаа бол түүний хоѐр Петрийн 

аяганы үр дүнгийн үнэмшлийг D Хавсралтад заасны дагуу нэмэгдүүлж болно. 

Чанарын хянан магадалгаа хийгдээгүй буюу итгэмжлэгдээгүй лабораториудын 

хувьд шингэрүүлэг бүрийн хоѐр Петрийн аяганы үр дүнг D Хавсралтын дагуу 

заавал баталгаажуулна. 

7.2.3 Тэжээлт орчны гүнд тарилт хийх арга  

Шинжилж буй шингэрүүлгээс соруурын хошууг хуруу шилний хананд хүргэхгүйгээр  

буюу бусад шингэнийг соруурын гадна талд хүргэхээс сэргийлэн тодорхой 

эзлэхүүнээр соруулж авна. Петрийн аяганы тагийг соруур орох зайтай өргөж, 

шинжлэгдэхүүнийг шахаж оруулна.  

Усан ваннаас халаасан агар бүхий тэжээлт орчныг гаргаж авсны дараа, аягыг 

уснаас бохирдохоос сэргийлж шил савны гадаргууг хуурай алчуураар арчина. 

Тэжээлийг аягалах үед Петрийн аяганы тагны дотор эсвэл гадна талд асгарахаас 

сэргийлэх хэрэгтэй. Тэжээлт орчныг бохирдуулахаас сэргийлж  тэжээлийг аягалах 

явцдаа савыг налуу  байрлалд барьж, доош нь тавихгүйгээр аягалах 

шаардлагатай байдаг. Хайлуулсны дараа 44 0C-аас 47 0C-д хүрсэн тэжээлт орчныг 

Петрийн аяга бүрт (90 мм голчтой аяганд 18-20 мл-ийг, 140 мм голчтой аяганд    

45-50 мл хэмжээгээр 3 мм-ээс доошгүй зузаантайгаар) тарилт хийснээс хойш       

15 минутын дотор (колониудын аггрегаци буюу бөөгнөрөл бий болохоос сэргийлж) 

хийнэ.  Хайлуулсан тэжээлийг тарилгын шингэн дээр шууд хийгээд орхиж 

болохгүй. Тэжээлт орчинд бичил биетний тархалтыг нэгэн жигд болгохын тулд 

хайлуулсан тэжээлт орчин болон тарилгын шингэн хоѐрыг болгоомжтойгоор 

сайтар холино. Жишээлбэл аягыг нааш цааш болон тал тал тийш эргэлдүүлэх  

байдлаар хөдөлгөнө. Петрийн аягыг тэгш хавтгай гадаргуу дээр тавьж хөргөж 

царцаана (агарын хатуурах хугацаа 10 минутаас хэтрэхгүй).  
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Хэрвээ шинжилж буй бүтээгдэхүүний сорьцоос тарж нүүж ургадаг бичил биетний 

колони (Proteus spp. зэрэг) ургана гэж үзвэл урьдчилан сэргийлэх буюу тархалтыг 

багасгах зорилгоор царцсан тэжээлийн дээгүүр нэмэлтээр ариутгасан тэжээллэг 

бус агар эсвэл шинжилгээнд хэрэглэсэн ижил агараас давхарлан хийж бүрхэж 

өгнө. (Ихэвчлэн 90 мм-ийн Петрийн аяганд 5 мл тэжээлт орчин нэмж хийдэг) 

7.2.4 Тэжээлт орчны гадаргуугийн тарилт 

7.2.4.1 Ерөнхий зүйл 

Агар агуулсан аяган дээр гадаргуугийн колони үүсгэх зорилгоор тарих арга нь 

гүний аргаас хэд хэдэг зүйлээр давуу талтай байдаг. Гадаргуугийн колонийн 

морфологийг ажиглахад хялбар байдаг учир янз бүрийн колонийг хооронд нь 

ялгаж, танихын тулд  тухайн шинжээч мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлж байх 

хэрэгтэй.  Хайлуулсан халуун тэжээлт орчинд зарим бичил биетэн ургадаггүй учир 

энэ аргаар олон тооны бичил биетнийг ургуулан тоолж болно. 

Агар бүхий тэжээлт орчныг 3 мм-ээс багагүй зузаантайгаар урьдчилан бэлтгэсэн 

аяганд агаарын бөмбөлөг болон гадаргуугийн чийггүй байхаар савлана. 

ISO 11133 стандартын дагуу эсвэл холбогдох олон улсын стандартад заасны 

дагуу царцсан агарын гадаргуу дээр 15 минутын дотор жигд тараан шингээж 

тарилтыг хийнэ.  

7.2.4.2 Шпателиар тараах арга 

Ариутгасан соруур ашиглан шингэн дээжийг эсвэл бусад дээжийн хувьд эхний 

булинга (ихэвчлэн 0,1 мл эсвэл 0,5 мл)-ыг агар бүхий аяга (90 мм эсвэл 140 мм 

голчтой)-нд тарина. Энэ үйл явцыг шаардлагатай бол, аравтын шингэрүүлгийн 

аргаар дараа дараагийн шингэрүүлэлтэд давтан хийнэ (шингэн дээжний хувьд    

10-1, бусад дээжийн хувьд 10-2 шингэрүүлгийг авч колонийг тоолно). 

Тоолох хязгаарыг 10 дахин багасгахын тулд шингэн бүтээгдэхүүний хувьд 1,0 мл 

дээж, бусад бүтээгдэхүүний хувьд эхний булингаас 1,0 мл-ийг авч нэг том Петрийн 

аяга (140 мм голчтой)-ны гадаргууд эсвэл жижиг гурван Петрийн аяга (90 мм 

голчтой)-ны гадаргууд тарина. Шингэн болон хатуу ямар ч бүтээгдэхүүний хувьд 

сонгож авсан аль нэг шингэрүүлгээс зэрэгцээгээр буюу хоѐр том Петрийн аяганд 

эсвэл зургаан жижиг Петрийн аяганд тарина. 

Шил, хуванцар эсвэл гангаар хийгдсэн шпатель (тухайлбал, 3,5 мм голчтой 20 см 

урттай, нэг үзүүр нь ойролцоогоор 3 см урттайгаар өнцөг гарган халааж нугалсан, 

хоккейн цохиур шиг хэлбэртэй шилэн саваа) ашиглан Петрийн аяганы хананд 

хүргэлгүйгээр агарын гадаргууд тарилгыг аль болох жигд хурдан тараана. 

Тарилгыг нь таглаж, түүний шингээх зорилгоор тасалгааны температурт 15 минут 

байлгана. 

Зарим тохиолдолд (холбогдох олон улсын стандартад заасны дагуу) тарилгын 

шингэнийг мембран дээр шүүж авч, дээр дурдсан шиг тараадаг. 

7.2.4.3 Спирал тарилтын арга 

7.2.4.3.1 Ерөнхий  зүйл 

Бичил биетний бохирдлыг тодорхойлох спирал-аяганы аргыг сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүн, бусад хоол хүнсний шинжилгээ, лаборатори хоорондын харьцуулсан 

шинжилгээг хийхэд ашиглаж болно.  

5.24-т дурдсан спирал буюу тойрог  хэлбэрээр таригч багажийг ашиглана. 
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7.2.4.3.2 Хатуу тэжээлт орчинтой Петрийн аягыг бэлтгэх 

Ариун нөхцөлийг хангах, хөөс үүсгэхгүй байх, зузааныг нэгэн жигд байлгахын тулд 

агар бүхий аягыг бэлтгэхдээ автоматаар хуваарилагч систем ашиглана.  

Бүх аяганд ижил хэмжээтэй агар савлахын тулд спирал аягалагчийн хошууг зөв 

өнцгөөр байрлуулна. 

Тэжээлт орчин савласан Петрийн аягыг хатаана (ISO 11133 үзнэ үү). Тэжээлт 

орчны гадаргууд нүдэнд үзэгдэх усны дусал байгаа эсэхийг шалгана. 

7.2.4.3.3 Тарилт хийх болон тоолох  

Шингэн дээжийг оруулахаас өмнө төхөөрөмжийн зүүнд эхлээд натрийн 

гипохлоридийн уусмал (5.24.4-ийг үзэх) хийж зурааслан тарьж  дараа нь ариун ус 

хийж зурааслан тарьж үзнэ. Үүний дараа хэрэв боломжтой бол нэг удаагийн 

микро-тариурыг сольж суулгана.  

Урьдчилан бэлтгэсэн агар бүхий Петрийн аягыг зүүний доор эргэдэг тавцан дээр 

байрлуулна. Эргэлдэж буй агарын гадаргуу дээр зүүнээс гарч буй дээж хоорондоо 

ялгаатай мөр үүсгэж гарч эхэлбэл тарилгатай аягыг хаяж, зүүг эхний байрлалд 

аваачна.   

Тэжээлт орчинтой Петрийн аяганд тарилга хийх бүрдээ зүүг ариутгаж эсвэл микро-

тариурыг шинээр солино. 

Өсгөвөрлөлтийн  дараа, спирал тарилгатай аягыг колони тоологч торны голд 

байрлуулна. Тоог тоолохдоо 20-ийн  дүрмийг ашиглана. Тоолох хэсгийг сонгож,  

сегментийн гадна захаас колонийг тоолж эхлэн төв хүртэл 20 колони хүртэл 

тоолно. Хорь дахь колонийг агуулсан хэсгийн үлдсэн колонийг тоолж дуусгана. 

Петрийн аяганы эсрэг талаас  яг энэ хэсгийн  колониудыг мөн тоолно. Үүний дараа 

энэ хоѐр талын колонийн тоог шинжлэхээр авсан сорьцын эзлэхүүнд хуваана. 

Сорьцын эзлэхүүний хэмжээ колони тоолох торны хэсэг бүрээс шалтгаалах ба  

спирал таригч төхөөрөмжийн дагалдах гарын авлагад заагдсан байдаг.  

7.2.5 Өсгөвөрлөлт 

Тодорхой стандартад өөрөөр заагаагүй бол тарилгыг хийсний дараа тэр даруй 

аягыг хөмрүүлж, тохирох температур бүхий дулаан тогтоогуурт байрлуулна. Хэрэв 

хэт их хуурайшилт явагдвал (55 0С эсвэл хүчтэй агаарын урсгалтай үед) 

өсгөвөрлөхийн өмнө гялгар уутанд аягыг хийх буюу ижил төстэй өөр системийг 

ашиглана. 

Өсгөвөрлөх хугацаанд зайлшгүй шаардлага гарвал өсгөвөрлөлтийн температурт 

бага зэргийн өөрчлөлт оруулж болно. Тухайлбал, түүний ажиллах үед дулаан 

тогтоогуурт байгаа аягыг авах эсвэл нэмэх гэх мэт. Гэхдээ эдгээр үйлдлийг богино 

хугацаанд гүйцэтгэх шаардлагатай. Эдгээр өөрчлөлтүүд өсгөвөрлөлтийн эцсийн үр 

дүнд нөлөөлөхгүй байхад анхаарах хэрэгтэй.  

Зарим тохиолдолд, тарилга бүхий Петрийн аягыг өсгөвөрлөхийн өмнө хамгийн 

ихдээ 24 цагаас илүүгүй хугацаагаар хөргүүрт байлгах нь лабораторийн үйл 

ажиллагаанд хэрэгтэй байдаг. Хэрэв ийм үйл ажиллагаа хийсэн бол, энэ нь 

практик үр дүнг тооцоход нөлөөлөхгүй гэдгийг баталгаажуулах шаардлагатай. 

Ерөнхийдөө, аэроб өсгөвөрлөлтийн үед Петрийн аягыг зургаагаас ихгүйгээр 

давхарлан байрлуулж, хоорондоо зайтайгаар, дулаан тогтоогуурын хананаас      

25 мм-ээс багагүй зайтай байлгах хэрэгтэй. Агаарын солилцооны систем бүхий 

дулаан тогтоогуурын хувьд бага зайнд олон давхарлаж болох хэдий ч, ийм 

тохиолдолд түүний температурын тархалтыг шалгаж баталгаажуулж байх ѐстой. 
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Өсгөвөрлөсний дараа тарилга бүхий аягыг нэн даруй шинжилнэ.Тодорхой 

стандартад өөрөөр заагаагүй бол, аягыг хөргөгчид 48 цаг хүртэл хугацаагаар 

хадгалж болно. колонийн батлагдсан шинж тэмдэг , тоонд  ямар нэгэн нөлөө 

үзүүлэхгүй гэж үзвэл удаан хугацаанд хөргөгчид хадгалахыг зөвшөөрнө. Хөргөгчид 

хадгалсан, индикаторын будаг агуулсан зарим тэжээлт орчинтой аягыг зохих өнгөө 

олох хүртэл нь тасалгааны температурт байлгаж байгаад шинжилж болно. 

7.3 Хатуу тэжээлт орчин дээрх үр дүнгийн тооцоо, түүнийг илэрхийлэх нь 

7.3.1 Колони тоолох 

Тодорхой стандартад заасны дагуу өсгөвөрлөсний дараа 300-аас цөөн (эсвэл 

тодорхой стандартад заасан бусад тооны) колони агуулсан аяганы колони (ердийн 

болон өвөрмөц колони, нийт колони)-ийг тоолно. 

Ердийн болон өвөрмөц колонийг тоолохдоо, тодорхой стандартын дагуу тухайн 

колонийн хэв шинжийг тодорхойлно. 

Зарим тохиолдолд колони тоолоход хэцүү байж болно (бичил биетний тархаж 

ургасан байдлаас шалтгаалан). Ингэж нүүж ургасан колонийг нэг колони гэж 

тооцох хэрэгтэй. Хэрэв аяганы дөрөвний нэгээс бага хэсэгт тархаж ургасан бол 

аяганы хамааралгүй хэсгийн колонийг тоолж, тэр хэсэгтэй нийлүүлэн аяган дахь 

нийт колонийн тоог онолын байдлаар гаргана. Хэрвээ колонийн ургалт аяганы 

дөрөвний нэгээс хэтэрсэн бол тухайн аягыг тоолохгүй орхино.  Гинжилж ургасан 

колонийг нэг колони үүсгэх нэгж гэж үзнэ. 
САНАМЖ: Зарим тохиолдолд тарилгатай аягыг (3±2) 

0
С-д хадгалах нь колонийн ургалтыг сорьцын 

жижиг хэсгүүдтэй андуурахаас сэргийлэхэд тустай байдаг. Мөн дурангийн томруулдаг шилийг   

бүтээгдэхүүний жижиг хэсгээс колонийг ялгахад ашиглаж болно. 

7.3.2 дахь хэсэг болон В, D хавсралтад  колони тоолох янз бүрийн аргууд,  зарим 

онцгой тохиолдлын үнэмшлийн хязгаарыг тооцох мэдээллийг оруулсан болно. 

Колони тоолох олон аргад колонийн ургалтгүй аягыг тооцоонд оруулсан байдаг 

бөгөөд энэ жигнэсэн дунджийг бодоход чухал ач холбогдолтой. 

Спирал таригч багаж хэрэглэсэн үед хэрхэн колони тоолохыг 7.2.4.3.3-т заасан 

болно. 

7.3.2 Үр дүнг илэрхийлэх 

7.3.2.1 Ерөнхий зүйл 

7.3.2.1.1 Энэ дэд хэсэгт дараах асуудлыг авч үзнэ. 

- шингэрүүлэг бүрийн 90 мм-ийн голчтой нэг Петрийн аяган дахь тарилт 

болон дараалсан 2 шингэрүүлэлтийн тарилт; 

- нэг Петрийн аяганы тоолж болох хамгийн их колонийн тоо 300 байна; 

- 300 хүртэл колони бүхий нэг Петрийн аяган дахь энгийн болон өвөрмөц 

колонийн хамгийн их нийт тоо; 

- 150 колони бүхий нэг Петрийн аяган дахь энгийн болон сэжигтэй колонийн 

тоолж болох хамгийн их тоо; 

- Тарилга бүхий Петрийн аяга тус бүрээс ялган дүйж баталгаажуулах (7.3.2.3-

ыг үзэх) зорилгоор сонгож авах өвөрмөц колонийн тоо 5 байна. 

Эдгээр тоо нь тодорхой стандартад дурдагдсан болно.  

Том колони үүсгэдэг бичил биетнүүдийн нэг Петрийн аяган дээрх хамгийн их тоог 

тусгай стандартаар зааж өгсөн байдаг.  
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90 мм-ээс өөр голчтой Петрийн аяга хэрэглэж байгаа үед тоологдох колонийн 

хамгийн их тоо аяганы (эсвэл мембраны) гадаргуугийн талбайн хэмжээтэй адил 

хэмжээгээр нэмэгдэж эсвэл буурна. 
Жишээ нь: 

- 55 мм голчтой Петрийн аяганд гүний тарилт хийхэд тоолж болох хамгийн их колонийн тоо 

110 байна. (Энэ нь 90 мм голчтой Петрийн аяган дээрх нийт 300 /к.ү.н/ cfu-тэй тэнцэнэ.) 

- 140 мм голчтой Петрийн аяганы тоолж болох хамгийн их колонийн тоо 730 байна. (Энэ нь 

90 мм голчтой Петрийн аяган дээрх нийт 300 /к.ү.н/ cfu-тэй тэнцэнэ.) 

7.3.2.1.2 Лабораторийн сайн дадлын дагуу шинжилгээг гүйцэтгэх үед түгээмэл 

тохиолддог тооцоо хийх аргыг дор дурдсан болно. Онцгой тохиолдол заримдаа 

тохиолдож болох (жишээлбэл, хоѐр дараалсан шингэрүүлэгт ашиглах 

шингэрүүлгийн зэргийн харьцаа өөр байх) учраас үр дүнд  микробиологич дүгнэлт 

хийж, тооцоог шалгах ба үр дүнг үгүйсгэж эсвэл баталж болно. 

7.3.2.2 Ерөнхий тохиолдолд тооцоо хийх арга (нийт буюу ердийн колони 

тоолох)  

Үр дүнг хүчин төгөлдөр байлгахын тулд хамгийн багадаа 10 колони [ялган дүйх 

шалгуурыг хангасан ердийн болон өвөрмөц колони, нийт колони (7.3.2.3-ыг үзэх)] 

агуулсан тарилга бүхий нэгээс цөөнгүй аяганы колонийг тоолно.  

Шинжилгээний дээжид агуулагдаж буй бичил биетний N тоог  дараалсан хоѐр 

шингэрүүлгийн жигнэсэн дунджаар буюу томьѐо (1)-ийг ашиглан тооцно:  

  
∑ 

           
   (1) 

Энд:  

∑   дараалсан хоѐр шингэрүүлгийн хоѐр аяганд тоологдсон нийт колонийн 

тоо, аль нэг шингэрүүлгээс хамгийн багадаа 10 колони байна.; 

  аяга бүрд тарьсан тарилтын хэмжээ, миллилитрээр; 

  Шингэрүүлэлт хийсэн хэмжээ [шингэн бүтээгдэхүүн (сорьц) бол d = 1 

байна] 

Нэгээс олон шингэрүүлэг хэрэглэсэн тохиолдолд болох d1, d2 шингэрүүлгийн 

колонийн тооны  хоорондын харьцаа 10% гэж тооцоолно. d2 шингэрүүлгийн 

колонийн тооны дээд доод хязгаар лабораторийн онцлогоос хамаарна. Эдгээр 

хязгаарыг ISO 14461-2 стандартад зааж өгсөн ба шинжилгээний дүн энэ хязгаарт 

багтаж байгаа эсэхийг анхаарах хэрэгтэй. 
ЖИШЭЭ. Хэрэв d1 шингэрүүлэг дэх колонийн тоо 250 бол d2 шингэрүүлэг дэх колонийн тоо 13-аас 

(5,2%) багагүй, 39-өөс (15,6%) ихгүй байна. ISO 14461-2 стандартыг үз. 

Тооцоолж гаргасан үр дүнг  хоѐр оронтой болгож шилжүүлнэ. Үүний тулд гурав 

дахь орон 5-аас бага байвал өмнөх орон буюу тоог өөрчлөхгүй, гурав дахь орон 5-

аас их буюу тэнцүү байвал өмнөх орон буюу тоог нэг нэгжээр нэмнэ. 

Сорилтын дүнг 2 оронтой бүхэл тоо  буюу 1,0 - 9,9-ийн хоорондох тоог 10-ийн 

зэргээр үржүүлэн илэрхийлнэ. 

Сорилтын дүнгийн хуудсанд бичил биетний тоо N-ийг  нэг миллилитрт (шингэн 

бүтээгдэхүүн) эсвэл нэг граммд (бусад төрлийн бүтээгдэхүүн) гэж бичнэ. 
ЖИШЭЭ: Дараах байдлаар үр дүнг тооцно: 

- эхний шингэрүүлэгт (10
-2

): 168 колони; 

- хоѐр дахь шингэрүүлэгт (10
-3

): 14 колони ургасан байна. 

  
∑ 

         
 

      

          
 

   

     
        



MNS ISO 7218 : 2019 санал авах төсөл 

Үр дүнг дээр дурдсанаар хураангуйлж, нэг миллилитр буюу нэг грамм бүтээгдэхүүн дэх бичил 

биетний тоог 17 000 буюу 1,7 х 10
4
 гэж бичнэ. 

7.3.2.3  Ялган дүйсэн (таньж тодорхойлсон) бичил биетнийг тоолох арга  

Бичил биетнийг таньж тодорхойлох шаардлагатай бол, тарилга бүхий аяга бүрээс 

сэжиг бүхий нэгэн төрлийн  колониос А (ихэвчлэн 5) тоогоор сонгоно. Ялган дүйж 

тодорхойлсны дараа, аяга бүрийн хувьд таамаглал батлагдсан буюу шалгуурыг 

хангаж буй колонийн а тоог томьѐо (2)-ийг ашиглан олно. 

  
 

  
    (2) 

Энд:  

  А тооны нэгэн төрлийн колониуд дундаас шалгуурыг хангасан колонийн 

тоо; 

  аяган дээр тоологдсон сэжиг бүхий нийт колонийн тоо 

Үр дүнг хамгийн ойрын бүхэл тоонд хураангуйлна. Үүний тулд аравтын бутархайн 

таслалын арын  эхний орон 5-аас бага байвал өмнөх орныг өөрчлөхгүй, 5-аас их 

буюу тэнцүү байвал өмнөх орныг нэг нэгжээр нэмнэ. 

7.3.2.2-т үзүүлсэн томьѐонд  ∑C –ийг ∑а-аар, 7.3.2.4.1 болон 7.3.2.5.3-т үзүүлсэн 

томьѐонд С-ийг а-аар тус тус орлуулж, тухайн сорьцод байгаа бичил биетний тоо 

N, NE,N’-ийг тус тус олно. 

Үр дүнг 7.3.2.2-т заасны дагуу хураангуйлна. 

Үр дүнг 7.3.2.2 дахь хэсэг 7.3.2.4.1 болон 7.3.2.5.3 дахь хэсэгт заасны дагуу 

илэрхийлнэ. 
ЖИШЭЭ. Дараах байдлаар үр дүнг тооцно: 

- эхний шингэрүүлгээс (10
-3

): 66 колони; 

- хоѐр дахь шингэрүүлгээс (10
-4

): 4 колони ургасан байна. 

Ялган дүйх колонийг сонгохдоо: 

- 66 колони ургасны 8 колонийг ялган дүйхэд түүний 6 нь шалгуурыг хангасан бол эндээс  

а = 50; 

- 4 колони ургаснаас 4 колони бүгд шалгуур үзүүлэлтийг хангасан бол а = 4 байна; 

  
∑ 

         
 

    

          
 

  

        
        

7.3.2.2-т заасны дагуу үр дүнг хураангуйлж, нэг миллилитр буюу нэг грамм бүтээгдэхүүн дэх бичил 

биетний тоог 49 000 буюу 4,9 х 10
4
 гэж бичнэ. 

10.3.2.4 Бага ургалттай буюу цөөн тооны колонийг тоолох арга 

10.3.2.4.1 Нэг Петрийн аяганд (шууд сорьцоос болон эхний булинга эсвэл 

эхний шингэрүүлгээс) 10-аас цөөн колони ургасан тохиолдолд 

Арга бүрийн  тодорхойлох дээд хязгаар нь 10-аас дээш тооны колони тоологдсон 

үед тохирох нарийвчлалын мужид байна. Ургасан колонийн тоо 10-аас цөөн бол 

нарийвчлал буурна. Хэдий тийм боловч сорилт, туршилтын зорилгоос хамааран 

10-аас цөөн колони тоологдсон үед  доод хязгаарыг тодорхойлж болно. 

ISO/TR 13843 стандартад тодорхойлох хязгаарыг  ―x хэмжээний сорьцын хамгийн 

бага дундаж концентраци нь харьцангуй стандарт хазайлттай тэнцүү буюу RSD гэх 

өвөрмөц утгаар илэрхийлэгдэнэ‖ гэсэн байдаг.  ―Вариацийн коэффициент‖ гэдэг 

нэр томьѐо нь  RSD-ийг илэрхийлнэ. Вариацийн коэффициент СV -ийг тооцохдоо 

стандарт хазайлт s-ийн утгыг тухайн сорьцын дундаж утга  ̅-д хувааж олно. Иймд  

СV = s / ̅  болно. 

Пуассоны (Poisson) түгэлттэй тохиолдолд x-ийг дараах томьѐогоор олно. 
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    (3) 

Хэрэв СV  нь зөвшөөрөгдөх харьцангуй нарийвчлалын хязгаарын 50% гэж 

(микробиологийн шинжилгээнд боломжтой бол) тооцвол, тодорхойлох доод 

хязгаарын колонийн тоо дараах байдлаар олдоно. 

  
 

     
   

Тиймээс, дөрвөөс цөөн тоогоор тооцсон үр дүнг зөвхөн бичил биетэн байгаа 

эсэхийг илрүүлэхэд ашиглах нь зүйтэй. 

Нэгтгэн дүгнэвэл: 

Хэрэв Петрийн аяганд 10-аас бага хамгийн багадаа 4 колони ургасан бол дараах 

томьѐогоор бодож 

   
 

   
 

Нэг миллилитр (шингэн бүтээгдэхүүн) эсвэл нэг грамм (бусад төрлийн 

бүтээгдэхүүн) дахь бичил биетний ойролцоо тоо NE-ийг тогтооно. 
САНАМЖ: ―Ойролцоо тоо‖ гэдэг бол бодит утгаас бага гэсэн үг юм. Хэрэв бичил биетний нийт тоо 

3-аас 1-ийн хооронд бол үр дүнгийн нарийвчлал хэт бага учир сорилтын дүнгийн хуудсанд: 

 ―Нэг грамм эсвэл миллилитрт бичил биетэн илэрсэн, 4/Vd-аас цөөн тоотой ‖ гэж бичнэ.   

7.3.2.4.2  Петрийн аяганд (шууд сорьцоос болон эхний булинга эсвэл эхний 

шингэрүүлгээс ) колони ургаагүй тохиолдолд  

Хэрэв сорьцоос (шингэн бүтээгдэхүүн бол), эхний булинга (бусад төрлийн 

бүтээгдэхүүн), эхний шингэрүүлэг эсвэл үлдэгдэл дээжээс  нь ямар нэгэн колони 

өсгөвөрлөгдөөгүй байвал үр дүнг дараах байдлаар бичнэ: 

―нэг миллилитрт 1/Vd-ээс цөөн бичил биетэн илрэв‖ (шингэн бүтээгдэхүүн 

бол) эсвэл 

 ―нэг граммд 1/Vd-ээс цөөн бичил биетэн илрэв‖ (бусад төрлийн 

бүтээгдэхүүн бол) 

Энд: 

   - үлдэгдэл дээж  эсвэл эхний булингын тарилтын шингэрүүлэлтийн зэрэг   

(шингэн бүтээгдэхүүний үлдэгдэл дээжээс шууд тарьснаас  тохиолдолд  d = 100 = 1 

болно) 

  - Петрийн аяга бүрд тарьсан тарилгын хэмжээ, миллилитрээр 

7.3.2.4.3 Онцгой тохиолдлууд 

7.3.2.4.3.1 Ерөнхий  

Энэ хэсэгт ердийн болон өвөрмөц колонийг тоолоход тохиолдлууд хамаарна. 

7.3.2.4.3.2  Тохиолдол 1 

Эхний шингэрүүлэг d1-ийг агуулсан аяганд ердийн ба өвөрмөц колонийн тоо 300 

(эсвэл тодорхой стандартад заасан бусад тооноос)-аас их хэмжээгээр нүдээр 

тоологдох эсвэл сэжигтэй  колони илэрсэн бол, мөн дараагийн шингэрүүлэг d2-т 

ургасан колони 300 (эсвэл тодорхой стандартад заасан бусад тооноос)-аас бага 

тоотой, ердийн болон сэжигтэй колони ургаагүй тохиолдолд дараах байдлаар үр 

дүнг илэрхийлнэ: 

"нэг миллилитрт 1/V2d2-ээс цөөн , 1/V1d1-ээс олон бичил биетэн илрэв" 

(шингэн бүтээгдэхүүн бол) гэж  эсвэл ―нэг граммд /V2d2-ээс цөөн , 1/V1d1-ээс 

олон бичил биетэн илрэв‖ (бусад төрлийн бүтээгдэхүүн бол) гэж бичнэ. 

энд d1 ба d2 нь d1 ба d2-ийн шингэрүүлгийн зэрэг болно. 
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V1   Эхний шингэрүүлгээс Петрийн аяганд тарьсан тарилтын хэмжээ, 

миллилитрээр 

V2   2 дахь буюу дараагийн шингэрүүлгээс Петрийн аяганд тарьсан тарилтын 

хэмжээ, миллилитрээр 
ЖИШЭЭ. Дараах байдлаар үр дүнг тооцно: 

- эхний шингэрүүлгээс (10
-2

) аяган дээр 300-аас их колони ургаснаас, ердийн болон сэжигтэй 

колони илэрсэн; 

- хоѐр дахь шингэрүүлгээс (10
-3

) аяган дээр 33 колони ургаснаас, ердийн болон сэжигтэй 

колони илрээгүй бол 

Үр дүнг, нэг миллилитр буюу нэг граммд 100-аас олон 1000-аас цөөн бичил биетэн илрэв гэж 

илэрхийлнэ. 

7.3.2.4.3.3 Тохиолдол 2 

Эхний шингэрүүлэг d1-ийг агуулсан аяганд ердийн ба сэжигтэй колонийн тоо 300 

(эсвэл тодорхой стандартад заасан бусад тооноос)-аас их хэмжээгээр нүдээр 

тоологдох эсвэл  сэжигтэй колони илрээгүй бол; хэрэв дараагийн шингэрүүлэг d2-т 

ургасан колони 300 (эсвэл тодорхой стандартад заасан бусад тооноос)-аас бага 

тоотой, ердийн болон сэжигтэй колони ургаагүй тохиолдолд дараах байдлаар үр 

дүнг илэрхийлнэ: 

"нэг миллилитрт 1/V2d2-ээс цөөн бичил биетэн илрэв" (шингэн бүтээгдэхүүн 

бол) гэж эсвэл ―нэг граммд 1/V2d2-ээс цөөн бичил биетэн илрэв‖ (бусад 

төрлийн бүтээгдэхүүн бол) гэж бичнэ. 

Энд:     d2   - d2-ийн шингэрүүлгийн зэрэг болно. 

V2  - 2 дахь буюу дараагийн шингэрүүлгээс Петрийн аяганд тарьсан 

тарилтын хэмжээ, миллилитрээр 
ЖИШЭЭ: Дараах байдлаар үр дүнг тооцно: 

- эхний шингэрүүлгээс (10
-2

) аяган дээр 300-аас их колони ургаснаас, ердийн болон 

баталгаажуулах колони илрээгүй; 

- хоѐр дахь шингэрүүлгээс (10
-3

) аяган дээр 33 колони ургаснаас, ердийн болон 

баталгаажуулах колони илрээгүй бол 

Үр дүнг, ―нэг миллилитр буюу нэг граммд 1000-аас цөөн бичил биетэн илрэв‖ гэж илэрхийлнэ.  

7.3.2.5 Онцгой тохиолдлуудын тоолох арга 
1-Р САНАМЖ: 7.3.2.2 дахь хэсэгт тохирохгүй зарим жишээнүүдийн хувьд d2-ийн шингэрүүлгийн 

колонийн тооны дээд, доод хязгаар d1-ийн шингэрүүлгийн тооноос харьцангуй өөр байж болно. 

Хэрэв шинжилгээг давтан хийх боломжгүй бол үр дүнг 7.3.2.2 дахь хэсэгт зааснаар илэрхийлж 

болно. Гэхдээ хэвийн нөхцөлд нарийвчлал нь бага гарсан бол сорилтын дүнгийн хуудсанд энэ 

тухай заавал оруулж бичнэ.  

2-Р САНАМЖ: Бүх тайлбар, жишээнүүд шингэрүүлэг бүрд хэрэглэсэн нэг Петрийн аяга хэрэглэсэн 

тохиолдлууд бөгөөд шингэрүүлэг бүрд хоѐр Петрийн аяга хэрэглэсэн тохиолдлыг D хавсралтад 

үзүүлсэн болно. 

3-Р САНАМЖ:  Жишээнүүдэд дурдагдсан d2 шингэрүүлэлтээс колони тоолох доод хязгаарыг ISO 

14461-2 стандартаас авсан болно. 

4-Р САНАМЖ: Үнэмшлийн хязгаарын завсар нь тоологдох колонийн хамгийн их утгатай тохирч 

байх ѐстой.   

7.3.2.5.1 Аяган дахь эхний шингэрүүлэг d1-ийн агуулж буй колонийн (ердийн болон 

өвөрмөц колони, нийт колони) тоо тоологдох дээд хэмжээнээс их  (300-аас эсвэл 

тодорхой стандартад заасан бусад тооноос), дараагийн шингэрүүлэг d2-ийн агуулж 

буй колонийн (ердийн болон таньж баталгаажуулсан колони, нийт колони) тоо    

10-аас бага (тоолох доод хязгаараас) байвал үр дүнг дараах байдлаар илэрхийлнэ. 
САНАМЖ:  Дээрх тохиолдлыг энэ бүлэгт жишээгээр үзүүлсэн байгаа. 



MNS ISO 7218 : 2019 санал авах төсөл 

a) Хэрэв d1 шингэрүүлгийн аяган дахь колонийн тоо (тоолж болох хамгийн их 

тооны үнэмшлийн завсрын дээд хязгаарт буюу тоолж болох хамгийн их тоон 

дээр нь дээр нэмэх нь 1 байвал) өөрөөр хэлбэл В хавсралтад зааснаар  

301-334 байвал, мөн  d2 шингэрүүлэлтийн колонийн тоо 7.3.2.2-т зааснаас 

цөөнгүй ургасан бол ерөнхий тохиолдлын тоолох аргыг хэрэглэнэ. (7.3.2.2-

ийг үз) 
1-Р ЖИШЭЭ: Дээд тал нь 300 колони тоологдох нөхцөлд дараах үр дүн гарсан бол:  

- эхний шингэрүүлэлтээс (10
-2

) аяган дээр 310 колони ургасан бол (300-ийн үнэмшлийн 

завсрын дээд хязгаар 334-өөс цөөн байна ) 

- хоѐр дахь шингэрүүлэлтээс (10
-3

) аяган дээр 8 колони ургасан бол (10
-2 

шингэрүүлэлтээс 

310 колони тоологдсон бол 10
-3

 шингэрүүлэлтээс тоологдох колонийн доод хязгаар 18 

колони байна) 

Энэ тохиолдолд колони тоолсон дээрх үр дүнг тооцохгүй.  

2-Р ЖИШЭЭ: Дээд тал нь 150 колони тоологдох нөхцөлд дараах үр дүн гарсан бол: 

- эхний шингэрүүлэлтээс (10
-2

) аяган дээр 160 колони ургасан бол (150-ийн үнэмшлийн 

завсрын дээд хязгаар 174-өөс цөөн байна ) 

- хоѐр дахь шингэрүүлэлтээс (10
-3

) аяган дээр 8 колони ургасан бол (10
-2 

шингэрүүлэлтээс 

160 колони тоологдсон бол 10
-3

 шингэрүүлэлтээс тоологдох колонийн доод хязгаар              

7 колони байна) 

Энэ тохиолдолд дараалсан хоѐр шингэрүүлгийн аяган дээрх үр дүнг авч ерөнхий тохиолдолд 

тооцоо хийх аргыг (10.3.2.2) ашиглан үр дүнг тооцно. 

b) Хэрэв d1 шингэрүүлгийн аяган дахь колонийн тоо тоолж болох хамгийн их 

тооны үнэмшлийн завсрын дээд хязгаараас их байвал (жишээ нь 334), d2 

шингэрүүлэлтийн колонийн тоо 7.3.2.2-т зааснаас цөөнгүй бол зөвхөн d2 

шингэрүүлэлтийн  тоолж болох хамгийн их тооны үнэмшлийн завсрын дээд 

хязгаараас тооцоолол хийж ойролцоо утгыг гаргана. (7.3.2.4.1-ийг үз) 
1-Р ЖИШЭЭ: Дээд тал нь 300 колони тоологдох нөхцөлд дараах үр дүн гарсан бол:  

- эхний шингэрүүлэлтээс (10
-2

) аяган дээр 334-өөс олон колони ургасан  

- хоѐр дахь шингэрүүлэлтээс (10
-3

) аяган дээр 9 колони ургасан бол (10
-2 

шингэрүүлэлтээс 

334 колони тоологдсон бол 10
-3

 шингэрүүлэлтээс тоологдох колонийн доод хязгаар 20 

колони байна) 

Энэ тохиолдолд колони тоолсон дээрх үр дүнг тооцохгүй. 

2- Р ЖИШЭЭ: Дээд тал нь 150 колони тоологдох нөхцөлд дараах үр дүн гарсан бол: 

- эхний шингэрүүлэлтээс (10
-2

) аяган дээр 174-өөс илүү колони ургасан бол  

- хоѐр дахь шингэрүүлэлтээс (10
-3

) аяган дээр 9 колони ургасан бол (10
-2 

шингэрүүлэлтээс 

174 колони тоологдсон бол 10
-3

 шингэрүүлэлтээс тоологдох колонийн доод хязгаар найман 

колони байна) 

Энэ тохиолдолд 10
-3

  шингэрүүлэлтийн аяган дээрх үр дүн дээр тулгуурлан ойролцоо тоог гаргана. 

(10.3.2.4.1-ийг үз)  

3-Р ЖИШЭЭ: Дээд тал нь 150 колони тоологдох нөхцөлд дараах үр дүн гарсан бол: 

- эхний шингэрүүлэлтээс (10
-2

) аяган дээр 174-өөс илүү колони ургасан бол  

- хоѐр дахь шингэрүүлэлтээс (10
-3

) аяган дээр 5 колони ургасан бол (10
-2 

шингэрүүлэлтээс 

174 колони тоологдсон бол 10
-3

 шингэрүүлэлтээс тоологдох колонийн доод хязгаар найман 

колони байна) 

Энэ тохиолдолд колони тоолсон дээрх үр дүнг тооцохгүй. 

7.3.2.5.2  Бичил биетэн агуулсан бүх шингэрүүлэлтээс тарьсан Петрийн аяга 

бүрийн колонийн (нийт колони, энгийн болон өвөрмөц колони) тоог тоолоход 300-

аас их  (эсвэл тодорхой стандартад заасан бусад тооноос) байвал үр дүнг дараах 

байдлаар бичнэ. 

"нэг грамм эсвэл нэг миллилитрт 300/Vd-ээс олон бичил биетэн байна" (нийт 

колонийн тоо болон ердийн колони ургасан тохиолдолд) эсвэл 
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 ―нэг грамм эсвэл нэг миллилитрт (300/Vd) х (b/A)-ээс олон бичил биетэн 

байна‖ гэж (баталгаажуулсан колони байгаа тохиолдолд) бичнэ. Нэг 

миллилитрт (шингэн бүтээгдэхүүн бол) эсвэл граммд (бусад төрлийн 

бүтээгдэхүүн бол) гэнэ. 

Энд: 

d сүүлийн тарьсан шингэрүүлэг  

V Петрийн аяга бүр тарьсан тарилгын хэмжээ, миллилитрээр 

b А тооны колониуд дундаас таньж тодорхойлох шалгуураар 

баталгаажсан  колонийн тоо; 

7.3.2.5.3 Хамгийн сүүлчийн шингэрүүлгээс тарьсан  аяганд 10-аас их, 300-аас цөөн 

(эсвэл тодорхой стандартад заасан бусад тоо) колони (өвөрмөц болон таамаглаж 

буй колони, нийт колони) ургасан бол томьѐо (4)-ийг ашиглан байгаа бичил 

биетний N’ тоог тооцно: 

   
 

   
   (4) 

Энд: 

c аяган дээр тоологдсон колонийн тоо 

V аяга бүрд тарьсан тарилтын хэмжээ, миллилитрээр; 

d сүүлийн тарьсан шингэрүүлэг 

7.3.2.2-т заасны дагуу үр дүнг хураангуйлна. 

Үр дүнг нэг миллилитр (шингэн бүтээгдэхүүн) эсвэл нэг грамм дах (бусад төрлийн 

бүтээгдэхүүн) бичил биетний N’тоогоор илэрхийлнэ. 

ЖИШЭЭ. Дараах байдлаар үр дүнг тооцно. 

- сүүлийн шингэрүүлгээс (10
-4

) 120 колони ургав. 

Эндээс  

   
   

        
           

7.3.2.2-т заасны дагуу үр дүнг хураангуйлж, нэг миллилитр эсвэл нэг грамм бүтээгдэхүүн дэх бичил 

биетний тоо 1 200 000 буюу 1,2 х 10
6
 гэж бичнэ. 

7.3.2.6  Алдааг хэмжих 

Тоон тодорхойлолт хийхдээ ISO/TS 19036-г харах. 

7.4  Мөөгөнцөр, дрожжийн тоог тоолох 

7.4.1 Ерөнхий зүйл 

Мөөгөнцөр, дрожжийг гүний болон гадаргуугийн  аргын аль алинаар ургуулан нь 

тоог тоолно. Гүний арга нь тоог тоолоход илүү хялбар байдаг бол  гадаргуугийн 

аргын хувьд  эсүүд нь  агаарын хүчилтөрөгчийг хамгийн их авах боломжийг олгож, 

хайлуулсан халуун агарын стрессд өртдөггүй сайн талтай. Урьдчилан бэлтгэсэн 

агар бүхий аягыг тарилга хийхийн өмнө хатаах шаардлагатай. (ISO/TS 11133-ыг 

үз). 

Зарим хөгц мөөгөнцөр, дрожжи нь заримдаа эрүүл хүмүүст ч халдварлаж эсвэл 

харшлын хариу урвал өгч болно. Тиймээс тэдэнтэй ажиллахдаа маш болгоомжтой 

харьцах шаардлагатай. Тэжээлт орчинтой аягыг задгай өрөөнд бус, дулаан 

тогтоогуурт байлгах нь хамгийн тохиромжтой. Аяганы тагийг аль болох нээхгүй 

байх, зөвхөн микроскопын шинжилгээний  наалдац бэлдмэлийг бэлтгэх зэрэг 

зайлшгүй тохиолдолд нээж, хурдан таглах хэрэгтэй. Конид болон бусад эсийг 

тархаахгүйн тулд шатааж улайсгасан микробиологийн зүүг тарилга хийхийн өмнө 

хөргөнө. Ажлын сандал, дулаан тогтоогуур зэргийг байнга халдваргүйжүүлнэ. 
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Петрийн аягыг дээш харуулан, тоолох хэмжээнд ургах хүртэл аягыг хөдөлгөхгүй 

өсгөвөрлөх ба аягыг хөдөлгөхөд мөөгөнцрийн конид юмуу спор тархах, дагуул 

колони үүсэх, популяцийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зэрэг нөлөө үзүүлдэг. 

10.4.2 Мөөгөнцөр, дрожжийн колонийг тоолох 

Ихэвчлэн 10-150 колони бүхий аягыг тоолно. Хэрвээ микофлор нь ихэвчлэн  

мөөгөнцрөөс бүрдсэн байвал популяцийн хэмжээ багатай аягыг сонгоно; хэрэв 

микофлор нь гол төлөв дрожжиос бүрдсэн байвал дээд хязгаарын буюу хамгийн 

их тоотой аягыг тоолохоор сонгоно. 

Хэрэв колонийн шинж чанар эргэлзээтэй байгаа бол бичил биетэн байхгүйг батлах 

зорилгоор дээж бүрээс  хамгийн багадаа 5 колонийг сонгож наалдац бэлтгэх буюу 

эсийг будаж шалгана. 

7.5 Шингэн тэжээлт орчин ашиглаж тоолох 

7.5.1 Зарчим 

Сорьцыг түүнд агуулагдаж буй тодорхой бичил биетний эсвэл бүлэг бичил биетний 

өсөлтийг дэмжих, хайж байгаагаас бусад бичил биетний өсөлтийг дарангуйлах 

зорилгоор шингэн тэжээлт орчинд тарьдаг. 

Сонирхож буй бичил биетэн өсгөвөрлөгдсөн эсэхийг тодорхойлохын тулд янз 

бүрийн шалгуур ашигладаг тухайлбал, булингар, хий үүсгэлт, өнгөний өөрчлөлтийг 

харах, сонгомол хатуу тэжээлт орчинд сэлгүүлэн тарьж зохих температурт болон 

атмосферт өсгөвөрлөх гэх мэт. Тэжээлт орчны найрлага, эерэг ба сөрөг үр дүнг 

хооронд нь ялгах шалгуурыг холбогдох стандарт арга ашиглан тодорхойлно. 

Энэ аргыг ашиглан сорьцод агуулагдах бичил биетний зөвхөн чанарын шинжилгээ 

хийж болно. Өөрөөр хэлбэл эерэг болон сөрөг гэсэн үр дүнгийн аль нэгийг 

үзүүлнэ. Бичил биетний тоог тоолохын тулд шаардлагатай бол хэд хэдэн сорьцыг 

шинжилж, эхний булинга болон шингэрүүлгүүдээс хамгийн үнэн зөв тоо (MPN) -г 

тодорхойлох статистикийн аргыг хэрэглэнэ.  

 

7.5.2 Тарилга хийх 

7.5.2.1 Ерөнхий  зүйл 

Хэрэв сонгомол тэжээлийн орчин хэрэглэж байгаа тохиолдолд шинжилгээний 

дээжийн найрлага дахь бодис  тэжээлт орчны сонгомол шинж чанарыг 

бууруулахгүй байх ѐстой. Ингэснээр зорилтот бус бичил биетний өсөлтийг дэмждэг. 

Ихэнх стандартуудад тусгай матриц болон шингэн тэжээлт орчныг хэрэглэхэд 

тохиромжтой хамрах хүрээг тодорхойлсон боловч spice, cocoa, bouillon зэрэг 

өтгөрүүлэгч бодисуудыг анхаарах хэрэгтэй байдаг. Хэдийгээр энэ талаар 

холбогдох стандартад тусгайлан заадаггүй ч гэсэн эдгээр нь өсөлтийг 

дарангуйлагч бодис агуулсан байж болзошгүй тул, матрицаас зорилтот бичил 

биетнийг ялгахын тулд  олон шингэрүүлэлт хийж байгаа бол саармагжуулах бодис 

нэмэх, центрифугдэх, шүүх эсвэл тунгаах аргыг ашиглахыг ѐстой болно. Матрицын 

биологийн бүтэц, найрлагаас хамаарч бохирдол ихтэй гадаад орчны дээжүүд 

болон пробиотик бактери агуулсан эсэг бүтээгдэхүүн ямар тэжээл сонгох нь 

аналитик микробиологичийн хувьд цөөн тооны бичил биетэн агуулсан дээжтэй 

ажиллахаас илүү хүнд сорилт болдог. Эдгээр асуудалтай дээжүүдийн хувьд spike 

хийх замаар буюу тохирох бичил биетнүүдийг ашиглан  өсөлтийг зогсоох аргаар 
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туршилт хийж, тухайн матриц буюу тэжээлт орчныг хэрэглэж болох эсэхийг 

шалгана.  

Хатуу дээжийг (нунтаг бас орно) MPN аргаар шинжлэхэд зөвхөн эхний булингаас 

сорьцыг авч бэлдэнэ. Энэ анхдагч булингаас тодорхой хэмжээгээр авч шинжилгээг 

хийнэ. 

7.5.2.2 Ажлын дараалал  

Холбогдох стандартад өөрөөр заагаагүй бол ихэвчлэн 1 мл, эсвэл түүнээс бага 

хэмжээгээр сорьцоос авч түүнээс 5-10 дахин хэмжээтэй өтгөрүүлсэн тэжээлт 

орчин дээр нэмдэг. 1 - 100 мл-ийн хоорондох хэмжээтэй сорьцыг ихэвчлэн тэнцүү 

хэмжээтэй хоѐр дахин өтгөрүүлсэн тэжээлт орчин дээр нэмдэг. 

100 мл-ээс их хэмжээтэй тохиолдолд  концентраци ихтэй тэжээлт орчныг ашиглаж 

болно. Тусгай зориулалтаар ариутгасан хуурай тэжээлт орчныг сэрүүн нөхцөлд 

(эсвэл 30 0С хүртэл урьдчилан халаасан) сорьц руу нэмж уусган шинжилж болно. 

Хэрэв өөрөөр заагаагүй бол дээжийн эхний булинга бэлтгэхээс сүүлийн хуруу 

шилний шингэрүүлэг хийж, олон үүрт хавтан руу /multiwall plate/ эсвэл шилэн сав 

руу тарилга хийх хүртэлх хугацаа 30 минутаас хэтрэхгүй байна.  

Шингэрүүлэг бүрт шинэ ариутгасан соруур ашиглана. 

7.5.3 Тарилга хийх системийг сонгох 

MPN аргын мөн чанар бол дээжийн шингэрүүлгээс тарьсан тарилтын ургалтын 

түвшинд суурилдаг бол зарим тохиолдолд сонгосон шингэрүүлгийн тарилга  

амьдрах чадвартай бичил биетэн агуулаагүй байж болдог. "Хүлээгдэж буй үр дүн" 

бол шингэрүүлэг бүрийн  ургалт өгсөн тарилгын тоогоор тухайн дээжид агуулагдаж 

буй бактерийн үндсэн концентрацийг тооцоолдог. Боломжит концентрацийн хүрээ 

хэтэрхий өргөн байдаг учраас микробиологич дараалсан шингэрүүлэлт хийж хэд 

хэдэн хуруу шил (эсвэл аяга г.м)-нд шингэрүүлэг бүрээс тарилт хийн өсгөвөрлөнө. 

Үндсэн дээжинд байгаа бичил биетний хамгийн үнэн зөв тоо (MPN) болон тоолох 

шинжилгээний нарийвчлалыг өсгөвөрлөлтийн дараа ажиглагдсан эерэг ба сөрөг 

хуруу шилний тоог үндэслэн статистик аргаар тооцно. 

MPN аргыг сонгон хэрэглэхэд дараах нөхцөлүүдийг анхаарах хэрэгтэй.  

- Шинжилж буй дээжид байж болох бичил биетний тоо, 

- техникийн шаардлага, 

- шаардлагатай нарийвчлал 

- бусад  хэрэглэгдэх нөхцөлүүд. 

Хэмжлийн эргэлзээ нь аяган дах колонийн хэмжлийн эргэлзээг тооцох аргатай 

адил, сорьцын эерэг хуруу шилний тооноос хамаардаг. Хэмжлийн эргэлзээ нь 

ашиглаж байгаа хуруу шилний тооны квадрат язгуурын функцээр нэмэгддэг. 

Хэмжлийн эргэлзээг хоѐр дахин багасгахын тулд хуруу шилний тоог 4 дахин нэмэх 

шаардлагатай.  Цөөн давталттай хуруу ашиглаж байгаа үед хэмжлийн эргэлзээ 

харьцангуй өндөр байна. 

Хэмжээнээс нь хамааруулан сорьцыг шингэн тэжээлт орчинтой хуруу шил эсвэл 

шилэн саванд тохирох хэмжээгээр авч тарилга хийж болно. Бага хэмжээтэй 

сорьцын хувьд олон үүрт хавтанг ашиглаж болно. 

10.5.3.1 Нэг шингэрүүлэгт систем 

Бичил биетний таамаглаж буй концентрацийн хэмжээнд бага, эсвэл багахан 

хэмжээний өөрчлөлт орсон  үед хамгийн тохиромжтой тарилга хийх систем нь 

сорьцын хэмжээтэй тэнцүү хэмжээгээр шингэрүүлэгчийг хийж, нэг эгнээ буюу 
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цуваагаар шингэрүүлэг хийх юм. Бичил биетний байж болох хамгийн их тоо болон 

хамгийн бага тооны хоорондын харьцаа нь 25-аас бага тохиолдолд сорьцоос 10 

зэрэгцээ шинжилгээ хийх нь хэрэгтэй үр дүнг өгөх хамгийн доод давталтын тоо юм. 

Бичил биетний байж болох дээд, доод утгын харьцаа 200 бол 50 хуруу шилэнд 

зэрэгцээ  шинжилгээ хийнэ. Хэрэв бодит концентрацийн утга нь  байж болох MPN -

ийн утгатай хэт ойрхон байвал бүх хуруу шил ургалттай эсвэл бүгд ургалтгүй байх 

магадлал өндөр байдаг.  Нэг шингэрүүлэгт MPN-ийн жишээг В Хавсралтын В.4 

Хүснэгтэд үзүүлсэн болно. 

7.5.3.2 Олон шингэрүүлэгт систем 

Дээж дэх бичил биетний концентраци тодорхойгүй, эсвэл их хэмжээний өөрчлөлт 

орсон гэж үзвэл хэд хэдэн шингэрүүлэлт хийж  хуруу шил рүү тарих шаардлагатай. 

Эерэг ба сөрөг үр дүнгийн аль алиныг нь тогтоохын тулд тарилгыг хангалттай 

тоогоор хийнэ. Шингэрүүлгийн тоо нь  MPN-ийн утгыг олох  тооцооны аргаас 

хамаардаг. Хэрвээ MPN-ийн хүснэгт ашиглаж байгаа бол тухайн хүснэгтэд 

өгөгдсөн шингэрүүлгийн системийн сонголт хязгаарлагдмал байдаг. Компьютерын 

программ ашиглаж байгаа бол шингэрүүлгийн тоо, зэрэгцээ хуруу шилний тоо 

хязгааргүй бөгөөд энэ нь шинээр худалдаан гарсан MPN –ийн шинжилгээний 

цомгийг хэрэглэхэд чухал ач холбогдолтой байдаг. 

7.5.3.3 Тэгш хэмт шингэрүүлгийн систем 

Хамгийн түгээмэл хэрэгэлдэг MPN –ийн тэгш хэмт шинэгрүүлгийн  системд            

3 эсвэл 5 зэрэгцээ хуруу шилийг ашигладаг. Энэ системийн нарийвчлал нь  

шингэрүүлэг бүрд цөөн тооны хуруу шил ашигласнаас багасдаг. Гурван хуруу 

шилнний системээс гарсан дүнгүүд концентрацийн хэмжээний дараалсан 

үзүүлэлтээс бага зэрэг илүү байдаг. Хэрэв илүү нарийвчлал шаардлагатай бол тав 

буюу түүнээс дээш зэрэгцээ хуруу шилний системийг хэрэглэнэ. Гурван хуруу 

шилний MPN, таван хуруу шилний MPN, арван хуруу шилний MPN -ийн жишээг  

В.5 - В.7 Хүснэгтэд тус тус үзүүлэв. 

7.5.3.4 Тэгш бус хэмт шингэрүүлгийн систем 

Тэгш бус хэмт арга нь янз бүрийн шингэрүүлгийн түвшинд өөр өөр тооны  хуруу 

шил ашигладаг систем бөгөөд зөвхөн тодорхой хүрээн доторх бичил биетний тоог 

тооцоход ашиглана (тухайлбал  ISO 8199-ийг үзэх). Санаандгүй хуруу шилийг 

алдаж, хагалах зэрэг нь тэгш бус хэмт шингэрүүлэг рүү хөтөлдөг. Хэдий тий 

боловч худалдаанд байдаг зарим шинжилгээний цомгууд тэг бус хэмт 

шингэрүүлгийн систем дээр үндэслэгдсэн байдаг. Ийм төрлийн систем ашиглахад 

тохирох программ хангамжийг дагалдуулж өгдөг. (7.5.6.3-ийг үз) 

7.5.4 Өсгөвөрлөлт 

Тарилга хийсэн хуруу шил, колбо буюу шил савыг дулаан тогтоогуурт эсвэл усан 

ваннд өсгөвөрлөнө. Олон үүрт /Multiwell/ хавтанг зөвхөн дулаан тогтоогуурт 

байрлуулна. 

Хайж буй бичил биетэн  болон бичил биетний бүлгээс хамаарч өсгөвөрлөх хугацаа 

болон температурыг тусгай стандартын дагуу сонгоно. 

Зарим бичил биетний хувьд өсгөвөрлөлт ба баталгаажуулалт нь хоѐр үе шатыг 

дамжих шаардлагатай байж болно. MPN утгын хазайлт болон хүндрэлийг тусгай 

стандартад нэмж тусгасан  байж болно. (эшлэл 52-ийг үзэх) 
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7.5.5 Үр дүнг тайлбарлах 

Эерэг үр дүнг  сөрөг үр дүнгээс ялгах шалгуурыг бичил биетэн  эсвэл түүний бүлэг 

бүрд харгалзах стандартад заасны дагуу тодорхойлно. Эдгээр шалгуурыг 

ашиглахдаа нэг дээжээс авсан  бүх сорьцын эерэг үр дүнг тооцож, тэмдэглэж авна. 

7.5.6 MPN-ийн утгыг тодорхойлох 

MPN-ийн утгыг тодорхойлох гурван арга байдаг. Үүнд математикийн томьѐо 

ашиглаж тооцох, MPN-ийн хүснэгтээр, эсвэл компьютерийн тусгай программ 

ашиглах аргууд багтана. Статистик тооцоон дээр үндэслэсэн учир эдгээр арга нь  

бүгд нэгэн ижил хүчин төгөлдөр байна. Эдгээр гурван аргыг дор дэлгэрэнгүй 

тайлбарласан болно. 

7.5.6.1 Математикийн томьѐогоор тооцох 

7.5.6.1.1 Бүх тохиолдолд ашиглах ойролцоо утгын томьѐо 

Хэдэн ч тооны шингэрүүлэг, зэрэгцээ хуруу шилний хувьд  MPN-ийн ойролцоо 

утгыг (M) олохдоо дараах томьѐог хэрэглэнэ (5)                                                                                            

(5) 

 

 

Энд: 

Zp Эерэг үр дүн үзүүлсэн хуруу шилний тоо; 

ms сөрөг үр дүн бүхий бүх хуруу шилэн дэх дээжийн нийт масс, граммаар; 

mt бүх хуруу шилэн дэх дээжийн нийт масс, граммаар 

ЖИШЭЭ (эшлэл 53-аас) 

10 сорьц байлаа гэж бодоход эерэг үр дүн үзүүлсэн 10 , 4 , 2 дахь хуруу шилэнд 0,1гр, 0,01гр, 0,001 

гр дээж тус тус байсан. Тэгвэл фракцын хариу үйлдэл зөвхөн 4 ба 2 –т илэрсэн бол эерэг үр 

дүнгийн нийт тоо Zp=6 байна. Шинжлэгдсэн нийт масс mt=10x0,01+10x0,001=0,11 гр. Сөрөг хуруу 

шилний нийт масс ms=6х0,01+8х0,001=0,068.  

 

 
 

 

√          
 

 

√      
 

 

      
      

Энэ үр дүнг 70 граммын MPN утга болох хүснэгтийн  10-4-2 дахь утгатай харьцуулан шалгана. 

7.5.6.1.2  Нэг шингэрүүлэгт хуруу шилний эгнээний “тохирох” уусмал 

Нэг  шингэрүүлэгт цуваа буюу эгнээний хуруу шилний MPN-ийн утгыг дараах 

томьѐогоор (6) олно: 
 

 
  

 

 
  [

 

 
]                                                                 (6) 

 

Энд: 

m цувралын хуруу шил бүр дэх дээжийн масс, граммаар; 

ln натурал логарифм; 

N цуврал дахь хуруу шилний тоо; 

S сөрөг урвал бүхий хуруу шилний тоо 

 

7.5.6.1.3 Нэг шингэрүүлэгт шинжилгээний нарийвчлалыг тооцох 

MPN-ийн  95 %-ийн үнэмшлийн хязгаарыг эшлэл 55, 53,52 дугаарт заасны дагуу 

log10M-стандарт хазайлт болон MPN-ийн ойролцоо утгаар тооцоолж болно. 

САНАМЖ. ISO 80000-2:2009 стандартын 12 дугаар бүлэгт заасны дагуу 10 суурьтай логарифмыг 

―lg‖ гэж тэмдэглэнэ гэсэн байдаг хэдий ч энэхүү стандартад ―log10‖ гэж тэмдэглэсэн нь хүнсний 

микробиологийн лабораториудын нийгэмлэг энэ тэмдэглэгээг өргөн хэрэглэдэгтэй холбоотой юм. 
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MPN-ийн стандарт алдаа MPN       
 -ийг (7) томьѐо ашиглан бодно. 

                (7)  

 

 

Энд: 

M  бол  MPN 

m  бол хуруу шил бүрийн тарилгын масс    

G   бол  е=экспоненциал өсөлтийн үе ажиглагдсан хуруу шилний тоо 

Ердийн тохиолдлын үнэмшлийн хязгаар ойролцоогоор  

             
    байна.     

ЖИШЭЭ.  (m) 0,1 г дээжийг n=20 тооны хуруу шилэнд тарьсан  мөн G=4 эерэг үр дүн өгсөн (16 нь 

сөрөг үр дүнтэй гэсэн үг) гэж  гэж бодвол нэг грамм дахь MPN-ийн утга буюу М дараах байдлаар 

бодогдоно. 

   
 

 
  [

 

 
]   

 

   
   [

  

  
]        (   )       

Стандарт алдаа         
 нь 

      
  

     (   )

        √    (   )
 

     (      )

           √     (      )
 

(      )

       √   
 

    

      
      

байна. 

Одоо        
       болон ердийн тохиолдлын үнэмшлийн хязгаар   

             
    -ийг       

 -аар тус тус үржүүлнэ. 

     
 -ийн үнэмшлийн доод хязгаар      

      -(1,96 х 0,22)=0,35-0,43= -0,08 

     
 -ийн үнэмшлийн дээд хязгаар      

      +0,43= 0,78 

Эндээс М-ийн үнэмшлийн доод хязгаар нь          
(     )

     , дээд хязгаар нь          
(    )

     

байна. 

Гэхдээ 10.5.6.3-т заасан MPN тооцоолуурыг ашиглаж байгаа үед энэ тооцоог ингэж гараар бодох 

шаардлагагүй. 

7.5.6.1.4 Тэгш хэмт олон шингэрүүлэгт шинжилгээний нарийвчлалыг тооцох 

Тэгш хэмт олон шингэрүүлэгт  MPN-ийн системийн стандарт хазайлт log10-ийг 

Кохраны (Cochran’s) томьѐогоор ойролцоогоор олж болно (эшлэл 28). 

      √     
 

 
 

Эн; 

s MPN –ийн log10-ийн стандарт хазайлт; 

f дараалсан шингэрүүлгийн хоорондох шингэрүүлгийн зэрэг (ихэвчлэн 10 

байдаг); 

N шингэрүүлэг бүрд ашигласан хуруу шилний тоо; 

95 %-ийн үнэмшлийн дээд, доод хязгаарыг ойролцоогоор MPN-ийн утгыг 2s-ийн 

урвуу логарифмаар тус тус үржүүлж, хувааж олно. Энэ үйлдэл нь үнэмшлийн дээд 

хязгаарыг хэт нэмэгдүүлэх хандлагатай байдаг. MPN тооцоолуурыг ашиглах нь 

илүү бодит үр дүн гаргадаг. (7.5.6.3) 

7.5.6.2 MPN-ийн хүснэгтийн арга 

7.5.6.2 Нэг шингэрүүлэгт системийн хүснэгт  

В.1-ээс В.4 Хүснэгтэд сорьц бүрийн  10, 15, 20, 25 зэрэгцээ хуруу шилний (нэг 

шингэрүүлэлтээс хуруу шил бүрд ижил хэмжээгээр авч  тарьсан байна) 95 % 

үнэмшлийн хязгаар болон MPN-ийн утгыг заасан байдаг.  
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Дээжийн эталон масс ( шингэн дээж бол эзлэхүүн)-ын үр дүнг илэрхийлэхийн тулд  

эталон массыг  сорьцын масстай харьцуулсан харьцааг MPN болон 95 %-ийн 

үнэмшлийн хязгаарын утгаар үржүүлнэ. Логарифмын стандарт хазайлтаар 

үржүүлж болохгүй. Хүнсний микробиологид эталон масс нь ихэвчлэн 1 г байдаг. 

Сорьцын масс нь хуруу шилэнд тарьсан эзлэхүүн дэх дээжийн хэмжээ (грамм)-тэй 

адил буюу тэнцүү гэж үзнэ. Өрөөр хэлбэл  10-1 шингэрүүлгээс 1 мл гомогенатыг 

хэрэглэсэн бол сорьцын масс 0,1 г байна. 
ЖИШЭЭ. (Эшлэл [30]) 

Хоѐр дахин өтгөрүүлсэн шөл бүхий 20 хуруу шилэнд 10 дахин шингэлсэн дээж (0,1 г/мл)-ний 5 мл 

шингэнийг тарив. Өсгөвөрлөлтийн дараа 16 хуруу шилэнд мэдэгдэхүйц ургалт ажиглагдсан байна 

бол тухайн дээж дэх (нэг грамм дах бичил биетэн) бактерийн  MPN- ийг ол. 

В.3 хүснэгтэд 95% -ийн магадлалтай үнэмшлийн доод хязгаар нь 0,93, дээд хязгаар нь 2,77-ын 

завсарт нэг хуруу шилэн дэх бичил биетний MPN 1,61 гэж өгөгдсөн.  

5 мл сорьцтой хуруу шил бүрд 0,5 г дээж агуулагдана. Тиймээс 1 г дээж дэх бичил биетний MPN 

(M)-ийг дараах байдлаар олно. 

  

    

   
 

⁄       ⁄  

95 %-ийн үнэмшлийн завсарт 2,5%-ийн хязгаарын доод утга  
    

   
 

⁄      ⁄  

95 %-ийн үнэмшлийн завсарт 97,5%-ийн хязгаарын дээд утга  байна. 

 

 

 

7.5.6.2.2 Олон шингэрүүлэгт системийн хүснэгт: дараалсан гурван 

шингэрүүлгийн хувьд 

Практикт ихэвчлэн тэгш хэмт системээр гурав (В.5 Хүснэгт),  тав, (В.6 Хүснэгт) 

эсвэл 10 (В.7 Хүснэгт) давталтаар  дараалсан гурван шингэрүүлгийг ашигладаг. 

Хуруу шилний багц бүрийн эерэг дүнгийн тоог тэмдэглэн хэрэглэсэн тарилгын 

системд зориулагдсан MPN хүснэгтээс харж, дээжийн эталон хэмжээнд агуулагдах 

бичил биетний MPN-ийг олно. 

Эдгээр сайжруулсан хүснэгтүүд мөн MPN-ийн аравтын логарифм, түүний стандарт 

хазайлт       
 -ийг, ойролцоогоор 95 %-ийн магадлалтай үнэмшлийн хязгаарын 

дээд, доод утгуудыг ―ач холбогдлын үнэлгээ‖, ―ач холбогдлын зэрэглэл‖-тэй  

хамтад нь харуулдаг.  Эшлэл 52-54-т байгаа судлаач Бложет (Blodget)-ийн гаргаж 

ирсэн ―ач холбогдлын үнэлгээ‖ гэх ойлголт нь шинжилгээний явцад тохиолдож 

болох  үр дүнгийн магадлалын хэмжээг илүү хялбараар харуулдаг арга юм.  

Эерэг үр дүнтэй хуруу шилний зарим хослол түгээмэл тохиолддог. Жишээлбэл, 

эерэг дүнгийн 0- 0- 3 хослол нь 3- 2- 1 хослолоос цөөн тохиолдоно. Үүнийг 

магадлалаар илэрхийлэхдээ ач холбогдлын индексээр буюу хоѐр магадлалын 

тоон харьцаагаар харуулна. 

  
 ( ́)

  ( ́)
 

Энд: 

 ( ́) х1,х2...хк хүртэлх цуврал шингэрүүлэгт 

ажиглагдсан үр дүнгийн магадлал 

  ( ́)   концентрацитай үед ихэвчлэн тохиолодох үр 
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дүнгийн магадлал  ́ концентрацитай үед адил 

байх магадлал 

Магадлалыг тооцох функц болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл  56 дугаар эшлэлд 

өгөгдсөн.  

Ач холбогдлын индексийн утга 0-1 хооронд байна. Хэрэв цуврал шингэрүүлгийн 

шинжилгээний дүн тооцоолсон MPN-ийн концентрацитай тэнцүү байвал ач 

холбогдлын индексийн утга 1 байна.   Цуврал шингэрүүлгийн шинжилгээний дүн 

тооцоолсон MPN-ийн концентрациас эрс ялгаатай байх тусам ач холбогдлын 

индекс  0-ийн ойролцоо байна. Энэхүү стандартын 27 дугаар эшлэлд заасан аргын 

дагуу ач холбогдлын гурван зэрэглэлийг авч үзнэ. Үүнд: 

Зэрэглэл 1: MPN-ийн утга ач холбогдлын үнэлгээний утгатай маш ойр  0,05-1,00 

хооронд буюу 0,05 ≤ n ≤ 1,00 байх ийм үр дүн  тохиолдлуудын 95%-д нь байх 

боломжтой. 

Зэрэглэл 2: MPN-ийн утга ач холбогдлын үнэлгээний утгаас бага зэрэг ялгаатай  

0,01-0,05 хооронд буюу 0,01 ≤ n ≤ 0,05 байх ийм үр дүн 5%-аас бага тохиолдох 

боломжтой. 

Зэрэглэл 3: MPN-ийн утга ач холбогдлын үнэлгээний утгаас маш зөрүүтэй  0-0,01 

хооронд буюу 0 ≤ n ≤ 0,01 байх ийм үр дүн 100 шинжилгээнд 1 түүнээс бага 

тохиолдох магадлалтай.  

Хүснэгтэд зөвхөн 1 болон 2 дугаар зэрэглэлд хамаарах үр дүнгийн хослолуудыг 

үзүүлсэн байгаа. 

Ямар нэг шалтгааны улмаас гурваас олон шингэрүүлэг хийсэн тохиолдолд бүх үр 

дүнг хэмжиж үнэлэх нь чухал байдаг. Ингэх нь бусад хослолуудаас ―зөв‖-ийг нь 

тооцож олох ажлыг хийхгүй байх шинжлэх ухааны засвар биш юм. Хуруу шилэн 

дэх эерэг дүн үзүүлэх бүх боломжит хослолуудын хувилбарыг тэмдэглэн авч MPN 

тооцоолуур ашиглан MPN утгыг олно.  

7.5.6.3  Компьютерийн программ 

Микробиологийн шинжилгээг (MPN хүснэгтээс хуруу шилний янз бүрийн 

хослолуудыг түүж олж харах, 10.5.6.2.2-ийг үзэх  ) хийж гүйцэтгэх явцад хуруу 

шилний маш хослолуудын магадлалыг тооцдог MPN утгыг олдог программ 

ашиглах шаардлага тулгардаг. MPN утгыг олоход ашигладаг, Excel® (санамжийг 

үз)-ийн задгай хүснэгтийг оруулж болдог компьютерийн хэд хэдэн программ 

байдаг боловч ихэнх нь программд оруулсан олон тооны хуруу шилний 

хослолуудыг тооцоолж чаддаггүй. Иймээс үнэмшлийн хязгаарыг бодох өөр өөр 

аргуудыг ашиглахад хүрдэг.  

Цуврал шингэрүүлгийн 10 түвшний өгөгдлийг боловсруулж чаддаг Excel® 

(санамжийг үз) дээр суурилсан нэгэн шинэ программ хангамжийг В.5-В.7 хүснэгтэд 

өгөгдсөн параметрүүдийг боловсруулж  MPN утгыг олоход хэрэглэж байна. Энэ 

программ нь 3 шингэрүүлгээс үүч болох ямар нэгэн өвөрмөц хослолуудыг ч мөн 

тооцож болдог нь хэвлэгдсэн хүснэгтээс давуу талтай юм. Тооцооллын 

дэлгэрэнгүйг 55 дугаар эшлэлд үзүүлсэн ба энэхүү программыг 

http://standards.iso.org/iso7218/  хаягаар үнэгүй татаж авах боломжтой. 

Хэрэв Excel® дээр олон хувилбарт хуруу шилний хослолуудтай задгай хүснэгтийг 

тодруулчихвал MPN утга нь харагддаггүй. 

http://standards.iso.org/iso7218/
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САНАМЖ. Excel гэдэг нь Microsoft компанийн бүтээгдэхүүний худалдааны нэр юм. Энэ мэдээлэл нь 

тухайн программын давуу байдлыг илэрхийлж байгаа хэрэг биш бөгөөд ОУСБ ямар нэг баталгаа 

өгөхгүй болно. Үүнтэй ижил төстэй бусад программуудыг хэрэглэж болно. 

7.5.7 Үр дүнг илэрхийлэх 

В.5 хүснэгтэд үзүүлсэн [дараалсан гурван (эсвэл тав) шингэрүүлгийн дагуу] MPN 

индексээс эталон эзлэхүүнд илрэх хамгийн их магадлалтай бичил биетнийг 

тодорхойлно. 

Үр дүнг нэг грам болон миллилитр дэх бичил биетний (эсвэл тодорхой бүлэг бичил 

биетний) хамгийн үнэн зөв тоо буюу MPN гэж илэрхийлнэ. Масс эсвэл эталон 

эзэлхүүн нь 1 г эсвэл 1 мл -ээс ялгаатай байж болно. (жишээлбэл 100 г эсвэл 100 

мл) 

 

8 Илрүүлэх арга (чанарын арга) 

 

8.1  Ерөнхий зүйл 
Илрүүлэх арга гэдэг нь тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүнд тодорхой бичил биетэн 

байгаа эсэхийг тодорхойлдог арга юм. 

 

8.2  Зарчим 
Холбогдох олон улсын стандартад өөрөөр заагаагүй бол P хэмжээ бүхий 

бүтээгдэхүүний холимог (шингэн бүтээгдэхүүн бол) эсвэл булингыг (бусад 

бүтээгдэхүүн) 9х P мл буюу 9х P г хэмжээтэй тэжээлийн/ эсвэл сонгомол шөлөнд 

тарьж шинжилнэ. 

Хүнс дэх стресстэй бичил биетний богино хугацаанд сэргээхийн тулд, дээжийг 

эхлээд сонгомол бус орчинд урьдчилан баяжуулж дараа нь сонгомол тэжээлт 

орчинд баяжуулан, сонгомол/ялган дүйх зориулалттай агар бүхий тэжээлт орчинд 

ургуулж ялгана. Хоѐр өөр баяжуулах шөл, түүнчлэн хоѐр буюу түүнээс дээш 

сонгомол агар бүхий тэжээлт орчин хэрэглэвэл аргын мэдрэг чанарыг 

нэмэгдүүлдэг. 

Өсгөвөрлөлтийн дараа ургасан өсгөврийг сонгомол агарт тусгаар колони ялган 

авах байдлаар гогцоогоор тарааж тарина. Өөрөөр заагаагүй бол  тарилга бүхий 

баяжуулсан шөлийг хөгрөж болох эсэхийг урьдчилан тогтоосны дараа мөн 

шинжилгээний тайланд тодорхой тусгасан тохиолдолд хөргөгчид хадгалж болно. 

 Өсгөвөрлөлтийн дараа ургасан колониудаас (ихэвчлэн  агар бүхий нэг аяганаас 

таван колони)-г сонгож, тохирох баталгаажуулах аргаар таньж тодорхойлно. 

Баталгаажуулах колонийг сонгохдоо сэжигтэй колонийн төрлийг сонгох 

шаардлагатай. 

 

9 Хэмжлийн эргэлзээ 
Чанарын аргын хэмжлийн эргэлзээг ISO/TC 34/SC 9 стандартын дагуу шалгана. 

 

10 Баталгаажуулах арга 

 

10.1 Ерөнхий зүйл 
Биохимийн болон ийлдэс судлалын аргаар баталгаажуулахад зөвхөн цэвэр 

өсгөвөрийг   хэрэглэнэ. 
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Баталгаажуулах лавлагаа аргыг тусгай стандартад заасан байдаг. Эдгээр тусгай 

стандартад заасан биохимийн сорилын оронд тухайн стандартад өөрөөр 

заагаагүй бол энэ хэсэгт дурдсан (биохимийн цомог, нуклейн хүчлийн сорил) 

баталгаажуулах аргыг тохирох нөхцөлийн дагуу ашиглаж болно. 

 

10.2 Цэвэр өсгөвөр бэлтгэх 
Цэвэр өсгөвөр бэлтгэхдээ эхлээд агар бүхий тэжээлт орчноос нэг колони сонгоно. 

Дараа нь сонгосон колонио сонгомол бус тэжээлт орчинд тарина. Өсгөвөрлөсний 

дараа дараагийн баталгаажуулах сорилд хэрэглэх сайн цэвэршилттэй колони 

сонгоно. Шаардлагатай бол өмнөх үйлдлийг давтана.  

Боломжтой бол баталгаажуулах сорилыг нэг колонийн эс ашиглан гүйцэтгэнэ. 

Хэрэв нэг колонийн эсийн материал хангалттай биш бол, түүнийг эхлээд шингэн 

орчинд эсвэл агар бүхий тэжээлт орчинд өсгөвөрлөн, дараа нь сорилыг 

гүйцэтгэхэд тус өсгөврийг ашиглаж болно.  

 

10.3 Грамын будалт (Hucker-ийн арга зүйгээр өөрчилсөн) 
10.3.1 Ерөнхий зүйл 

Энэ аргаар будсанаар сорилын үед бактерийн эс кристал ягаан өнгө (Грам +)-ийг 

хадгалах чадвартай эсэхээс хамаарч тэдгээрийг хоѐр бүлэгт хувааж, морфологийн 

тодорхойлолт хийнэ. Энэ ялгаатай үр дүн нь хоѐр бүлгийн эсийн хананы бүтцээс 

хамаардаг ба энэ нь хоѐр бүлгийн бусад ялгааг гаргах үндэс болдог. 

Грамын будагт 3 % калийн гидроксид (KOH) уусмалыг хэрэглэх нь тохиромжтой. 

Бактерийн өсгөврийг гогцоогоор авч 2 дусал KOH уусмалтай хутгана. Грам сөрөг 

бактери нь уусмалыг 30 секундын дотор зууралдамхай, мукоид болгож, гогцоог 

дээш өргөхөд наалдсаар байдаг.  

Грамаар будах хэд хэдэн арга байдаг боловч бүгд доорх дарааллыг баримтална.  

10.3.2  Уусмалууд 

10.3.2.1 Ерөнхий зүйл 

Худалдааны уусмалыг ашиглаж болно. 

Энэ тохиолдолд үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийг дагаж мөрдөнө. 

10.3.2.2 Кристал ягаан уусмал 

10.3.2.2.1Найрлага  

Кристал ягаан 2,0 г 

Этилийн спирт (95 %) 20 мл 

Аммонийн оксалат (C2H8N2O4) 0,8 г 

Ус 
80 л 

10.3.2.2.2  Бэлтгэх  

Этилийн спиртэд кристал ягааныг, нэрмэл усанд аммонийн оксалатыг тус тус 

уусгана. Хоѐр уусмалыг хольж, хэрэглэхийн өмнө хольцыг 24 цаг байлгана. 

10.3.2.3 Иодын уусмал 

10.3.2.3.1  Найрлага  

Иод 1,0 г 

Калийн иодид (KI) 2,0 г 

Ус 
100  
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10.3.2.3.2 Бэлтгэх  

Калийн иодидыг 10 мл усанд, дараа нь иодыг нэмж уусгана. Ууссаны дараа 

хэмжээст колбод 100 мл хүртэл ус нэмнэ. 

10.3.2.4 Сафранины уусмал 

10.3.2.4.1 Найрлага  

Сафранин 0,25 г 

Этилийн спирт (95 %) 10 мл 

Ус 
100  

10.3.2.4.2 Бэлтгэх  

Этилийн спиртэд сафранинийг уусган дараа нь нэрмэл ус нэмж холино. 

10.3.3 Будах арга 

Дэнгийн дөлөнд микроскопын тавиур шил бүхий 18 - 24 цагийн өсгөвөр эсвэл 

булингар үүсгэсэн шөлнөөс бактерийн эсийг бэлдсэний дараа, кристал ягаанаар 

будна. 1 минут байлгана. 

Тавиур шилийг налуулж хэдэн секунд усаар зөөлөн зайлна. 

Иодын уусмалаар будна. 1 минут байлгана. 

Тавиур шилийг налуулж хэдэн секунд усаар зөөлөн зайлна. 

Налуулсан тавиур шилийг этилийн спирт (95 %)-ээр 30 секундээс ихгүй хугацаанд, 

кристал ягаан өнгийг бүрэн арилах эсвэл нэмж арилахгүй болтол угаана.  

Этилийн спиртийг арилгахын тулд тавиур шилийг налуулж усаар зөөлөн зайлна. 

Сафранинаар 10 секунд будна. Тавиур шилийг налуулж усаар зөөлөн зайлна. 

Тавиур шилийг хатаана. 

10.3.4 Тайлбар 

Микроскопын обьектив линзний доор тусгай тос ашиглан зааврын дагуу тавиур 

шилийг харна. Хөх эсвэл хөх ягаан өнгөтэй бактерийн эсийг Грам-эерэг (Грам +); 

гүн ягаанаас улаан өнгөтэй байвал Грам-сөрөг (Грам -) гэж үзнэ. 

Зарим бактерийн цэвэр өсгөврийн хувьд, микроскопоор Грам-эерэг, Грам-сөрөг 

аль алинаар харагдаж болно. 
САНАМЖ: Шигүү, бөөгнөрсөн эсүүд тодорхой бус үр дүн  үзүүлдэг. 

10.4 Биохимийн цомгоор таних арга 
Ялгасан колонийг таньж тодорхойлоход  тохирох биохимийн цомгийг ашиглаж 

болно. 

Биохимийн цомгийг олон улсын шинжлэх ухааны ном хэвлэлд нийтлэгдсэн 

хүнсний микробиологийн судалгаанд зааснаар баталгаажуулах1 нь тохиромжтой. 

Хэрэв үйлдвэрлэгчээс хүчинтэй хугацаа заагаагүй цомгийн хувьд энэ баталгаа их 

чухал.  

Лаборатори нь туршилтын омгийг тодорхойлох  багц бүрд хяналтын гэрчилгээ 

авна. 

Үйлдвэрлэгч нь цомгийн ажиллагаа хэвийн, гүйцэтгэлийг тогтвортой байлгахын 

тулд лабораторид ашиглах хяналтын омгийг зааж өгнө. 

Цомогт наад зах нь тусгай стандартад заагдсан биохимийн сорилууд эсвэл бусад 

сорилыг нэмж оруулсан байна. 

 

 

                                            
1
  Микроорганизм бүрийн хувьд үндэсний болон бүс нутгийн эсвэл олон улсын лавлах төвд хандаж мэдээлэл авах хэрэгтэй. 
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10.5 Нуклейн  хүчлийн сорил ашиглан тодорхойлох арга 
Одоо үед  нуклейн хүчлийн сорилыг ашиглан  ялгасан колонийг таньж тодорхойлж 

болно. 

Хэдий тийм боловч нуклейн хүчлийн сорилыг  олон улсын шинжлэх ухааны ном 

хэвлэлд нийтлэгдсэн хүнсний микробиологийн судалгаанд зааснаар 

баталгаажуулбал тохирмжтой. (тухайлбал эшлэл [23]-ийг харах). Хэрэв 

үйлдвэрлэгчээс хүчинтэй хугацаа заагаагүй сорилын хувьд энэ баталгаа их чухал. 

Лаборатори нь туршилтын омгийг тодорхойлох  багц бүрд хяналтын гэрчилгээ 

авна. 

 

Үйлдвэрлэгч нь сорилын ажиллагаа хэвийн, гүйцэтгэлийг тогтвортой байлгахын 

тулд лабораторид ашиглах хяналтын омгийг зааж өгнө. 

 

10.6 Ийлдэс судлалын арга 
10.6.1 Ерөнхий зүйл 

Ийлдэс судлалын баталгаажилт хийх шаардлагатай үед, ялгасан колонийн 

биохимийн шинжийг тодорхойлсны дараа үүнийг гүйцэтгэнэ. 

10.6.2 Тавиур шилний наалдуулах урвал 

Бактерийн эсүүд эсрэгтөрөгч-эсрэгбиеийн урвалын улмаас ээдсэн хэлбэр буюу 

бөөгнөрсөн мөхлөг хэлбэр үүсгэнэ. Enterobacteriaceae-ийн бактерийн хувьд "H" 

(шилбүүрийн) антиген ба түүний гомолог ийлдсийн урвал нь ээдэж, булингартах 

бол харин "O" (биеийн) эсрэгтөрөгчийн хариу урвал нягт, мөхлөгт бөөгнөрөл 

үүсдэг. 

Ийлдсээр наалдуулах урвал явагдахаас өмнө натрийн хлоридын уусмал [3 % 

(массаар)]-д бактерийн эс өөрөө наалдуулах урвалд орж байгаа эсэхийг шалгана. 

Хэрэв бактерийн эс өөрөө наалдуулах урвалд эерэг хариу өгвөл ийлдсээр 

наалдуулах урвал явуулах шаардлагагүй. 

Урьдчилсан шинжилгээнд тохиромжтой тодорхой төрлийн бичил биетэн эсвэл 

серологийн бүлэгтэй урвалд ордог поливалент ийлдэс, мөн тухайн ганц 

серологийн бүлгийг тодорхойлоход ашиглах боломжтой тодорхой нэг эсээс 

гаралтай эсрэгбиет гэсэн хоѐр төрлийн ийлдэс худалдаанд байдаг. 

Лаборатори нь туршилтын омгийг тодорхойлох ийлдэсний багц бүрд хяналтын 

гэрчилгээ авна. 

Тавиур шилний наалдуулах урвалыг олон улсын шинжлэх ухааны ном хэвлэлд 

нийтлэгдсэн хүнсний микробиологийн судалгаанд зааснаар баталгаажуулах 2  нь 

тохиромжтой.  

Урвалж бодисыг хэрэглэх үед, тохиромжтой эерэг ба сөрөг хяналтуудыг хийнэ. 

10.6.3 Латекс наалдуулах урвал 

Илүү хурдан илрүүлэх өөр нэгэн арга болох өвөрмөц эсрэгбиеийн бүлгээр 

бүрхэгдсэн (Жишээ нь Escherichia coli O157-ийн, ISO 16654 стандартыг харах 

эсвэл ISO 6888 стандартад заасан Staphylococcus aureus) жижиг латекс хэсгүүд 

худалдаанд бэлэн байдаг. 

Шинжилж буй антиген нь латекс урвалжийн эсрэг урвалд орно. 

                                            
2
  Микроорганизм бүрийн хувьд үндэсний болон бүс нутгийн эсвэл олон улсын лавлах төвд хандаж мэдээлэл авах хэрэгтэй. 
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Латекс тестийг олон улсын шинжлэх ухааны ном хэвлэлд нийтлэгдсэн хүнсний 

микробиологидйн судалгаанд заасан аргаар баталгаажуулна. 

Лаборатори нь туршилтын омгийг тодорхойлох багц бүрд хяналтын гэрчилгээ 

авна. 

Урвалж бодисыг хэрэглэх үед, тохиромжтой эерэг ба сөрөг хяналтуудыг ашиглана. 

 

11 Шинжилгээний тайлан/ сорилтын дүнгийн хуудас 

 

Шинжилгээний тайланд үр дүнг, хэрэв шаардлагатай бол хэрэглэсэн арга, 

өсгөвөрлөлтийн температурыг тусгана. Түүнчлэн энэ олон улсын стандартад 

тусгагдаагүй үйл ажиллагааны нарийвчилсан мэдээлэл, үр дүнд нөлөөлж 

болзошгүй аливаа тохиолдлын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан байж болно. 

Шинжилгээний тайланд лабораторийн нэмэлт шинжилгээ хийсэн бол түүний үр 

дүнг, эсвэл лавлагаа лабораторид хүргүүлсэн бол түүнийгээ тайланд бичнэ.  

Шинжилгээний тайланд дээжийг бүрэн тодорхойлоход шаардлагатай бүх 

мэдээллийг багтаах хэрэгтэй. Шинжилгээний үр дүнг тайлбарлахад хэрэгтэй бүх 

мэдээллийг багтаах нь зүйтэй. 

Хэрэв шаардлагатай бол ISO/TS 19036 стандартын дагуу хэмжлийн эргэлзээг 

тооцож, түүнийг мөн адил шинжилгээний тайланд оруулна. 

 

12 Микробиологийн аргын баталгаажилт 

 

12.1 Стандарт аргын баталгаажилт 
Стандарт аргын баталгаажилтыг ISO/TC 34/SC 9 стандартын дагуу шалгана. 

12.2 Өөр өөр аргын баталгаажилт 
Стандарт аргыг бусад аргуудтай харьцуулах баталгаажилтын аргын техникийн 

протоколыг ISO 16140 стандартад үзүүлсэн. 

12.3 Дотоод аргын баталгаажилт 
Дотоод аргын баталгаажилтыг ISO/TC 34/SC 9 стандартын дагуу шалгана. 

 

13 Үр дүнгийн чанарын баталгаа/гүйцэтгэлийн чанарын хяналт 

 

13.1 Дотоод чанарын хяналт 
13.1.1 Чанарын дотоод хяналт нь лабораторийн гүйцэтгэсэн бүх үйл ажиллагааг 

тасралтгүй үнэлэхэд хийгдэнэ. Үндсэн зорилго нь өдөр тутмын шинжилгээний үр 

дүнгийн тогтвортой байдал, түүний сайтар тодорхойлсон шалгууртай нийцэж байх 

явдал юм. 

13.1.2 Ялгаатай байдал (шинжээчийн хооронд, тоног төхөөрөмж эсвэл материалын 

хооронд)-ыг хяналтад байлгахын тулд байнгын хяналтын хөтөлбөртэй байх 

шаардлагатай. Лабораторийн үйл ажиллагааны  бүх хүрээ сорилт туршилт, 

шинжилгээ дотоод хяналтад хамрагдах ѐстой. 

Хөтөлбөрийг дараах байдлаар хийж болно: 

- янз бүрийн бохирдлын түвшинтэй зорилтот бичил биетэн болон үндсэн 

флорыг агуулсан холимог дээж ашиглах; 

- олон төрлийн материалаас ялгасан байгалийн бохирдолтой холимог 

дээжийг ашиглах; 
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- лавлагаа материалыг ашиглах (ур чадварын шинжилгээний схем 

материалыг оролцуулсан); 

- давтан шинжилгээ хийх; 

- шинжилгээний үр дүнгийн боловсруулалтыг давтан хийх. 

Эдгээр хяналтуудын хоорондын зай лабораторийн гүйцэтгэсэн шинжилгээний 

чанар, шинжилгээний давтамжаас хамаарна. 

Боломжтой бол, гүйцэтгэлийн хяналтын шинжилгээг багтаах хэрэгтэй. 

13.1.3 Онцгой тохиолдолд лаборатори нь ганцаарчилсан шинжилгээг цөөн тоогоор 

гүйцэтгэж болно. Ийм тохиолдолд, хэрэглэж буй дотоод чанарын хяналтын 

хөтөлбөр нь тохиромжгүй байж болох ба шинжилгээтэй зэрэгцүүлэн явуулж болох 

шаардлага хангасан гүйцэтгэлийг харуулах схемийг хийх хэрэгтэй. 

13.2 Стандарт өсгөвөр 
Стандарт өсгөврийн ашиглалтын талаар ISO 11133 стандартад заасан. 

13.3 Чанарын гадаад үнэлгээ (ур чадварын сорил) 
Лаборатори нь түүний үйл ажиллагааны бүх хүрээг хамарсан ур чадварын сорилд 

тогтмол оролцдог байх ѐстой. Тохирох матрицыг ашигласан ур чадварын сорилд 

сонгон оролцох  эрхтэй байна. 

Лаборатори нь өөрсдийн чанарын ерөнхий тогтолцооны хүчин төгөлдөр байдлыг 

шалгаж, мөн лабораторийн алдааг үнэлэхийн тулд гадаад чанарын үнэлгээг 

ашиглана. 
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А Хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

Зарим ариутгагч бодисын шинж чанар 

 

А.1 Хүснэгт - Зарим ариутгагч бодисын шинж чанар 

Ариутгагч 

бодис 

Эсрэг идэвхи Идэвхигүй Хоруу чанар 
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Г
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Г
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Гипохлорит + +++ +++ ++ ++ + + +++ + + + C + + + 

Спирт - +++ +++ +++ - + V + + + + -  +  

Формаль-

дегид 
+++ +++ +++ +++ +++

а
 + + + + + + - + + + 

Глутараль-

дегид 
+++ +++ +++ +++ +++

b
 + + NA + + + NA +++ +++ +++ 

Иодофор +++ +++ +++ +++ + + + +++ + + + A + + - 

+++  

++  

+  

-  

V  

C 

А 

NA 

a 

b 

сайн; 

дунд зэрэг; 

бага зэрэг; 

байхгүй; 

вирусээс хамаарна; 

катионтай; 

aнионтай; 

ач холбогдолгүй. 

40 °C-ээс дээш 

20 °С-ээс дээш 

Эх сурвалж: Номзүй [17]. 
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В Хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

Колони тоолох аргын үнэмшлийн завсар 

В.1 Колони тоолох аргын үнэмшлийн завсар 

Үр дүнгийн хүчинтэй байдлыг үнэлэх болон хэт хөдөлгөөнгүй үр дүн гарахаас 

сэргийлж хэмжлийн эргэлзээг тооцох шаардлагатай. Хэрэв боломжгүй бол 

үнэмшлийн хязгаарыг тооцоолон бодож тухайн дээж дэх микробын статистик 

тархалтыг тодорхойлно.  

Хэмжлийн эргэлзээний утгыг тодорхойлох боломжгүй бол үнэмшлийн хязгаар 

болох δ нь микробын дисперсээр тодорхойлогдох ба (Б.1) томьѐог ашиглан олно. 

(95%-ийн магадлалтайгаар)   

                                  (В.1)            

 

 

Энд:  

B=V(n1+0,1n2) 

V Петрийн аяга бүод суулгасан тарилгын хэмжээ, миллилитрээр 

n1 Эхний шингэрүүлгээс тарьсан аяганы тоо 

n2 Хоѐр дахь шингэрүүлгээс тарьсан аяганы тоо 

∑с Хоѐр дараалсан шингэрүүлгээс тарьсан бүх аяган дээр ургасан 

колонийн тоонуудын нийлбэр 

d Эхний шингэрүүлэгт авсан шингэрүүлэлтийн хэмжээ 

 

1-Р ЖИШЭЭ: 

Тоолох шинжилгээнд дараах үр дүнгүүд гарчээ. (шингэрүүлэг бүрд нэг Петрийн аяга хэрэглэсэн 

системийн хувьд ) 

- Эхний шингэрүүлэгт (10
-2

) 215 колони ургасан. 

- Хоѐр дахь шингэрүүлэгт (10
-3

) 14 колони  тус тус ургасан. 

  
∑ 

  [   (      )]   
 

      

  [  (     )]      
 

   

     
        

 

Үр дүнг хураангуйлж, нэг грамм эсвэл миллилитр бүтээгдэхүүнд бичил биетний тоог 21000 эсвэл 

2,1 х 10
4
 гэж бичнэ. 

Нэг граммд N=2,1 х 10
4
, 229 колони тоологдсон бол үнэмшлийн завсар δ нь 

  [
   

   
 

    √   

   
]  

 

    
 

  (            )      

Эндээс үнэмшлийн завсрын хязгаарууд нь 

δ1=1,8 х 10
4
 болон δ2=2,4 х 10

4
 байна. 

2-Р ЖИШЭЭ: 

Тоолох шинжилгээнд дараах үр дүнгүүд гарчээ. (шингэрүүлэг бүрд хоѐр Петрийн аяга хэрэглэсэн 

системийн хувьд ) 

- Эхний шингэрүүлэгт (10
-2

) 168 болон. 215 колони ургасан. 

- Хоѐр дахь шингэрүүлэгт (10
-3

) 14 болон 25 колони  тус тус ургасан. 

  
∑ 

  [   (      )]   
 

             

  [  (     )]      
 

   

     
       

 

Үр дүнг хураангуйлж, нэг грамм эсвэл миллилитр бүтээгдэхүүнд бичил биетний тоог 19000 эсвэл 

1,9 х 10
4
 гэж бичнэ. 
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Нэг граммд N=1,9 х 10
4
, 422 колони тоологдсон бол үнэмшлийн завсар δ нь 

  [
   

   
 

    √   

   
]  

 

    
 

  (            )      

Эндээс үнэмшлийн завсрын хязгаарууд нь 

δ1=1,7 х 10
4
 болон δ2=2,1 х 10

4
 байна. 

В.1 хүснэгтэд колонийн тооны зарим тохиолдлуудын үнэмшлийн завсар δ болон жигнэсэн дунджийг 

үзүүлсэн байна. 

 

В.1 Хүснэгт- колонийн тооны зарим тохиолдлуудын үнэмшлийн завсар δ  

болон жигнэсэн дундаж 

Хоѐр дараалсан 

шингэрүүлэгт тоологдсон 

колонийн тооны жигнэсэн 

дундаж 

“Нэг шингэрүүлэгт нэг аяга” 

системийн 

Үнэмшлийн завсар δ 

“Нэг шингэрүүлэгт хоѐр аяга” 

системийн 

Үнэмшлийн завсар δ 

300 268-332 277-323 

150 127-173 134-166 

100 81-119 87-113 

30 20-40 23-37 

15 7-22 10-20 

10 4-16 6-14 

7 Хэрэглэх боломжгүй 3-10 

 

В.2 Цөөн тооны колонийн өвөрмөц тохиолдлууд 

В.2-В.5 Хүснэгтэд үнэмшлийн завсрууд өгөгдсөн. 

 

В.2 Хүснэгт - ―Нэг шингэрүүлэгт нэг аяга‖ системд тоологдох үнэмшлийн завсар 

болон нэг аяган дээр тоологдсон цөөн тооны колонийн тохиолдол 

 

 

Колонийн тоо
а 

95%-ийн магадлалын түвшний
б 
үнэмшлийн 

хязгаар   
Үнэмшлийн хязгаарын 

хувь 
Доод хязгаар Дээд хязгаар 

1 <1 3 ±196 

2 <1 5 ±139 

3 <1 6 ±113 

4 <1 8 ±98 

5 <1 9 ±88 

6 1 11 ±80 

7 2 12 ±74 

8 2 14 ±69 

9 3 15 ±65 

10 4 16 ±62 

11 4 18 ±59 

12 5 19 ±57 

13 6 20 ±54 

14 7 21 ±52 

15 7 23 ±51 
а
 нэг шингэрүүлгийн нэг аяганд тоологдсон колонийн тоо 

б
 нэг шингэрүүлгийн нэг аяганд тоологдох магадлалтай бичил биетний тоо болон тоологдсон бичил 

биетний тооны харьцаа 
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В.3 Хүснэгт - ―Нэг шингэрүүлэгт нэг аяга‖ системд тоологдох үнэмшлийн завсар 

болон хоѐр шингэрүүлэгт нэг нэг аяга хэрэглэсэн үеийн  хоѐр аяган дээр 

тоологдсон цөөн тооны колонийн тохиолдол 

 

 

Колонийн 

тоо
а 

Бичил 

биетний 

тоо
б 

95%-ийн магадлалын түвшний
в 
үнэмшлийн 

хязгаар   
Үнэмшлийн хязгаарын 

хувь 
Доод хязгаар Дээд хязгаар 

1 NA
г 

NA NA NA 

2 NA NA NA NA 

3 NA NA NA NA 

4 NA NA NA NA 

5 NA NA NA NA 

6 NA NA NA NA 

7 NA NA NA NA 

8 NA NA NA NA 

9 NA NA NA NA 

10 9 3 15 ±62 

11 10 4 16 ±59 

12 11 5 17 ±57 

13 12 5 18 ±54 

14 13 6 19 ±52 

15 14 7 21 ±51 
а
 хоѐр дараалсан шингэрүүлгийн нэг Петрийн аяган дээр тоологдсон колонийн тоо 

б
 хоѐр Петрийн аяганаас авсан жигнэсэн дундаж  

в 
нэг шингэрүүлгийн нэг аяганд тоологдох магадлалтай бичил биетний тоо болон тоологдсон бичил 

биетний тооны харьцаа 
г 
 NA- not available (тооцогдохгүй), жигнэсэн дунджийг тооцох боломжгүй.  

 

В.4 Хүснэгт - ―Нэг шингэрүүлэгт хоѐр аяга‖ системд тоологдох үнэмшлийн завсар 

болон нэг шингэрүүлгийн хоѐр аяган дээр тоологдсон цөөн тооны колонийн 

тохиолдол 

 

 

Колонийн 
тоо

а 

Бичил 
биетний 
тоо

б 

95%-ийн магадлалын түвшний
в 
үнэмшлийн 

хязгаар   
Үнэмшлийн хязгаарын 

хувь 
Доод хязгаар Дээд хязгаар 

1 1 <1 1 ±196 

2 1 <1 2 ±139 

3 2 <1 3 ±113 

4 2 <1 4 ±98 

5 3 <1 5 ±88 

6 3 <1 5 ±80 

7 4 <1 6 ±74 

8 4 1 7 ±69 

9 5 2 7 ±65 

10 5 2 8 ±62 

11 6 2 9 ±59 

12 6 3 9 ±57 

13 7 3 10 ±54 

14 7 3 11 ±52 

15 8 4 11 ±51 

16 8 4 12 ±49 

17 9 4 13 ±48 
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18 9 5 13 ±46 

19 10 5 14 ±45 

20 10 6 14 ±44 

21 11 6 15 ±43 

22 11 6 16 ±42 

23 12 7 16 ±41 

24 12 7 17 ±40 

25 13 8 17 ±39 

26 13 8 18 ±38 

27 14 8 19 ±38 

28 14 9 19 ±37 

29 15 9 20 ±36 

30 15 10 20 ±36 
а
 хоѐр дараалсан шингэрүүлгийн нэг Петрийн аяган дээр тоологдсон колонийн тоо 

б
 хоѐр Петрийн аяганаас авсан жигнэсэн дундаж  

в 
нэг шингэрүүлгийн нэг аяганд тоологдох магадлалтай бичил биетний тоо болон тоологдсон бичил 

биетний тооны харьцаа 

 

В.5 Хүснэгт - ―Нэг шингэрүүлэгт хоѐр аяга‖ системд тоологдох үнэмшлийн завсар 

болон хоѐр шингэрүүлэг  тус бүрд хоѐр аяга хэрэглэсэн үед аяган дээр тоологдсон 

цөөн тооны колонийн тохиолдол 

 

 

Колонийн 

тоо
а 

Бичил 

биетний 

тоо
б 

95%-ийн магадлалын түвшний
в 
үнэмшлийн 

хязгаар   
Үнэмшлийн хязгаарын 

хувь 
Доод хязгаар Дээд хязгаар 

1 NA
г 

NA NA NA 

2 NA NA NA NA 

3 NA NA NA NA 

4 NA NA NA NA 

5 NA NA NA NA 

6 NA NA NA NA 

7 NA NA NA NA 

8 NA NA NA NA 

9 NA NA NA NA 

10 NA NA NA NA 

11 NA NA NA NA 

12 5 2 9 ±57 

13 6 3 9 ±54 

14 6 3 10 ±52 

15 7 3 10 ±51 

16 7 4 11 ±49 

17 8 4 11 ±48 

18 8 4 12 ±46 

19 9 5 13 ±45 

20 9 5 13 ±44 

21 10 5 14 ±43 

22 10 6 14 ±42 

23 10 6 15 ±41 

24 11 7 15 ±40 

25 11 7 16 ±39 

26 12 7 16 ±38 

27 12 8 17 ±38 
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28 13 8 17 ±37 

29 13 8 18 ±36 

30 14 9 19 ±36 
а
 хоѐр дараалсан шингэрүүлгийн хоѐр Петрийн аяган дээр тоологдсон колонийн тоо 

б
 хоѐр Петрийн аяганаас авсан жигнэсэн дундаж  

в 
хоѐр шингэрүүлгийн хоѐр аяганд тоологдох магадлалтай бичил биетний тоо болон тоологдсон 

бичил биетний тооны харьцаа 
г 
 NA- not available (тооцогдохгүй), жигнэсэн дунджийг тооцох боломжгүй.  
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С Хавсралт  

(норматив) 

 

Хамгийн үнэн зөв тоог тодорхойлох (MPN) 

 

С.1 хүснэгт —  Эшлэл [29]-ийн дагуу тооцсон 10 хуруу шилний цувралын хувьд 
сорьц бүрийн MPN-ийн утга ба 95 %-ийн үнэмшлийн хязгаар 

 

Эерэг урвал 

бүхий хуруу 

шилний тоо 

10 цуврал хуруу шил 

MPN 
/мл эсвэл г/ 

log10М-ийн  
стандарт хазайлт 

95 %-ийн хязгаар 

Дээд Доод 

1 0,11 0,435 0,02 0,75 

2 0,22 0,308 0,06 0.89 

3 0,36 0,252 0,11 1,11 

4 0,51 0,220 0,19 1,38 

5 0,69 0,198 0,28 1,69 

6 0,92 0,184 0,40 2,10 

7 1,20 0,174 0,55 2,64 

8 1,61 0,171 0,75 3,48 

9 2,30 0,179 1,03 5,16 

 
С.2 хүснэгт —  Эшлэл [29]-ийн дагуу тооцсон 15 хуруу шилний цувралын хувьд 

сорьц бүрийн MPN-ийн утга ба 95 %-ийн үнэмшлийн хязгаар 
 

Эерэг урвал 

бүхий хуруу 

шилний тоо 

15 цуврал хуруу шил 

MPN 
/мл эсвэл г/ 

log10М-ийн  
стандарт хазайлт 

95 %-ийн хязгаар 

Дээд Доод 

1 0,07 0,434 0,01 0,49 

2 0,14 0,307 0,04 0,57 

3 0,22 0,251 0,07 0,69 

4 0,31 0,218 0,12 0,83 

5 0,41 0,196 0,17 0,98 

6 0,51 0,179 0,23 1,15 

7 0,63 0,167 0,30 1,33 

8 0,76 0,157 0,37 1,55 

9 0.92 0,150 0,47 1,80 

10 1,10 0,144 0,57 2,11 

11 1,32 0,141 0,70 2,49 

12 1,61 0,139 0,86 3,02 

13 2,01 0,142 1,06 3,82 

14 2,71 0,155 1,35 5,45 
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С.3 хүснэгт —  Эшлэл [29]-ийн дагуу тооцсон 20 хуруу шилний цувралын хувьд 
сорьц бүрийн MPN-ийн утга ба 95 %-ийн үнэмшлийн хязгаар 

 

Эерэг урвал 
бүхий хуруу 
шилний тоо 

20 цуврал хуруу шил 

MPN 
/мл эсвэл г/ 

log10М-ийн  
стандарт хазайлт 

95 %-ийн хязгаар 

Дээд Доод 

1 0,05 0,434 0,01 0,36 

2 0,11 0,307 0,03 0,42 

3 0,16 0,251 0,05 0,50 

4 0,22 0,218 0,08 0,60 

5 0,29 0,195 0,12 0,69 

6 0,36 0,178 0,16 0,80 

7 0,43 0,165 0,20 0,91 

8 0,51 0,155 0,25 1,03 

9 0,59 0,147 0,31 1,16 

10 0,69 0,140 0,37 1,30 

11 0,80 0,134 0,44 1,46 

12 0,92 0,130 0,51 1,65 

13 1,05 0,126 0,59 1,85 

14 1,20 0,123 0,69 2,10 

15 1,39 0,121 0,80 2,40 

16 1,61 0,121 0,93 2,77 

17 1,90 0,122 1,09 3,29 

18 2,30 0,127 1,30 4,08 

19 3,00 0,141 1,58 5,67 

 

С.4 хүснэгт —  Эшлэл [29]-ийн дагуу тооцсон 25 хуруу шилний цувралын хувьд 

сорьц бүрийн MPN-ийн утга ба 95 %-ийн үнэмшлийн хязгаар 

 

Эерэг урвал 
бүхий хуруу 
шилний тоо 

25 цуврал хуруу шил 

MPN 
/мл эсвэл г/ 

log10М-ийн  
стандарт хазайлт 

95 %-ийн хязгаар 

Дээд Доод 

1 0,04 0,434 0,01 0,29 

2 0,08 0,307 0,02 0,33 

3 0,13 0,251 0,04 0,40 

4 0,17 0,217 0,07 0,47 

5 0,22 0,195 0,09 0,54 

6 0,27 0,178 0,12 0,61 

7 0,33 0,165 0,16 0,69 

8 0.39 0,154 0,19 0,77 
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9 0,45 0,146 0,23 0,86 

10 0,51 0,139 0,27 0,96 

11 0,58 0,133 0,32 1,06 

12 0.65 0,128 0,37 1,16 

13 0,73 0,123 0,42 1,28 

14 0,82 0,119 0,48 1,41 

15 0,92 0,116 0,54 1,55 

16 1.02 0,113 0,61 1,70 

17 1,14 0,111 0,69 1,88 

18 1,27 0,109 0,78 2,09 

19 1,43 0,108 0,88 2,33 

20 1,61 0,108 0,99 2,62 

21 1,83 0,109 1,12 2,99 

22 2,12 0,111 1,29 3,50 

23 2,53 0,117 1,49 4,28 

24 3,22 0,123 1,77 5,85 

 

С.5 хүснэгт — Тухайн дээжийн грамм бүрийн MPN-ийн утга ба 95 %-ийн 

үнэмшлийн хязгаар (1г-ийн гурван сорьц, 0,1 г-ийн гурван сорьц,  0,01 г-ийн гурван 

сорьц шинжилсэн үед) 

 

Тарилгын хэмжээ тус 
бүрийн эерэг  үр 

дүнгийн тоо, мл эсвэл 
г 

MPN  
/мл эсвэл г/ 

log10М 

log10М-ийн  

стандарт 

хазайлт 

95 %-ийн үнэмшлийн 

хязгаар  

Ач 

холбогдлын 

индекс 

 

Ач 

холбогдлын  

зэрэглэл 
Доод Дээд 

1,00 0,10 0,01 

0 0 0 0 NA
a 

NA
a
 0 1,1 1,00 1 

0 1 0 0,30 -0,52 0,43 0,04 2,3 0,09 1 

1 0 0 0,36 -0,45 0,44 0,05 2,7 1,00 1 

1 0 1 0,72 -0,14 0,31 0,17 3,0 0,02 2 

1 1 0 0,74 -0,13 031 0,18 3,1 0,21 1 

1 2 0 1,1 0,06 0,26 0,35 3,7 0,02 2 

2 0 0 0,92 -0,04 0,32 0,21 4,0 1,00 1 

2 0 1 1,4 0,16 0,26 0,42 4,8 0,04 2 

2 1 0 1,5 0,17 0,27 0,43 5,0 0,43 1 

2 1 1 2,0 0,31 0,23 0,69 6,0 0,02 2 

2 2 0 2,1 0,32 0,24 0,71 6,2 0,07 1 

3 0 0 2,3 0,36 0,31 0,55 9,7 1,00 1 

3 0 1 3,8 0,59 0,31 0,93 16 0,08 1 

3 1 0 4,3 0,63 0,33 0,95 19 1,00 1 

3 1 1 7,5 0,87 0,30 1,9 30 0,21 1 

3 1 2 12 1,1 0,26 3,6 37 0,02 2 

3 2 0 9,3 0,97 0,32 2,2 40 1,00 1 

3 2 1 15 1,2 0,27 4,4 51 0,42 1 

3 2 2 21 1,3 0,24 7,2 64 0,07 1 

3 3 0 24 1,4 0,32 5,6 100 1,00 1 



MNS ISO 7218 : 2019 санал авах төсөл 

3 3 1 46 1,7 0,34 9,6 220 1,00 1 

3 3 2 110 2,0 0,32 25 480 1,00 1 

3 3 3 ∞ NA
a
 NA

a
 36 ∞ 1,00 1 

a
 тооцохгүй

 

 

С.6 хүснэгт — Тухайн дээжийн грамм бүрийн MPN-ийн утга ба 95 %-ийн 

үнэмшлийн хязгаар (1г-ийн таван сорьц, 0,1 г-ийн таван сорьц,  0,01 г-ийн таван 

сорьц шинжилсэн үед)  

 

Тарилгын хэмжээ тус 
бүрийн эерэг  үр 

дүнгийн тоо, мл эсвэл 
г 

MPN  
/мл эсвэл г/ 

log10М 

log10М-ийн  

стандарт 

хазайлт 

95 %-ийн үнэмшлийн 

хязгаар  

Ач 

холбогдлын 

индекс 

 

  Зэрэглэл 
Доод Дээд 

1,00 0,10 0,01 

0 0 0 0 
NA NA

 0 0,66 1 1 

0 1 0 0,18 -0,74 0,43 0,03 1,34 0,09 1 

1 0 0 0,20 -0,70 0,44 0,03 1,47 1,00 1 

1 0 1 0,40 -0,40 0,31 0,10 1,65 0,02 2 

1 1 0 0,40 -0,39 0,31 0,10 1,66 0,21 1 

1 2 0 0,61 -0,21 0,25 0,19 1,96 0,02 2 

2 0 0 0,45 -0,35 0,31 0,11 1,86 1,00 1 

2 0 1 0,68 -0,17 0,25 0,21 2,18 0,03 2 

2 1 0 0,68 -0,16 0,25 0,21 2,2 0,35 1 

2 1 1 0,92 -0,04 0,22 0,33 2,55 0,02 2 

2 2 0 0,93 -0,03 0,22 0,34 2,58 0,06 1 

3 0 0 0,78 -0,11 0,26 0,24 2,54 1,00 1 

3 0 1 1,1 0,02 0,22 0,38 3,00 0,05 1 

3 1 0 1,1 0,03 0,22 0,38 3,02 0,57 1 

3 1 1 1,4 0,14 0,20 0,54 3,48 0,03 2 

3 2 0 1,4 0,14 0,20 0,54 3,53 0,15 1 

3 2 1 1,7 0,23 0,19 0,72 4,02 0,10 2 

3 3 0 1,7 0,24 0,19 0,73 4,09 0,03 2 

4 0 0 1,3 0,11 0,23 0,44 3,72 1,00 1 

4 0 1 1,7 0,22 0,21 0,62 4,4 0,08 1 

4 1 0 1,7 0,23 0,21 0,63 4,5 0,92 1 

4 1 1 2,1 0,33 0,20 0,85 5,28 0,07 1 

4 2 0 2,2 0,33 0,20 0,86 5,41 0,31 1 

4 2 1 2,6 0,42 0,19 1,1 6,31 0,03 2 

4 3 0 2,7 0,43 0,19 1,1 6,5 0,07 1 

4 4 0 3,4 0,53 0,18 1,4 7,8 0,01 2 

5 0 0 2,3 0,36 0,24 0,76 7,0 0,77 1 

5 0 1 3,1 0,50 0,24 1,0 9,4 0,09 1 

5 1 0 3,3 0,52 0,24 1,1 10 1,00 1 

5 1 1 4,6 0,66 0,25 1,5 14 0,20 1 

5 1 2 6,3 0,80 0,24 2,1 19 0,02 2 

5 2 0 4,9 0,69 0,26 1,5 16 1,00 1 

5 2 1 7,0 0,84 0,24 2,3 22 0,36 1 

5 2 2 9,4 0,97 0,22 3,4 26 0,06 1 

5 3 0 7,9 0,90 0,25 2,5 25 1,00 1 
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5 3 1 11 1,0 0,22 3,9 31 0,57 1 

5 3 2 14 1,1 0,20 5,5 36 0,15 1 

5 3 3 17 1,2 0,19 7,4 42 0,03 2 

5 4 0 13 1,1 0,23 4,4 38 1,00 1 

5 4 1 17 1,2 0,21 6,4 46 0,94 1 

5 4 2 22 1,3 0,20 8,8 56 0,30 1 

5 4 3 28 1,4 0,19 12,0 67 0,07 1 

5 4 4 35 1,5 0,18 15,0 81 0,01 2 

5 5 0 24 1,4 0,24 7,8 74 0,74 1 

5 5 1 35 1,5 0,25 11 110 1,00 1 

5 5 2 54 1,7 0,27 16 190 1,00 1 

5 5 3 92 2,0 0,26 28 300 1,00 1 

5 5 4 160 2,2 0,24 53 490 1,00 1 

5 5 5 ∞ 
NA

 
NA

 65 ∞ 1,00 1 

 

С.7 хүснэгт — Тухайн дээжийн грамм бүрийн MPN-ийн утга ба 95 %-ийн 

үнэмшлийн хязгаар (1г-ийн арван сорьц, 0,1 г-ийн арван сорьц,  0,01 г-ийн арван 

сорьц шинжилсэн үед)  

 

Тарилгын хэмжээ тус 
бүрийн эерэг  үр 

дүнгийн тоо, мл эсвэл 
г 

MPN  
/мл эсвэл г/ 

log10М 

log10М-ийн  

стандарт 

хазайлт 

95 %-ийн үнэмшлийн 

хязгаар  

Ач 

холбогдлын 

индекс 

 

  Зэрэглэл 
Доод Дээд 

1,00 0,10 0,01 

0 0 0 0 
NA NA

 0 0,33 1,00 1 

0 1 0 0,09 -1 0,43 0,012 0,67 0,09 1 

1 0 0 0,09 -1 0,43 0,013 0,7 0,99 1 

1 0 1 0,19 -0,72 0,31 0,046 0,78 0,02 2 

1 1 0 0,19 -0,72 0,31 0,046 0,78 0,19 1 

1 2 0 0,29 -0,54 0,25 0,09 0,91 0,03 2 

2 0 0 0,2 -0,7 0,31 0,048 0,82 0,99 1 

2 0 1 0,3 -0,52 0,25 0,094 0,95 0,03 2 

2 1 0 0,3 -0,52 0,25 0,094 0,95 0,31 1 

2 1 1 0,4 -0,4 0,22 0,15 1,1 0,01 2 

2 2 0 0,4 -0,4 0,22 0,15 1,1 0,06 1 

3 0 0 0,32 -0,5 0,25 0,099 1 0,99 1 

3 0 1 0,42 -0,38 0,22 0,15 1,2 0,04 2 

3 1 0 0,42 -0,37 0,22 0,15 1,2 0,43 1 

3 1 1 0,53 -0,27 0,2 0,22 1,3 0,02 2 

3 2 0 0,53 -0,27 0,2 0,22 1,3 0,11 1 

3 3 0 0,65 -0,19 0,18 0,28 1,5 0,02 2 

4 0 0 0,45 -0,35 0,22 0,16 1,2 0,99 1 

4 0 1 0,56 -0,25 0,2 0,23 1,4 0,06 1 

4 1 0 0,56 -0,25 0,2 0,23 1,4 0,58 1 

4 1 1 0,68 -0,17 0,18 0,3 1,6 0,04 2 

4 2 0 0,68 -0,16 0,18 0,3 1,6 0,19 1 

4 2 1 0,8 -0,096 0,17 0,37 1,7 0,02 2 

4 3 0 0,81 -0,094 0,17 0,37 1,7 0,05 2 

5 0 0 0,6 -0,22 0,2 0,24 1,5 0,98 1 



MNS ISO 7218 : 2019 санал авах төсөл 

5 0 1 0,72 -0,14 0,18 0,31 1,7 0,07 1 

5 1 0 0,73 -0,14 0,18 0,32 1,7 0,75 1 

5 1 1 0,85 -0,068 0,17 0,39 1,8 0,07 1 

5 2 0 0,86 -0,068 0,17 0,4 1,9 0,32 1 

5 2 1 0,99 -0,0047 0,16 0,48 2 0,03 2 

5 3 0 1 -0,0021 0,16 0,48 2,1 0,09 1 

5 4 0 1,1 0,055 0,15 0,57 2,3 0,02 2 

6 0 0 0,78 -0,11 0,18 0,34 1,8 0,98 1 

6 0 1 0,92 -0,038 0,17 0,42 2 0,09 1 

6 1 0 0,92 -0,035 0,17 0,42 2 0,97 1 

6 1 1 1,1 0,027 0,16 0,51 2,2 0,10 1 

6 2 0 1,1 0,03 0,16 0,51 2,2 0,46 1 

6 2 1 1,2 0,085 0,15 0,61 2,4 0,05 1 

6 3 0 1,2 0,088 0,15 0,61 2,5 0,15 1 

6 3 1 1,4 0,14 0,14 0,71 2,7 0,02 2 

6 4 0 1,4 0,14 0,14 0,71 2,7 0,04 2 

7 0 0 1 -0,0018 0,17 0,45 2,2 0,93 1 

7 0 1 1,2 0,062 0,16 0,55 2,4 0,10 1 

7 1 0 1,2 0,065 0,16 0,55 2,4 1,00 1 

7 1 1 1,3 0,12 0,15 0,65 2,7 0,13 1 

7 2 0 1,3 0,13 0,15 0,66 2,7 0,61 1 

7 2 1 1,5 0,18 0,15 0,77 3 0,08 1 

7 3 0 1,5 0,18 0,15 0,77 3 0,24 1 

7 3 1 1,7 0,23 0,14 0,89 3,2 0,04 2 

7 4 0 1,7 0,23 0,14 0,89 3,3 0,08 1 

7 4 1 1,9 0,28 0,14 1 3,5 0,01 2 

7 5 0 1,9 0,28 0,14 1 3,6 0,02 2 

8 0 0 1,3 0,11 0,16 0,6 2,7 0,71 1 

8 0 1 1,5 0,17 0,16 0,71 3 0,09 1 

8 1 0 1,5 0,17 0,16 0,72 3 1,00 1 

8 1 1 1,7 0,22 0,15 0,84 3,3 0,17 1 

8 1 2 1,9 0,27 0,14 0,97 3,7 0,01 2 

8 2 0 1,7 0,23 0,15 0,84 3,4 0,83 1 

8 2 1 1,9 0,28 0,15 0,97 3,7 0,14 1 

8 2 2 2,1 0,33 0,14 1,1 4 0,01 2 

8 3 0 1,9 0,28 0,15 0,98 3,7 0,42 1 

8 3 1 2,1 0,33 0,14 1,1 4,1 0,08 1 

8 4 0 2,2 0,33 0,14 1,1 4,1 0,16 1 

8 4 1 2,4 0,38 0,14 1,3 4,5 0,04 2 

8 5 0 2,4 0,38 0,14 1,3 4,6 0,05 2 

8 5 1 2,7 0,43 0,13 1,4 5 0,01 2 

8 6 0 2,7 0,43 0,13 1,5 5 0,01 2 

9 0 0 1,7 0,22 0,16 0,79 3,5 0,53 1 

9 0 1 1,9 0,28 0,16 0,93 3,9 0,09 1 
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9 1 0 1,9 0,29 0,16 0,94 4 1,00 1 

9 1 1 2,2 0,34 0,15 1,1 4,4 0,20 1 

9 1 2 2,5 0,39 0,15 1,2 4,9 0,02 2 

9 2 0 2,2 0,35 0,15 1,1 4,5 1,00 1 

9 2 1 2,5 0,4 0,15 1,3 5 0,23 1 

9 2 2 2,8 0,45 0,15 1,4 5,5 0,02 2 

9 3 0 2,5 0,41 0,15 1,3 5,1 0,66 1 

9 3 1 2,9 0,46 0,15 1,5 5,6 0,16 1 

9 3 2 3,2 0,51 0,14 1,7 6,3 0,02 2 

9 4 0 2,9 0,46 0,15 1,5 5,8 0,31 1 

9 4 1 3,3 0,51 0,15 1,7 6,4 0,09 1 

9 4 2 3,7 0,56 0,14 1,9 7,1 0,01 2 

9 5 0 3,3 0,52 0,15 1,7 6,5 0,12 1 

9 5 1 3,7 0,57 0,14 1,9 7,2 0,04 2 

9 6 0 3,8 0,58 0,15 2 7,4 0,04 2 

9 6 1 4,3 0,63 0,14 2,2 8,2 0,02 2 

9 7 0 4,4 0,64 0,14 2,2 8,4 0,01 2 

10 0 0 2,3 0,36 0,17 1,1 5,1 0,3 1 

10 0 1 2,7 0,43 0,17 1,2 5,9 0,06 1 

10 1 0 2,7 0,44 0,17 1,3 6 0,70 1 

10 1 1 3,2 0,51 0,17 1,5 7 0,19 1 

10 1 2 3,8 0,58 0,17 1,7 8,3 0,03 2 

10 2 0 3,3 0,52 0,17 1,5 7,3 0,96 1 

10 2 1 3,9 0,59 0,17 1,7 8,6 0,31 1 

10 2 2 4,6 0,66 0,17 2 10 0,06 1 

10 3 0 4 0,60 0,18 1,8 9 1,00 1 

10 3 1 4,7 0,68 0,18 2,1 11 0,46 1 

10 3 2 5,6 0,75 0,18 2,5 13 0,11 1 

10 3 3 6,6 0,82 0,17 3 15 0,02 2 

10 4 0 4,9 0,69 0,18 2,1 11 1,00 1 

10 4 1 5,9 0,77 0,18 2,6 13 0,61 1 

10 4 2 7 0,84 0,17 3,2 16 0,19 1 

10 4 3 8,2 0,91 0,16 3,8 17 0,05 2 

10 5 0 6,2 0,79 0,18 2,7 14 1,00 1 

10 5 1 7,4 0,87 0,18 3,3 17 0,77 1 

10 5 2 8,7 0,94 0,17 4,1 19 0,32 1 

10 5 3 10 1 0,16 4,9 21 0,09 1 

10 5 4 11 1,1 0,15 5,8 23 0,02 2 

10 6 0 7,9 0,9 0,18 3,5 18 1,00 1 

10 6 1 9,4 0,97 0,17 4,3 20 0,98 1 

10 6 2 11 1 0,16 5,2 23 0,46 1 

10 6 3 12 1,1 0,15 6,2 25 0,15 1 

10 6 4 14 1,1 0,14 7,2 27 0,04 2 

10 7 0 10 1 0,17 4,6 22 0,94 1 
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10 7 1 12 1,1 0,16 5,6 25 1,00 1 

10 7 2 14 1,1 0,15 6,7 28 0,6 1 

10 7 3 15 1,2 0,15 7,9 30 0,24 1 

10 7 4 17 1,2 0,14 9,1 33 0,08 1 

10 7 5 19 1,3 0,14 10 36 0,02 2 

10 8 0 13 1,1 0,16 6,1 28 0,72 1 

10 8 1 15 1,2 0,16 7,3 31 1,00 1 

10 8 2 17 1,2 0,15 8,6 35 0,83 1 

10 8 3 20 1,3 0,15 10 38 0,42 1 

10 8 4 22 1,3 0,14 12 42 0,16 1 

10 8 5 25 1,4 0,14 13 47 0,05 2 

10 9 0 17 1,2 0,16 8 36 0,54 1 

10 9 1 20 1,3 0,16 9,6 41 1,00 1 

10 9 2 23 1,4 0,15 11 46 1,00 1 

10 9 3 26 1,4 0,15 13 53 0,62 1 

10 9 4 30 1,5 0,15 15 60 0,3 1 

10 9 5 35 1,5 0,15 17 69 0,12 1 

10 9 6 40 1,6 0,15 20 78 0,04 2 

10 9 7 46 1,7 0,15 23 90 0,01 2 

10 10 0 24 1,4 0,17 11 53 0,30 1 

10 10 1 29 1,5 0,17 13 64 0,67 1 

10 10 2 35 1,5 0,18 15 79 0,90 1 

10 10 3 43 1,6 0,18 18 100 1,00 1 

10 10 4 54 1,7 0,19 23 130 1,00 1 

10 10 5 70 1,8 0,19 29 170 1,00 1 

10 10 6 92 2 0,18 40 210 1,00 1 

10 10 7 120 2,1 0,17 54 270 1,00 1 

10 10 8 160 2,2 0,17 73 350 1,00 1 

10 10 9 230 2,4 0,18 100 520 1,00 1 

10 10 10 ∞ NA NA 120 ∞ 1,00 1 
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D Хавсралт  

(норматив) 

 

Нэг шингэрүүлгийн хоѐр Петрийн аяганы колонийг тоолох 

D.1 Танилцуулга 

Энэ хавсралт нь нэг шингэрүүлгээс тарьсан хоѐр Петрийн аяганаас тоолсон үр 

дүнг илэрхийлэх болон тооцоо хийх тохиолдлуудыг тайлбарласан болно.  

Бүх заавар болон шаардлага 10.3 дугаар хэсэгт өгөгдсөн. 

Тэр хэсэгт ороогүй эрс ялгаатай тохиолдлуудыг ойлгоход  энэ хавсралт 

зориулагдсан болно. 

D.2 Колони тоолох 

7.3.1  болон 7.3.2.1.1 дүгээр хэсэгт дурдсан заавар болон шаардлагуудыг хэрэглэж 

болно. 

Тусгай стандартад заагдсан өсгөвөрлөх нөхцөлийг баримтлах үед Петрийн аяга 

бүрийн 300 хүртэлх тооны (тусгай стандартад заагдсан бусад тооны) колониудыг 

(нийт колони, ердийн болон өвөрмөц колони) тоолно. 

Энэ дэд бүлэгт дараах ерөнхий тохиолдлуудын талаар авч үзнэ. 

- Хамгийн багадаа хоѐр дараалсан шингэрүүлэг хийсэн үед шингэрүүлэг тус 

бүрд 90 мм голчтой нэг Петрийн аяганд тарилга хийсэн. 

- Тоолж болох хамгийн их тоотой нийт колони ургасан (нэг Петрийн аяганд 

300). 

- Тоолж болох хамгийн их тоотой ердийн болон сэжигтэй эсвэл өвөрмөц 

колониуд ургасан  (нэг Петрийн аяганд 300-аас олон). 

- Тоолж болох хамгийн их тоотой ердийн болон сэжигтэй колониуд ургасан 

(нэг Петрийн аяганд 150). 

- Баталгаажуулах болон ялган дүйх зорилгоор (Г.4-ийг үзэх.) Петрийн аяга 

бүрээс сонгож авч тарих сэжигтэй колонийн тоо ихэвчлэн 5 байх. 

Эдгээр тохиолдлуудыг тусгай стандартуудад зааж өгсөн байдаг. 

Лабораторийн сайн дадлыг хэрэгжүүлж шинжилгээ хийхэд ихэвчлэн гарч ирдэг 

тохиолдлуудад зориулсан тооцооны аргуудыг дараагийн хэсгүүдэд оруулсан. 

Дараах онцгой тохиолдлууд (нэг шингэрүүлгээс тарьсан хоѐр аяганы колонийн тоо 

илэрхий зөрүүтэй байх эсвэл шингэрүүлгийн зэргийн харьцаа дараалсан хоѐр 

шингэрүүлгийн хувьд эрс ялгаатай байх) түгээмэл тохиолддог. Энэ үед 

микробиологич тоолсон үр дүнг нягтлан шалгаж баталгаажуулах, эсвэл 

шаардлагатай тохиолдолд хүчингүй болгож болно.  

D.3 Ерөнхий тохиолдолд (нийт колонийн тоо болон ердийн колонийг тоолох) 

тооцоолон бодох арга 

Нэг Петрийн аяганд хамгийн багадаа 10 колони (нийт колони эсвэл ердийн колони, 

мөн баталгаажуулах болон ялган дүйх колонийг сонгоход) тоологдож байж 

шинжилгээг хүчинтэй гэж тооцно.  

Шингэрүүлэг бүрд хэрэв хоѐр Петрийн аяга ашигласан бол эхний аяганы колонийн 

тоо, хоѐр дахь аяганы колонийн тооны харьцаа  нэгтэй тэнцүү байх ѐстой. 

Хоѐр дахь аяганы колонийг тоолоход тухайн лабораторийн онцлогийг харуулахад 

энэ хэмжээ хязгаар  тавигддаг. 

Эдгээр хязгаар нь ISO 14461-2 стандартад заагдсантай ижил байж болно. 

Эдгээр хязгаар хамаарахгүй үед тухайн үр дүн анхааралтай боловсруулах ѐстой. 
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1-Р ЖИШЭЭ: Хэрэв эхний аяганы колонийн тоо 250-аас их, хоѐр дахь аяганы колонийн тоо үүнээс 

арай цөөн гэхдээ 196-аас бага байх ѐсгүй. (ISO 14461-2-ийг үзэх). 

d1 болон d2 шингэрүүлгээс тоологдсон колонийн тооны харьцааг 10.3.2.2 дахь хэсэгт зааснаар 

хэрэглэнэ.  

Тухайн сорьцын бичил биетний тоо N-ийг тооцоолохдоо хоѐр дараалсан  шинэгрүүлгийн жигнэсэн 

дунджаар дараах (Г.1) томьѐог ашиглан бодно. 

                            
∑ 

  [   (      )]  
                               (D.1) 

Энд:  

∑С Хоѐр дараалсан шингэрүүлгээс авсан бүх аяган дээрх колонийн тооны нийлбэр, үүнд нэг 
аяга нь хамгийн багадаа 10 колонитой байна. 

V Аяга бүрд суулгасан тарилгын хэмжээ, миллилитрээр 
n1 Эхний шингэрүүлгээс авсан аяганы тоо 
n2 Хоѐр дахь шингэрүүлгээс авсан аяганы тоо 
d Эхний шингэрүүлэг хийсэн шингэрүүлгийн зэрэг (шингэрүүлэг хийгээгүй шингэн 

бүтээгдэхүүний хувьд d=1 байна.) 

 

Гарсан үр дүнг 2 оронтой болгож хураангуйлна. Ингэхийн тулд 3 дахь орон хэрэв 5-аас бага байвал 

өмнөх орныг өөрчлөхгүй. Харин  5-аас их байвал өмнөх орныг нэг нэгжээр өсгөнө. 

Бодогдсон үр дүнг 1,0-9,9 –ийн хоорондох тоогоор эсвэл хоѐр оронтой бүхэл  тоогоор авах нь 

тохиромжтой байдаг ба 10-ийн зэргээр үржүүлнэ. 

Үр дүнг дараах байдлаар илэрхийлнэ. 

- Шингэн бүтээгдэхүүн бол нэг миллилитрт эсвэл хатуу бүтээгдэхүүн бол нэг грамм гэж бичил 

биетний N-тоог бичнэ. 

2-Р ЖИШЭЭ: Дараах байдалтай үр дүн гарчээ. 

- Эхний шингэрүүлэгт (10
-2

) 168; 215 колони ургасан 

- Хоѐр дахь шингэрүүлэгт (10
-3

) 14; 25 колони ургасан. 

  
∑ 

  [   (      )]   
 

             

  [  (     )]      
 

   

     
       

 

Дээр дурдсаны дагуу үр дүнг хураангуйлж нэг грамм эсвэл нэг миллилитр дэх бичил биетний тоо 

19000 эсвэл 1,9 х 10
4
 гэж бичнэ. 

D.4 Баталгаажуулах эсвэл ялган дүйсэн тохиолдолд тооцоолон бодох арга 

Колони тоолох үед аяга бүрд ургасан А тоогоор өгөгдсөн (ихэвчлэн 5) сэжигтэй 

колониудыг баталгаажуулах болон ялган дүйхэд энэ аргыг хэрэглэнэ. Ялган дүйж 

баталгаажуулсны дараа (Г.2) томьѐог ашиглан ялган дүйлт, баталгаажилт хийх 

шаардлага хангасан а тооны колониудыг сонгож аяга бүрээс тоолно.  

  
 

 
                       (D.2) 

Энд: 

b Таригдсан колониудаас баталгаажуулах болон ялган дүйх шаардлагыг 
хангасан колониудын тоо, (А тооны) 

C Петрийн аяган дээр тоологдсон сэжигтэй колониудын тоо 
Гарсан үр дүнг хамгийн ойрын бүхэл тоонд хураангуйлна. Үүний тулд аравтын 

орны цэгийн арын орон 5-аас бага бол өмнөх орныг өөрчлөхгүй, аравтын орны 

цэгийн арын орон 5-аас их буюу тэнцүү байвал өмнөх орныг 1 нэгжээр өсгөнө.  

Тухайн сорьцод илэрсэн  N,NE, N’тооны баталгаажсан болон ялган дүйсэн бичил 

биетнүүдийг D.3, D.5.1, d.7.3 дахь хэсгүүдэд тус тус өгөгдсөн томьѐонуудыг 

ашиглан  ∑  -ийг  ∑ -аар сольж тооцоолон бодно.  

Гарсан үр дүнг D.3 дахь хэсэгт заасны дагуу хураангуйлна.  

D.3, D.5.1, D.7.3 дахь хэсгүүдэд заасны дагуу үр дүнг илэрхийлнэ.  
ЖИШЭЭ. Тоолох шинжилгээгээр дараах үр дүн гарчээ.  

- Эхний шингэрүүлэгт (10
-3

) 66;80 колони ургасан 
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- Хоѐр дахь шингэрүүлэгт (10
-4

) 4;7 колони ургасан. 

Сонгосон колониудыг шинжлэхэд дараах үр дүн гарчээ.  

- 66 колониос 8 колони сонгогдсон. Түүний 6 нь шаардлага хангасан. Иймд а=50  

- 80 колониос 9 колони сонгогдсон. Түүний 6 нь шаардлага хангасан. Иймд а=53  

- 7 колониос 5 колони сонгогдсон. Түүний 4 нь шаардлага хангасан. Иймд а=6  

- 4 колониос 4 колони сонгогдсон. 4-үүлээ шаардлага хангасан. Иймд а=4  

 

  
∑ 

  [   (      )]   
 

         

  [  (     )]      
 

   

      
       

D.3 дахь хэсэгт заасны дагуу үр дүнг хураангуйлж 1 грамм эсвэл 1 миллилитр бүтээгдэхүүн  дэх 

бичил биетний тоо 51000 эсвэл 5.1 х 10
4 
гэж бичнэ.  

D.5 Ойролцоогоор тоолсон үед тооцоолон бодох арга 

D.5.1 Хоѐр аяганд (анхдагч булинга, эхний шингэрүүлэг эсвэл сорьцоос) 

10-аас цөөн колони ургасан байх тохиолдолд 

Шаардлага болон санамжуудыг агуулсан 7.3.2.4.1 дэх хэсэгт илрүүлэх доод 

хязгаарыг зааж өгсөн ба түүнийг хэрэглэж болно.  

Хэрэв сорьцоос (шингэн бүтээгдэхүүн бол), анхдагч булингаас (бусад төрлийн 

бүтээгдэхүүн бол), мөн эхний шингэрүүлгээс тарилга хийсэн хоѐр Петрийн аяга 

тус бүрд 10-аас цөөн колони (нийт колони, ердийн колониуд, эсвэл ялган дүйж 

баталгаажуулах шаардлага хангасан колониуд), үүнээс гадна хоѐр Петрийн 

аяганд хамгийн багадаа 4 колони ургасан үед тухайн сорьцод агуулагдаж буй 

бичил биетний тоо болох NE –ийг (D.3) томьѐог ашиглан хоѐр аяганд 

тоологдсон колониудын арифметик дунджаар бодож гаргана.  

   
∑ 

   
                                           (D.3) 

       Энд:  

∑С Хоѐр Петрийн аяганд тоологдсон колониудын нийлбэр 
V Аяга бүрд суулгасан тарилгын хэмжээ, миллилитрээр 
n Аяганы тоо (энэ тохиолдолд n=2) 
d Эхний шингэрүүлэг хийсэн шингэрүүлгийн зэрэг (шингэрүүлэг хийгээгүй 

шингэн бүтээгдэхүүний хувьд d=1 байна.) 
 

D.3 дахь хэсэгт заасны дагуу үр дүнг хураангуйлна.  

Үр дүнг дараах байдлаар илэрхийлнэ.  

- Бичил биетний ойролцоо тоо болох     -ийг шингэн бүтээгдэхүүн бол 1 

миллилитрт, эсвэл бусад бүтээгдэхүүн бол 1 граммд гэж бичнэ.  
       ЖИШЭЭ. Тоолох шинжилгээгээр дараах үр дүн гарчээ.  

- Эхний шингэрүүлэгт (10
-2

) 8;9 колони ургасан. 

   
   

         
  

    
                 

D.3 дахь хэсэгт заасны дагуу үр дүнг хураангуйлж 1 грамм эсвэл 1 миллилитр бүтээгдэхүүн  дэх 

бичил биетний ойролцоо тоо болох    -ийг 850 эсвэл 8.5 х 10
2 
гэж бичнэ.  

D.5.2 Хоѐр аяганд (анхдагч булинга, эхний шингэрүүлэг эсвэл сорьцоос) 

колони ургаагүй байх тохиолдолд 

Хэрэв сорьцоос (шингэн бүтээгдэхүүн бол), анхдагч булингаас (бусад төрлийн 

бүтээгдэхүүн бол), мөн эхний шингэрүүлгээс тарилга хийсэн хоѐр Петрийн аяга 

тус бүрд ямар нэгэн колони ургаагүй бол үр дүнг дараах байдлаар илэрхийлнэ.  

1 миллилитр эсвэл 1 грамм бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний тоо 1/Vd- ээс бага 

гэж бичнэ.  

       Энд:  
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V Хэрэглэсэн аяга бүрд суулгасан тарилгын хэмжээ, миллилитрээр 
d Эхний шингэрүүлэг хийсэн шингэрүүлгийн зэрэг (шингэрүүлэг хийгээгүй шингэн 

бүтээгдэхүүний хувьд d=1 байна, 10-1 шингэрүүлэг хийсэн үед d=0.1 гэх 
мэт) 

 
D.6 Ердийн болон сэжигтэй колониудыг тоолох онцгой тохиолдлууд 

D.6.1 Эхний шингэрүүлэг d1-ээс тарьсан хоѐр Петрийн аяганд 300 (эсвэл тусгай 

стандартад заасан бусад тооны )-гаас их тооны ердийн болон өвөрмөц 

колониуд ургасан бол, хоѐр дахь шингэрүүлэг d2-оос тарьсан хоѐр Петрийн 

аяганд 300  хүртэлх тооны (эсвэл тусгай стандартад заасан бусад тооны) 

ердийн эсвэл сэжигтэй колониуд ажиглагдсан бол мөн ямар ч ердийн болон 

сэжигтэй колони тоологдоогүй бол үр дүнг дараах байдлаар илэрхийлнэ. 

1 миллилитр эсвэл 1 грамм бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний тоо 1/V2d2- ээс 

бага, 1/V1d1 –ээс их гэж бичнэ.  

       Энд:  

V1,V2 d1,d2 шингэрүүлгээс аяга бүрд суулгасан тарилгын хэмжээ, 
миллилитрээр 

d1,d2 Эхний  шингэрүүлгийн зэрэг  
 

       ЖИШЭЭ. Тоолох шинжилгээгээр дараах үр дүн гарчээ.  

- Эхний шингэрүүлэгт (10
-2

) хоѐр Петрийн аяга тус бүрд 300-аас их тооны ердийн эсвэл 

сэжигтэй колони ургасан. 

- Хоѐр дахь шингэрүүлэгт (10
-3

) 33;35 колони, ердийн болон сэжигтэй колони илрээгүй бол 

 1 грамм эсвэл 1 миллилитр бүтээгдэхүүн  дэх бичил биетний  тоог 1000-аас цөөн гэж 

илэрхийлнэ.  

D.7 Онцгой тохиолдлуудад тооцоолон бодох арга 

Шаардлага болон санамжуудыг агуулсан 7.3.2.5 дэх хэсэгт илрүүлэх доод 

хязгаарыг зааж өгсөн ба түүнийг хэрэглэж болно.  

D.7.1 Эхний шингэрүүлэг d1-ээс тарьсан хоѐр Петрийн аяганд тоолж болох 

хамгийн их тооноос  (300 эсвэл тусгай стандартад заасан бусад тооны )-аас их 

тооны колониуд (нийт колони, ердийн болон өвөрмөц колониуд) ургасан бол, 

хоѐр дахь шингэрүүлэг d2-оос тарьсан хоѐр Петрийн аяганд 10 (тоолох доод 

хязгаар) -аас цөөн тооны колониуд (нийт колони, ердийн болон ялган дүйх, 

баталгаажуулах шаардлага хангасан колониуд) тоологдсон бол үр дүнг дараах 

байдлаар илэрхийлнэ. 
САНАМЖ. Энэ дэд хэсгийн асуудлууд  жишээ байдлаар өгөгдсөн.  

с) Хэрэв d1-шингэрүүлгээс  тарьсан хоѐр Петрийн аяганы колонийн тоо 

үнэмшлийн завсар дотор (тоолж болох хамгийн их тоо+1, тоолж болох хамгийн 

их тооны үнэмшлийн завсрын дээд хязгаарт өөрөөр хэлбэл 301-324 хооронд) 

(В Хавсралт), мөн d2-шингэрүүлгээс  тарьсан хоѐр Петрийн аяганаас 

тоологдсон колонийн тоо 7.3.2.2 дахь хэсэгт заасан доод хязгаараас бага бол 

ерөнхий тохиолдолд хэрэглэх тооцоолон бодох аргыг хэрэглэнэ. (D.3-ийг үзэх)  
1-Р ЖИШЭЭ: Тоолох шинжилгээгээр  дараах үр дүн гарчээ. (хамгийн ихдээ 300 колони тоологдох 

үед) 

- Эхний шингэрүүлгээс (10
-2

) 310 болон 322 колони ургасан (300 колонийн үнэмшлийн 

завсрын дээд хязгаар 324-өөс бага). 

- Хоѐр дахь шингэрүүлгээс (10
-3

) 8 болон 12 колони ургасан. Гэвч (10
-2

) шингэрүүлгээс 310 

болон 322 колони ургасан тохиолдолд  (10
-3

) шингэрүүлэгт тоологдох колонийн доод 

хязгаар 18 болон 19 байх ѐстой.  
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Энэ тохиолдолд тоолох шинжилгээний дээрх үр дүнг тооцохгүй. 

2-Р ЖИШЭЭ: Тоолох шинжилгээгээр  дараах үр дүн гарчээ. (хамгийн ихдээ 150 колони тоологдох 

үед) 

- Эхний шингэрүүлгээс (10
-2

) 151 болон 160 колони ургасан (150 колонийн үнэмшлийн 

завсрын дээд хязгаар 167-оос бага). 

- Хоѐр дахь шингэрүүлгээс (10
-3

) 8 болон 9 колони ургасан.  (10
-2

) шингэрүүлгээс 151 болон 

160 колони ургасан тохиолдолд  (10
-3

) шингэрүүлэгт тоологдох колонийн доод хязгаар 6 

болон 7 байх ѐстой. 

Энэ тохиолдолд хоѐр шингэрүүлгээс авсан аягуудыг ашиглан Г.3 дахь хэсэгт заасан ерөнхий 

тохиолдлын тооцоолон бодох аргыг хэрэглэнэ. 

d)  Хэрэв d1-шингэрүүлгээс  тарьсан хоѐр Петрийн аяганы колонийн тоо нь тоолж 

болох хамгийн их тооны үнэмшлийн завсрын дээд хязгаар (жишээ нь 324)-аас илүү 

гарсан бол, мөн d2-шингэрүүлгээс  тарьсан хоѐр Петрийн аяганаас тоологдсон 

колонийн тоо 10.3.2.2 дахь хэсэгт заасан доод хязгаараас багагүй бол тоолж болох 

хамгийн их тооны үнэмшлийн завсрын дээд хязгаараас тооцон зөвхөн  d2-

шингэрүүлгээс  тоологдсон үр дүнг тооцож (D.5.1)- т заасан ойролцоо тоог гаргана. 

3- Р ЖИШЭЭ: Тоолох шинжилгээгээр  дараах үр дүн гарчээ. (хамгийн ихдээ 300 

колони тоологдох үед) 

- Эхний шингэрүүлгийн (10-2) хоѐр аяга тус бүрд  324-аас их колони ургасан. 

- Хоѐр дахь шингэрүүлгээс (10-3) 7 болон 9 колони ургасан. Гэвч (10-2) 

шингэрүүлгээс 324 колони ургасан тохиолдолд  (10-3) шингэрүүлэгт 

тоологдох колонийн доод хязгаар 19 байх ѐстой. 

Энэ тохиолдолд тоолох шинжилгээний дээрх үр дүнг тооцохгүй. 
4-Р ЖИШЭЭ: Тоолох шинжилгээгээр  дараах үр дүн гарчээ. (хамгийн ихдээ 150 колони тоологдох 

үед) 

- Эхний шингэрүүлгээс (10
-2

) хоѐр аяга тус бүрд  167-оос их колони ургасан. 

- Хоѐр дахь шингэрүүлгээс (10
-3

) 8 болон 9 колони ургасан.  (10
-2

) шингэрүүлгээс  167 колони 

ургасан тохиолдолд  (10
-3

) шингэрүүлэгт тоологдох колонийн доод хязгаар  8 байх ѐстой. 

Энэ тохиолдолд (10
-3

) шингэрүүлгээс авсан хоѐр аяганаас тоологдсон колонийн тоон дээр 

тулгуурлан  D.5.1 дэх хэсэгт зааснаа ойролцоо тоог бодож гаргана. 

5-Р ЖИШЭЭ: Тоолох шинжилгээгээр  дараах үр дүн гарчээ. (хамгийн ихдээ 150 колони тоологдох 

үед) 

- Эхний шингэрүүлгээс (10
-2

) хоѐр аяга тус бүрд  167-оос их колони ургасан. 

- Хоѐр дахь шингэрүүлгээс (10
-3

) 5 болон 7 колони ургасан.  (10
-2

) шингэрүүлгээс  167 колони 

ургасан тохиолдолд  (10
-3

) шингэрүүлэгт тоологдох колонийн доод хязгаар  8 байх ѐстой. 

Энэ тохиолдолд тоолох шинжилгээний дээрх үр дүнг тооцохгүй. 

D.7.2  Шингэрүүлэг бүрээс тарилга хийсэн бүх аяганд 300-аас их тооны (тусгай 

стандартад заасан бусад тооноос их) колони (нийт колони, ердийн болон өвөрмөц 

колониуд) үүссэн бол үр дүнг дараах байдлаар илэрхийлнэ. 

Шингэн бүтээгдэхүүн бол нэг миллилитрт, бусад бүтээгдэхүүн бол нэг граммд 

бичил биетний тоо 

―300/Vd-ээс их‖ гэж (нийт колони эсвэл ердийн колони тоолсон тохиолдолд) 

―(300/Vd ) x (b/A)-ээс их‖ гэж (сэжигтэй колони тоолсон тохиолдолд)   бичнэ. 

Энд:  

d Эхний шингэрүүлэг хийсэн шингэрүүлгийн зэрэг (шингэрүүлэг хийгээгүй шингэн 
бүтээгдэхүүний хувьд d=1 байна, 10-1 шингэрүүлэг хийсэн үед d=0.1 гэх 
мэт) 

 
V Хэрэглэсэн аяга бүрд суулгасан тарилгын хэмжээ, миллилитрээр 
b Ургасан А тооны колониуд дундаас ялган дүйх шалгуурыг хангасан 
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колонийн тоо 
 

D.7.3 Сүүлийн шингэрүүлгээс тарилга хийсэн хоѐр Петрийн аяга тус бүрд 300 

хүртэлх (тусгай стандартад заасан бусад тооны ) колони (нийт колони, ердийн 

колониуд, эсвэл ялган дүйж баталгаажуулах шаардлага хангасан колониуд) 

ургасан үед тухайн сорьцод агуулагдаж буй бичил биетний тоо болох N’ –ийг (D.4) 

томьѐог ашиглан хоѐр аяганд тоологдсон колониудын арифметик дунджаар бодож 

гаргана. 

   
∑ 

     
                                     (D.4) 

     Энд:  

∑С Хоѐр Петрийн аяганд тоологдсон колониудын нийлбэр нэг аяганд нь 
хамгийн багадаа 10 колони байхад 

V Аяга бүрд суулгасан тарилгын хэмжээ, миллилитрээр 
n Аяганы тоо (энэ тохиолдолд n=2) 
d  шингэрүүлэхээр авсан шингэрүүлгийн зэрэг  

 

D.3 дахь хэсэгт заасны дагуу үр дүнг хураангуйлна.  

Үр дүнг дараах байдлаар илэрхийлнэ.  

- Бичил биетний ойролцоо тоо болох    -ийг шингэн бүтээгдэхүүн бол 1 

миллилитрт, эсвэл бусад бүтээгдэхүүн бол 1 граммд гэж бичнэ. 
ЖИШЭЭ. Тоолох шинжилгээгээр дараах үр дүн гарчээ.  

- Сүүлийн шингэрүүлгээс (10
-4

) 120;130 колони ургасан. 

   
       

         
   

      
                       

D.3 дахь хэсэгт заасны дагуу үр дүнг хураангуйлж 1 грамм эсвэл 1 миллилитр бүтээгдэхүүн  дэх 

бичил биетний ойролцоо тоо болох    -ий 1 300 000 эсвэл 1,3 х 10
6 
гэж бичнэ. 
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