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 «SERATEC PMB» ԹԵՍՏԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԴԱՇՏԱՆԱՅԻՆ ԵՎ 
ԴԻԱԿԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ D-ԴԻՄԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ 
ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ, ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱՏԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ա վագ յան Լ.Ա., Տեր-Գ ևորգ յան Ա.Գ. 1

Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո, 
Եր ևան, Հա յաս տան

Սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի փոր ձաքն նութ յուն նե րի ժա մա նակ հա ճախ 
անհրա  ժեշտ է լի նում պա տաս խա նել նա խա ձեռ նո ղի կող մից ա ռա ջադր ված այն հար ցադր մա-
նը, թե արդ յոք առ կա ար յան հետ քերն ի՞նչ ծա գում ու նեն՝ դաշ տա նա յին, թե՞ ծայ րա մա սա յին 
ար յուն է: Այս ա ռու մով ծայ րա մա սա յին ար յան և դաշ տա նա յին հե ղու կի տար բե րա կու մը կա րող 
է կար ևոր ա պա ցույց ներ հան դի սա նալ սե ռա կան ոտնձ գութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման դեպ քե րում: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել է SERATEC PMB ժա մա նա կա կից ախ տո րո շիչ թես տի կի րառ մամբ 
դա տա կեն սա բա նա կան փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րում նոր մե թո դա կան մո տե ցում՝ 
մար դու դաշ տա նա յին, դիա կա յին և/ կամ ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ նե րի տար բե րակ ման հա-
մար: Աշ խա տան քի նպա տա կը կա յա նում է մի ջազ գա յին արդ յու նա վետ փոր ձի վրա հիմն ված 
մո տե ցում նե րի մշակ ման, արդ յունք նե րի ար ժա նա հա վա տութ յան գնա հատ ման, ինչ պես նաև 
հե տա գա յում դա տա կեն սա բա նա կան հետ քե րի փոր ձա գի տա կան աշ խա տանք նե րում ներդր ման 
մեջ: Հոդ վա ծում վեր լուծ վել են նաև SERATEC PMB ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թես տի կի րա ռե-
լիութ յան դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը:

Բա նա լի բա ռեր. D-դի մեր, հո մոգ լո բին, SERATEC PMB ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թեստ, դիա-
կա յին և/ կամ ծայ րա մա սա յին ար յուն, դաշ տա նա յին ար յուն:

Նե րա ծութ յուն

Կեն սա բա նա կան ծագ ման հետ քե րը, ո րոնք հայտ նա բեր վել են դեպ քի վայ րում, հա մար վում 
են կար ևո րա գույն ի րե ղեն ա պա ցույց ներ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հե տա գա բա ցա հայտ ման հա-
մար: Ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի վրա առ կա կեն սա բա նա կան ծագ ման հետ քե րից ա ռա վել հա ճախ, 
որ պես հե տա զոտ ման օբ յեկտ հա մար վում է ար յու նը: 

Դա տա կեն սա բա նա կան լա բո րա տո րիա նե րում հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց վում են սերմ նա հե-
ղու կի և թ քի հայտ նա բեր ման ա րագ թես տեր, իսկ մարմ նի այլ հե ղուկ նե րից, մաս նա վո րա պես՝ 
հեշ տո ցա յին կամ դաշ տա նա յին հե ղուկ ներն ա վե լի դժվար են հայտ նա բեր վում: Ծայ րա մա սա յին 
և դաշ տա նա յին ար յան միջև ե ղած տար բե րութ յուն նե րը կա րող են էա կան դեր ու նե նալ նա խա-
ձեռ նող մարմ նի կող մից հե տաքն նութ յուն նե րի հա մար:

Աշ խա տան քի նպա տակն է նոր մե թո դի ներդր մամբ ի րա կա նաց նել կեն սա բա նա կան ծագ ման 
հետ քե րի տար բե րա կում և նա խա ձեռ նո ղի կող մից ա ռա ջադր ված հա մա պա տաս խան հար ցե րին 
տալ սպա ռիչ պա տաս խան ներ: Արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ նոր ի մու նոք րո մա տոգ րա-
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ֆիկ թես տի մշա կումն էա կան ա ռա ջըն թաց է սե ռա կան ոտնձ գութ յան դեպ քե րի ա պա ցույց նե րի 
վեր լու ծութ յան և մեկ նա բան ման մեջ: Ար յու նը հան ցա գոր ծութ յան վայ րե րում ա մե նից հա ճախ 
հայտ նա բեր վող հե ղուկ նե րից է: Ծայ րա մա սա յին ար յան և դաշ տա նա յին հե ղու կի տար բե րա-
կու մը կա րող է կար ևոր ա պա ցույց ներ հան դի սա նալ սե ռա կան ոտնձ գութ յուն նե րի դեպ քե րում: 
Ծայ րա մա սա յին ար յան առ կա յութ յու նը ցույց է տա լիս տրավ մա տիկ պատ ճա ռը, դաշ տա նա յին 
հե ղու կը ցույց է տա լիս ար յու նա հո սութ յան բնա կան պատ ճա ռը [1]:

Հաշ վի առ նե լով կեն սա բա նա կան ծագ ման հե ղուկ նե րի տար բե րակ ման և նույ նա կա նաց ման 
կար ևո րութ յու նը` եր կար տա րի ներ ին տեն սի վո րեն ու սում նա սիր վել են նոր մե թոդ ներ, այդ թվում` 
ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յուն և միկ րո-ՌՆԹ [2,3]: Միկ րո-ՌՆԹ և ԴՆԹ մե թի լաց ման 
պրո ֆի լա վո րում ներ են, ո րոնք հա ջո ղութ յամբ օգ տա գործ վել են ար յան նույ նա կա նաց ման հա-
մար: Հարկ է նշել, որ այս մե թոդ նե րը ժա մա նա կա տար և ծախ սա տար են, բա ցի այդ, այս մե-
թոդ նե րով ծայ րա մա սա յին ար յու նը դաշ տա նա յին հե ղու կից տար բե րա կե լը շատ դժվար է [4]:

Կեն սա բա նա կան ծագ ման հե ղուկ նե րի հայտ նա բեր ման ի մու նոք րո մա տոգ րա ֆիկ հե տա զո-
տութ յուն նե րը շատ հստակ և հեշտ են կրառ ման տե սանկ յու նից: Ի դեպ, ա ռա ջին ան գամ 1996 
թվա կա նին հաս տատ վել է, որ դաշ տա նա յին ար յան մեջ D-դի մե րի մի ջին կոն ցենտ րա ցիան 200 
ան գամ ա վե լի բարձր է, քան ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ [5]: 

Հան ցա գոր ծութ յան վայ րում կեն սա բա նա կան ծագ ման հետ քե րի բա ցա հայ տու մը դա տա կան 
գոր ծըն թա ցի շրջա նա կա նե րում ա մե նա կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մեկն է: Այն օգ նում է նա խա-
ձեռ նող մարմ նին տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րել հան ցա գոր ծութ յան ըն թաց քի մա սին: Սե ռա-
կան բնույ թի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ժա մա նակ հա ճախ անհ րա ժեշտ է լի նում պա տաս խա նել 
այն հար ցադր մա նը, թե արդ յոք առ կա ար յան հետ քերն ի՞նչ ծա գում ու նեն՝ դաշ տա նա յին, թե՞ 
ծայ րա մա սա յին ար յուն է: Ն մա նա տիպ հար ցե րի պարզ ման նպա տա կով մեր կող մից կի րառ վել 
է SERATEC PMB ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թես տը, ո րը կազմ ված է թեստ սկա վա ռա կից, մեկ 
ան գամ յա օգ տա գործ ման պի պե տից և բու ֆե րից (նկար 1) [6]: 

Ն կար 1. SERATEC PMB ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թեստ: 

Թեստ սկա վա ռա կը կազմ ված է շրջա նաձև բաց վածք ու նե ցող փո սի կից, ստու գիչ /C/ ե րի զից, մար դու 
հե մոգ լո բի նի առ կա յութ յուն հաս տա տող /P/ ե րի զից, ար յան մեջ առ կա D-դի մե րի առ կա յութ յուն հաս տա-

տող /M/ ե րի զից:
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SERATEC PMB – Նա հա րա բե րա կա նո րեն նոր ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թեստ է, այն ուղղ-
ված է հայտ նա բե րե լու մարդ կա յին ծագ ման հե մոգ լո բի նը և D-դի մե րը: Վեր ջինս թույլ է տա լիս 
տար բե րա կել դաշ տա նա յին, ծայ րա մա սա յին և դիա կա յին ար յուն նե րի առ կա յութ յու նը [6]: 

Հե մոգ լո բի նը (Hb) մար դու և տար բեր կենդանիների օրգանիզմներում հանդիպող, երկաթ 
պարունակող բարդ փոխադրիչ սպիտակուց է: Հեմոգլոբինը արյան շնչառական պիգմենտ 
է, որը պարունակվում է էրիթրոցիտներում և մասնակցում թթվածնի և ածխաթթու գազի 
տեղափոխմանը [7]:

D–դիմերը հանդիսանում է թրոմբառաջացման և ֆիբրինոլիզի մարկեր, որը ֆիբրինոլիզի 
պրոցեսի ընթացքում թրոմբի քայքայվելուց հետո արյան մեջ մնացած սպիտակուցն է: D–դիմերի 
մակարդակի բարձացումը նկատվում է դաշտանային արյան մեջ:

Հետազոտության նպատակն է SERATEC PMB ժամանակակից ախտորոշիչ թեստի կի-
րառ մամբ, առաջարկել նոր մեթոդական մոտեցում դատակենսաբանական փորձագիտական 
հետազոտություններում մարդու դաշտանային, դիակային և/կամ ծայրամասային արյան 
նմուշների տարբերակման համար:

Նյութեր և մեթոդներ 

Աշխատանքում դաշտանային, ծայրամասային, դիակային արյունների տարբերակման 
համար, որպես ուղղորդիչ մարկերներ են ընտրվել մարդկային արյան մեջ առկա D–դիմերը և 
հեմոգլոբինը (Hb): 

Գիտափորձը կատարվել է՝ 
• 10 առողջ կին դոնորներից (24-ից 40 տարեկան) կազմված կամավորների ներգրավմամբ, 

որոնք տրամադրել են ստերիլ թանզիֆե խծուծով 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրերի դաշտանային 
արյունը,

• 8 դիակային արյան (30-ից 65 տարեկան) հեղուկ նմուշ, որը վերցվել է տարբեր սեռի 
ներկայացուցիչներից՝ կենսաբանական մահը վրա հասնելուց 24-48 ժամվա ընթացքում 
և չորացվել հետագա հետազոտության համար ստերիլ թանզիֆե խծուծների վրա,

• ծայրամասային արյան նմուշներ են վերցվել 14 առողջ դոնորներից՝ 6 կին և 8 տղամարդ 
(25-60 տարեկան):

Չորացրած նմուշներից փորձարկման համար օգտագործվել է մոտավորապես 2×2մմ 
չափսերի թանզիֆե խծուծներ, որոնց հագեցվածությունը համապատասխանում է թեստի 400 
նգ/մլ զգայունության արժեքին: 

Փորձերի համար օգտագործվել է իմունոքրոմատոգրաֆիկ SERATEC PMB թեստը, որը 
միաժամանակ հայտնաբերում է մարդու արյան մեջ առկա հեմոգլոբինը և D-դիմերը: Փորձն 
իրականացնելու համար կիրառված SERATEC PMB թեստ հավաքածուն իր մեջ ներառում 
է՝ բուֆեր, որը անհրաժեշտ է հեղուկ նմուշների նոսրացման կամ չոր նմուշներից արյան 
անջատման համար, թեստ սկավառակ, որում օպտիմալ զգայունությունը մարդու հեմոգլոբինի 
համար 20 նգ/մլ է, իսկ D- դիմերի համար կազմում է 400 նգ/մլ [6,8]: 

Թեստի բոլոր բաղադրիչները, ներառյալ՝ արյան նմուշները փորձարկումից առաջ բերվում են 
սենյակային ջերմաստիճանի, որին հաջորդում է հետազոտման ենթակա նմուշներից բուֆերի 
միջոցով լուծամզվածքի պատրաստում, որն էլ պահվում է սենյակային ջերմաստիճանում 2 
ժամ: Այնուհետև, ստացված մզվածքից 5-ական կաթիլ կաթեցվում է թեստի շրջանաձև բացված 
համապատասխան փոսիկի մեջ: Արդյունքների վերլուծությունը կատարվում է առաջին 10 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB


Բ  Ն Ա Կ ԱՆ  Գ Ի  Տ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ Ն Ե Ր

12 |   ԴՓՔՀՀ • 2021 • 6 • АЖСЭК  

րոպեների ընթացքում (տե՛ս նկար 2) [6,8]: 

Նկար 2. SERATEC PMB իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստի աշխատելու ընթացակարգը

(https://www.seratec.com/docs/user_instructions/2019/IFU_PMB_EN_2019-06.pdf)

Թես տի ճիշտ աշ խա տան քի պա րա գա յում գրանց վում են հետև յալ արդ յունք նե րը.

• Ն մու շում ե թե առ կա են մար դու հե մոգ լո բին և D-դի մեր, ա պա թես տի արդ յունք նե րի 
պա տու հա նում ա ռա ջա նում է ե րեք ուղ ղա հա յաց գիծ` ստու գի չի C տա րած քում, փոր ձարկ-
ման P տա րած քում և փոր ձարկ ման M տա րած քում: Ե րեք ուղ ղա հա յաց գծե րի գույ նի 
ին տեն սի վութ յու նը կա րող է տար բեր լի նել: Ն մա նա տիպ արդ յուն քի գրանց ման դեպ քում 
հաս տատ վում է դաշ տա նա յին ար յան առ կա յութ յու նը:

• Թես տի արդ յունք նե րի պա տու հա նում ե թե ա ռա ջա նում է եր կու ուղ ղա հա յաց գիծ` ստու գի-
չի C տա րած քում և փոր ձարկ ման P տա րած քում, ա պա հաս տատ վում է ծայ րա մա սա յին 
ար յան առ կա յութ յուն:

• Թես տի արդ յունք նե րի պա տու հա նում ե թե ա ռա ջա նում է եր կու ուղ ղա հա յաց գիծ` ստու-
գի չի C տա րած քում և փոր ձարկ ման M տա րած քում, ա պա քիչ հա վա նա կան է, որ նույն 
նմու շով D-դի մե րը դրա կան է, իսկ հե մոգ լո բի նը բա ցա սա կան: Ս տաց ված արդ յուն քը 
խո սում է այն մա սին, որ հե տա զոտ ման են թա կա նմու շն ու նի բարձր կոն ցենտ րա ցիա 
ո րը բնո րոշ է այս պես կոչ ված հուկ էֆ ֆեկ տին /hook effect/ է: Հուկ էֆ ֆեկ տը իմ նո լո գիա-
կան դրսևո րում է, ո րի ժա մա նակ հա կա մար մին նե րի և հա կա ծին նե րի կոն ցենտ րա ցիան 
լու ծամզ վաց քում շատ բարձր է լի նում և  այն հան գեց նում է հա կա մար մին նե րի ի մու նո-
կոմպ լեքս ներ ա ռա ջաց նե լու է ֆեկ տի վութ յան նվազ մա նը [8]: 

Ս խալ արդ յուն քի դեպ քում ստու գիչ գի ծը (C) չի հայտն վում: Այս դեպ քում թես տի աշ խա տան-
քը սխալ է և պետք է կրկնել՝ օգ տա գոր ծե լով նոր թեստ սկա վա ռակ [6,8]:

Արդ յունք ներ և քն նար կում

SERATEC PMB թես տի կիա րա ռե լիոթ յու նն արդ յու նա վետ է մար դու դաշ տա նա յին, դիա կա յին 

https://www.seratec.com/docs/user_instructions/2019/IFU_PMB_EN_2019-06.pdf
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և/ կամ ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ նե րի տար բե րակ ման հա մար: Ն մա նա տիպ ու սում նա սի րութ-
յուն նե րում թեստ սկա վա ռակ նե րի կի րառ ման ա ռա վե լութ յու նը կա յա նում է նրա նում, որ վեր ջին-
ներս քիչ ժա մա նա կա տար, ծախ սա տար և հեշտ կի րա ռե լի են, ինչ պես նաև օժտ ված են բարձր 
զգա յու նութ յամբ: Թեստն աշ խա տում է 400 նգ/մլ խտութ յամբ հետ քի հետ, ին չը շատ կար ևոր 
է հան ցա գոր ծութ յան վայ րում հայտ նա բեր ված ար յան հետ քե րի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռա հետ-
ևան քա յին կա պի բա ցա հայտ ման հա մար, ո րն էլ իր հերթին կար ևոր դա տա կան պրո ցե սի ճիշտ 
ըն թաց քի ի րա կա նաց ման հա մար: 

Գի տա փոր ձի արդ յուն քում ստաց վել են հետև յալ արդ յունք նե րը.
• SERATEC PMB թես տով դաշ տա նա յին ար յան առ կա յութ յան հաս տատ ման հե տա զո տու-

թ յուն նե րին մաս նակ ցել են 24-40 տա րե կան 10 կին դո նոր ներ (ըստ ա նամ նե զի՝ ա ռողջ), 
ով քեր ստե րիլ թան զի ֆե խծուծ նե րի վրա տրա մադ րել են ի րենց դաշ տա նա յին ցիկ լի 
1-ին, 2-րդ և 3-րդ  օ րե րի ար յուն նե րը: Ս տաց ված ար յան նմուշ նե րի հե տա զո տութ յուն նե-
րը ցույց են տվել թես տի արդ յունք նե րի պա տու հա նում 3 ուղ ղա հա յաց գիծ՝ ս տու գի չի (C) 
տա րած քում, փոր ձարկ ման P տա րած քում և փոր ձարկ ման M տա րած քում: Չ նա յաց, որ 
բո լոր հե տա զո տե լի նմուշ նե րում հաս տատ վեց մարդ կա յին ծագ ման դաշ տա նա յին ար յան 
առ կա յութ յու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ գծե րի գույ նի ին տեն սի վութ յու նը ստաց վել է տար բեր: 
Հե տա զոտ ված նմուշ նե րի գե րակ շիռ մա սում հե մոգ լո բի նի առ կա յութ յու նը հաս տա տող 
ե րիզ նե րի դեպ քում ստաց վել է մուգ գու նա վո րում, իսկ D-դի մե րի առ կա յութ յու նը հաս-
տա տող ե րիզ նե րի գե րակ շիռ մա սը ստա ցել է մի ջի նից ցածր հա գեց վա ծութ յամբ գու նա-
վո րում (տե՛ս աղ յու սակ 1):

Աղ յու սակ 1

 Հե մոգ լո բին
օր 1 օր 2 օր 3

 Դո նոր 1

 Դո նոր 2

 Դո նոր 3

 Դո նոր 4

 Դո նոր 5

 Դո նոր 6

 Դո նոր 7

 Դո նոր 8

 Դո նոր 9

 Դո նոր 10

D-դի մեր

օր 1 օր 2 օր 3

 Դո նոր 1

 Դո նոր 2

 Դո նոր 3

 Դո նոր 4

 Դո նոր 5

 Դո նոր 6

 Դո նոր 7

 Դո նոր 8

 Դո նոր 9

 Դո նոր 10

բարձր հագեցվածությամբ գունավորում
միջին հագեցվածությամբ գունավորում
միջինից ցածր հագեցվածությամբ գունավորում
ցածր հագեցվածությամբ գունավորում
հագեցվածության բացակայություն

• SERATEC PMB թես տով դիա կա յին ար յան առ կա յութ յան հաս տատ ման հա մար հե տա զոտ-
վել են տար բեր սե ռա յին պատ կա նե լիութ յան 30-ից 65 տա րե կան, 8 դիա կա յին ար յան 
հե ղուկ նմուշ ներ, ո րոնք չո րաց վել են ստե րիլ թան զի ֆե խծուծ նե րի վրա: Ս տաց ված ար-
յան նմուշ նե րի հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել թես տի արդ յունք նե րի պա տու հա նում 
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ե րեք ուղ ղա հա յաց գիծ՝ ս տու գի չի (C) տա րած քում, փոր ձարկ ման P տա րած քում և փոր-
ձարկ ման M տա րած քում: Հե տա զոտ ված նմուշ նե րի գե րակ շիռ մա սում և՛ հե մոգ լո բի նի, 
և՛ D-դի մե րի առ կա յութ յու նը հաս տա տող ե րիզ նե րը ստա ցել են մուգ հա գեց վա ծութ յամբ 
գու նա վո րում (տե՛ս աղ յու սակ 2):

 
Աղ յու սակ 2

D
-դ

ի մե
ր

հե
 մո

գ-
լո

 բի
ն

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 1

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 2

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 3

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 4

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 5

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 6

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 7

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 8

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 9

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 10

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 1

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 11

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 12

բարձր հագեցվածությամբ գունավորում
միջին հագեցվածությամբ գունավորում
ցածր հագեցվածությամբ գունավորում
հագեցվածության բացակայություն

• SERATEC PMB թես տով ծայ րա մա սա յին ար յան առ կա յութ յան հաս տատ ման հա մար հե-
տա զոտ վել են ա րա կան և  ի գա կան սե ռի 25-60 տա րե կան 14 դո նոր ներ: Ս տաց ված 
ար յան նմուշ նե րի հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել թես տի արդ յունք նե րի պա տու հա-
նում եր կու ուղ ղա հա յաց գիծ՝ ս տու գի չի (C) տա րած քում և փոր ձարկ ման P տա րած քում: 
Հե տա զոտ ված նմուշ նե րի գե րակ շիռ մա սում հե մոգ լո բի նի առ կա յութ յու նը հաս տա տող 
ե րիզ նե րը ստաց վել են մուգ հա գեց վա ծութ յամբ, իսկ D-դի մե րի առ կա յութ յու նը հե տա-
զոտ վող նմուշ նե րում չի հաս տատ վել (տե՛ս աղ յու սակ 3):

 
Աղ յու սակ 3

 D
-դ

ի մե
ր

 հ
ե մ

ոգ
 լո

-
բի

ն

 Դիակ ար յան նմուշ 1

 Դիակ ար յան նմուշ 2

 Դիակ ար յան նմուշ 3

 Դիակ ար յան նմուշ 4

 Դիակ ար յան նմուշ 5

 Դիակ ար յան նմուշ 6

 Դիակ ար յան նմուշ 7

 Դիակ ար յան նմուշ 8

բարձր հագեցվածությամբ գունավորում
միջին հագեցվածությամբ գունավորում
ցածր հագեցվածությամբ գունավորում
հագեցվածության բացակայություն

Այ դու հան դերձ, SERATEC PMB թես տով նմուշ նե րը վեր լու ծե լիս պետք է հաշ վի առ նել հնա-
րա վոր սահ մա նա փա կում նե րը: Դի մեր նե րը սո վո րա բար չեն հայտ նա բեր վում ա ռողջ մարդ կանց 
ար յան մեջ, սա կայն D-dimer- ի մա կար դա կը կա րող է բարձր լի նել սուր ծայ րա մա սա յին թրոմ-
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բոէմ բո լիզ մով, հղիութ յամբ, նա խորդ վի րա հա տութ յամբ կամ ակ տիվ չա րո րակ ու ռուցք նե րով 
հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում, ին չը կա րող է հան գեց նել թես տի բա ցա սա կան արդ յուն քի [9,10]:

Եզ րա կա ցութ յուն 

Ընդ հան րաց նե լով ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի դա տաբժշ-
կա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի բաժ նի կեն սա բա նա կան հետ քե րի փոր ձաքն նութ յուն նե րի բա-
ժան մուն քում կա տար ված փոր ձե րը՝ կա րող ենք փաս տել, որ SERATEC PMB թես տի կի րա ռու-
թյու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս փոր ձաքն նութ յան ներ կա յաց ված հե տա զո տե լի օբ յեկտ նե րում 
արդ յու նա վետ, ա րագ և ճշգր տո րեն ի րա կա նաց նել մար դու դաշ տա նա յին, դիա կա յին և/ կամ 
ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ նե րի տար բե րա կում: 

Հարկ է նշել, որ SERATEC PMB թես տի մի ջո ցով դաշ տա նա յին և դիա կա յին ար յան մեջ 
D-դի մե րի հայտ նա բեր ման ա ռա ջարկ վող մե թո դա կան մո տեց ման կի րառ մամբ ստաց ված արդ-
յունք նե րի գնա հատ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը դա տա կեն սա բա նա կան փոր ձա գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի բնա գա վա ռում հնա րա վո րութ յուն կստեղ ծեն լու ծում ներ տա լու հե տա զո-
տա կան մի շարք խնդիր նե րի, ո րոն ցից է, մաս նա վո րա պես՝ կեն սա բա նա կան ծագ ման հետ քե-
րում դաշ տա նա յին և դիա կա յին ար յան պատ կա նե լիութ յան ա ռա վել ճշգրիտ կեր պով ո րո շու մը: 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ D-ДИМЕРОВ В МЕНСТРУАЛЬНОЙ И ТРУПНОЙ 

КРОВИ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА «SERATEC PMB» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Авагян Л.А., Тер-Геворкян А.Г.
В статье рассматриваются типичные признаки преступлений сексуального характера, в 

ходе которых возникает необходимость ответить на поставленный, со стороны обвинения, 
вопрос, какое происхождение имеют следы крови - менструальное или периферическое. В 
этой связи дифференциация периферической крови и менструальной жидкости может 
служить важным доказательством при раскрытии случаев сексуального домогательства.

Статья посвящена детальному анализу наиболее эффективного подхода по определению 
наличия менструальной, периферической и трупной крови в образцах крови. Обосновывается 
идея о том, что при помощи современного диагностического теста SERATEC PMB, который 
в настоящее время не применяется в Республике Армения, но признан ведущими судебно-
биологическими лабораториями мира, возможно выполнение вышеперечисленных экспертных 
исследований. Основное внимание в работе акцентируется на разработке подходов, осно-
ван ных на оценке достоверности результатов при проведении данного вида экспертизы, 
с учетом накопленного результативного международного опыта, имея цель последующее 
внедрение метода, основанного на диагностическом тесте SERATEC PMB, в деятельность 
экспертного сообщества Республики Армения. В статье проанализированы плюсы и минусы 
применения иммунохроматографического теста SERATEC PMB. 

Ключевые слова: D-димер, гемоглобин, иммунохроматографический тест SERATEC PMB, 
трупная и/или периферическая кровь, менструальная кровь.
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FEATURES OF LOCALIZATION, APPLICATION AND EVALUATION 
OF THE RESULTS OF THE METHOD FOR DETECTING D-DIMERS IN 

MENSTRUAL AND CADAVERIC BLOOD VIA «SERATEC PMB» TEST IN THE 
COURSE OF FORENSIC BIOLOGICAL EXPERT RESEARCH

Avagyan L., Ter-Gevorkyan A.

The article studies the typical sign of sexual crimes, during which it becomes necessary to answer 
the question raised by the prosecution, what is the origin of blood traces - menstrual or peripheral. 
In this regard, the differentiation of peripheral blood and menstrual fluid can serve as important 
evidence in disclosing cases of sexual harassment.

The article is devoted to a detailed analysis of the most effective approach for determining the 
presence of menstrual, peripheral and cadaveric blood in blood samples. The idea is substantiated 
that with the help of the modern diagnostic test SERATEC PMB, which is not currently used in the 
Republic of Armenia, but is recognized by the leading forensic biological laboratories in the world, 
it is possible to carry out the above expert studies. The main attention in the work is focused on 
the development of approaches based on assessing the reliability of the results during this type of 
expertise, taking into account the accumulated effective international experience, with the goal of 
further introducing the method based on the SERATEC PMB diagnostic test into the activities of the 
expert community of the Republic of Armenia. The article analyzes the pros and cons of using the 
SERATEC PMB immunochromatographic test.

Key words: D-dimer, hemoglobin, immunochromatographic test SERATEC PMB, cadaveric  
and / or peripheral blood, menstrual blood.
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