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

18 |   ԴՓՔՀՀ • 2021 • 6 • АЖСЭК  

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Նիկոլյան Ս.Հ.1, Ցականյան Ա.Վ., Անդրեասյան Ն.Ա.
Փորձաքննությունների ազգային բյուրո, 

Երևան, Հայաստան

Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան խնդիրն ու նի կեն սա կան նշա նա կութ յուն, քա նի որ ան-
վտան գութ յան կա նոն նե րը չպահ պա նե լու դեպ քում այն կա րող է տար բեր ախ տա ծին ման րէ նե րի 
աղբ յուր հան դի սա նալ: Սնն դի մի ջո ցով տա րած վող բազ մա թիվ հի վան դութ յուն նե րի պատ ճա ռը 
դրա նում առ կա ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմն եր են, քա նի որ մար դու ա ռող ջութ յա նը ուղ ղա կիո-
րեն սպառ նա ցող հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րից բա ցի, ախ տա ծին ման րէ նե րը կա րող են 
հան գեց նել բնակ չութ յան թու նա վոր մա ն՝ սննդի ախ տա հար ման մի ջո ցով: Հետ ևա բար, սննդի 
փոր ձաքն նութ յունն ու նի կար ևոր նշա նա կութ յուն հան րա յին ա ռող ջութ յան պահ պան ման գոր-
ծում (գոր ծըն թա ցում):

Սնն դի փոր ձաքն նութ յան պար տա դիր մաս են կազ մում դրանց անվ տան գութ յան, մաս նա-
վո րա պես՝ ման րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի ո րո շու մը: Յու րա քանչ յուր սննդամ թեր քի հա մար 
ո րոշ վում են ի րեն մե նա հա տուկ ման րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե ր, ո րոնք սահ ման վում և նոր-
մա վոր վում են տվյալ սննդա տե սա կի ո լոր տը վե րահս կող տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րով:

Տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րով նոր մա վոր վող ման րէ նե րի հայտ նա բե րու մը սննդի փոր-
ձան մու շում մե ծա մա սամբ ի րա կա նաց վում է ընտ րո ղա կան ա գա րա յին սննդա մի ջա վայ րե րում 
ա ճած գա ղութ նե րի հաշ վարկ ման մե թո դով: Նշ ված մե թո դը հա մար վում է «ոս կե ստան դարտ», 
որն ըն կած է ISO հա վաս տագ րում ու նե ցող մի շարք մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րի հիմ քում (ISO 
4831:2006, ISO 6579-1:2017, ISO 6888-2:2021, ISO 4833-2:2013) և բա վա կա նին ճշգրիտ մե թոդ 
է, սա կայն և ժա մա նա կա տար:

Եր բեմն սննդա յին փոր ձաքն նութ յուն նե րում էա կան է հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի ստաց-
ման տևո ղութ յու նը, հատ կա պես զանգ վա ծա յին թու նա վո րումն ե րի դեպ քում: Այս տե սան կու նից 
կար ևոր է նոր, ա վե լի ա րագ ի րա կա նաց վող մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, ինչ պի սիք են ԴՆԹ-ի 
ան ջատ ման կի տե րի վրա հիմն ված ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ մե թո դը և նուկ լեի նաթ թու նե րի 
հա ջոր դա կա նութ յան վրա հիմն ված ամպ լի ֆի կա ցու մը (ՆՀԱ): 

Բա նա լի բա ռեր. սննդամ թեր քի փոր ձաքն նութ յուն, ման րէա բա նա կան աղ տոտ վա ծութ յուն, 
կեն սա սեն սոր ներ, ախ տա ծին բակ տե րիա ներ, պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան ռեակ ցիա:

Սնն դա յին վա րակ ներ ա ռա ջաց նող բակ տե րիա նե րից են Campylobacter spp., Salmonella spp. 
և Escherichia coli O157:H7: Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Escherichia 
coli-ի էն տե րո հե մո ռա գիկ O103:H25, O26, O111, O115, O128, O145 շտա մե րը և վեր ջերս մե-
կու սաց ված, հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ կա յու նութ յան պլազ միդ կրող O104:H4 շտա մը, 
Staphylococcus aureus-ի ջեր մա կա յուն էն տե րո տոք սին ներ կո դա վո րող շտա մե րը, Clostridium 

 Թղթակցական հասցեն՝ Սոնա Հազարապետի Նիկոլյան, սննդամթերքի և խմիչքների փորձա-
քննությունների բաժնի փորձագետի պաշտոնակատար, ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային 
բյուրո» ՊՈԱԿ, Երևանի պետական համալսարանի կեն սա բանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի, 
մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասպիրանտ, ք. Երևան, Իսակովի 24, e-mail: 
nikolyan.sona@gmail.com

https://doi.org/10.53587/25792865-2021.6-18



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

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 6 • AJFEC   |   19

botulinum, Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Aeromonas spp., Shigella 
spp. և Mycobacterium bovis, վի րուս նե րը և նա խա կեն դա նի նե րը, ո րոնք փո խանց վում են սննդի 
սպառ ման մի ջո ցով [1]: 

Հում մի սը, կա թը, սեր մե րը և բան ջա րե ղե նը տար բեր բակ տե րիա նե րի աղբ յուր են: Սնն դի 
ո րո շա կի տե սակ ներ (կա թը, կրե մը, մի սը) պետք է զերծ լի նեն ախ տա ծին ման րէ նե րից, ինչ-
պես L. monocytogenes և S. aureus-ից: Ո րոշ ախ տա ծին նե րի առ կա յութ յու ն, ան գամ չնչին քա-
նա կութ յամբ, ար դեն իսկ վտանգ է ներ կա յաց նում, ինչ պես սա ռը պայ ման նե րում բազ մա ցող, 
պսիխ րո ֆիլ բակ տե րիա L. monocytogenes-ը: Իսկ հյու րա նոց նե րի ջրա տար խո ղո վակ նե րում և 
սան հան գույց նե րում Legionella pneumophila-ի առ կա յութ յու նը հա մար վում է ա ռող ջութ յան հա-
մար սպառ նա լիք, երբ բակ տե րիա յի խտութ յու նը հաս նում է 1լ ջ րում մի քա նի հա զար բջջի [2]: 

Սնն դի փոր ձաքն նութ յան մեջ ախ տա ծին բակ տե րիա նե րի հայտ նա բեր ման ստան դարտ ման-
րէա բա նա կան մե թոդն ա գա րա յին մի ջա վայ րում հա մա պա տաս խան բակ տե րիա յի գա ղութ նե րի 
հաշ վարկն է: Այն մի քա նի օր է պա հան ջում ախ տա ծին նե րի հայտ նա բեր ման հա մար: Բա ցի 
վե րոնշ յալ մե թո դից, առ կա են նաև այ լընտ րան քա յին մե թոդ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս հայտ-
նա բե րել ման րէ նե րը ա վե լի սեղմ ժա մա նա կա հատ վա ծում, քան 24-48 ժ-ն է: Այ լընտ րան քա յին 
մե թոդ նե րը թույլ են տա լիս նույ նա կա նաց նել ման րէ նե րը, նույ նիսկ ե թե դրանք չեն հա սել էքս-
պո նեն ցիալ ա ճի ա ռա վե լա գույն պի կին: 

Բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն նե րում օգ տա գործ վել են բակ տե րիա նե րի ի մու նա մագ նի սա-
կան տա րան ջա տում լու ծույթ նե րից կամ սննդա յին նմուշ նե րից: Ներ կա յումս գո յութ յուն ու նե ցող 
Pathatrix Auto System-ը վա լի դաց վել և  ե րաշ խա վոր վել է օգ տա գոր ծել Salmonella spp. և Listeria 
spp. բակ տե րիա նե րի հայտ նա բեր ման հա մար [1]:

Salmonella բակ տե րիա յի հայտ նա բեր ման հա մար մե ծա մա սամբ փոր ձաքն նութ յան են են թարկ-
վում տա վա րի, հա վի, խո զի մի սը, ձուն, մրգե րը, ծի լե րը, բան ջա րե ղե նը, նույ նիսկ վե րամ շակ ված 
սնուն դը: Ախ տա ծին ման րէ նե րով ախ տոտ ված սնուն դը սո վո րա բար նոր մալ է բու րում, որն էլ 
դժվա րաց նում է զգա յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րով սննդա յին աղ տոտ ման հայտ նա բե րու մը [3]: 

Բակ տե րիալ շտա մե րի նույ նա կա նաց ման ա մե նա բարձր զգա յու նութ յուն ձեռք է բեր վել մո-
լե կու լա յին մե թոդ նե րի շնոր հիվ, ո րոնք հիմն ված են պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան ռեակ ցիա յի 
(ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ, թվա յին ՊՇՌ) վրա, ինչ պես նաև ի զո ջեր մա յին բազ մա պատկ ման 
մե թոդ նե րի վրա, ինչ պես շրջա նաձև բազ մա պատ կու մը (RCA), ռե կոմ բի նազ-պո լի մե րա զա յին 
բազ մա պատ կու մը (RPA), օ ղա կով-միջ նորդ ված ի զո ջեր մա յին բազ մա պատ կու մը (LAMP): Բա-
ցի քա նա կա կան, ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ-ի մի ջո ցով ԴՆԹ-ի քա նա կա կան գնա հա տու մից, 
մշակ վել են նաև այլ մե թոդ ներ, ո րոնք հիմն ված են թի րա խա յին ԴՆԹ-ի հիբ րի դաց ման վրա՝ 
մա կե րե սին կապ վող մե նա հա տուկ զոն դե րով: ԴՆԹ մե թոդ նե րի հայտ նա բեր ման սահ մա նը 1մլ 
ն մու շում տա տան վում է 10-100 գա ղութ ա ռա ջաց նող միա վոր նե րի սահ ման նե րում [4, 5]: 

Մի շարք մե թոդ նե րի դեպ քում ման րէ նե րի նույ նա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ 
ման րէա կան կուլ տու րան հաս նի իր ա ճի էքս պո նեն ցիալ փու լին: Այ սինքն, սկզբուն քայ նո րեն ան-
հ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա ցել հաղ թա հա րել այս խո չըն դո տը: Օ րի նակ, սննդի բա ղադ րա կազ մը 
դժվա րեց նում է դրա նից բակ տե րիա նե րի ան ջա տու մը և պա րու նա կում է ՊՇՌ ար գե լա կիչ ներ, 
ո րոնք կա րող են ազ դել մե թո դի զգա յու նութ յան վրա: Բա ցի այդ, բակ տե րիա նե րը են թարկ վում 
են սթրե սի և  ա ճի հա մար պա հան ջում են ա վե լի եր կար ժա մա նակ: 

Սնն դի փոր ձաքն նութ յան մեջ կա րող է կի րառ վել ISO հա վաս տագ րում ու նե ցող եր կու նույ նա-
կա նաց ման մե թոդ. ընտ րո ղա կան ա գա րա յին սննդա մի ջա վայ րե րում ա ճած գա ղութ նե րի հաշ-
վարկ ման և ԴՆԹ-ի ան ջատ ման կի տե րի վրա հիմն ված ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ մե թո դը: 
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Նշ ված մո լե կու լա յին մե թո դը զգա յուն է 10-100 բակ տե րիա նե րի առ կա յութ յան դեպ քում (մինչև 
50 մլ ծա վա լի դեպ քում ի մու նա մագ նի սա կան տա րան ջատ ման հետ հա մա կաց ված) [4-6]: 

Բա ցի վե րոնշ յալ նե րից, սննդի փոր ձաքն նութ յան մեջ օգ տա գործ վում են նաև այլ կեն սա-
սեն սո րա յին մե թոդ ներ. մա կե րե սա յին պլազ մո նա յին ռե զո նան սի (ՄՊՌ), է լեկտ րա քի միա կան 
դի մադ րութ յան սպեկտ րոս կո պիա յի (ԷԴՍ) և նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ ներ: 
Ա ռա վել զգա յուն ի մու նա սեն սոր նե րը հիմն ված են բակ տե րիալ տե սակ նե րին մե նա հա տուկ հա-
կա մար մին նե րի, ապ տա մեր նե րի և բակ տե րիալ հա կա ծին նե րի (ինչ պես բակ տե րիա ֆա գի պո չի 
մա կե րե սա յին սպի տա կու ցը) վրա [7-9]: 

Նշ ված մե թոդ նե րը ո րո շա կի պայ ման ներ են պա հան ջում սպի տա կուց նե րի միջև օպ տի մալ 
կա պի հաս տատ ման հա մար, ինչ պես նաև այլ բարձր խնա մա կա ցութ յամբ նյու թեր, գնդիկ ներ 
(Luminex, Austin, TX, USA), ոս կով պատ ված մա կե րես ներ, թա ղանթ ներ, ո րոնք հար մար են հա-
կա մար մին-հա կա ծին կոմպ լեքս նե րի քրո մա տոգ րա ֆիկ մե թո դով ա ռանձ նաց ման հա մար [10]: 

Ներ կա յումս շատ կեն սա սեն սոր նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րը դեռ աշ խա տա տար, թան-
կար ժեք և  ոչ դյու րին ի րա կա նաց վող կի րա ռութ յուն ներ են և ն պա տա կա հար մար չեն սննդա յին 
փոր ձաքն նութ յուն նե րում օգ տա գործ ման հա մար:

Ի դեա լա կան կեն սա սեն սո րը պետք է հայտ նա բե րի թի րախ մո լե կուլ նե րը ուղ ղա կիո րեն՝ 
ա ռանց զոն դա վոր ված լի գանդ նե րի կամ բազ մա պի սի լվա ցող մի ջոց նե րի: Արդ յու նա վետ վեր-
լու ծութ յուն կա տա րե լու հա մար պետք է լու ծել մի քա նի խնդիր ներ: Այսպես, ա ռա ջի նը` պետք է 
օգ տա գոր ծել հա մա պա տաս խան մա կե րես ներ, երկ րոր դը՝ արդ յու նա վետ զոն դի (հա կա մար մին-
ներ, կա պող սպի տա կուց ներ, ապ տա մեր ներ) առ կա յութ յունն է, ո րը կու նե նա կա յուն   խտութ յուն` 
բարձր վե րար տադ րե լիութ յամբ թի րախ նե րի հայտ նա բեր ման հա մար, եր րոր դը՝ ձեռք բե րել մե-
թո դի բարձր զգա յու նութ յուն նույ նիսկ թի րախ նե րի ցածր կոն ցենտ րա ցիա նե րի դեպ քում, քա նի 
որ շատ ախ տա ծին ման րէ ներ սննդում առ կա են լի նում հա մե մա տա բար քիչ քա նակ նե րով:

Ս տորև ներ կա յաց վում է ա րագ ի րա կա նաց վող մե թոդ նե րի ընդ հան րա կան բնու թագ րե րը 
սննդի ման րէա բա նա կան փոր ձաքն նութ յան մեջ ա վե լի լայն կի րա ռութ յուն ա պա հո վե լու նպա-
տա կով: 

1. Մա կե րե սա յին պլազ մո նա յին ռե զո նան սի մե թոդ (ՄՊՌ)

Մա կե րե սա յին պլազ մո նա յին ռե զո նան սի կեն սա սեն սոր ներն օգ տա գործ վել են ախ տա ծին 
ման րէ նե րի ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի հայտ նա բեր ման հա մար [11]: ՄՊՌ-ն կա րող է օգ տա-
գործ վել ի մու նա սեն սոր նե րի մի ջո ցով հարս տաց ված ար գա նակ նե րում և հե ղուկ նե րում սննդի 
ախ տա ծին նե րի հայտ նա բեր ման հա մար: 

ՄՊՌ տեխ նի կան թույլ է տա լիս ի րա կա նաց նել ոս կե հաստ թի թե ղի և դիէ լեկտ րիկ մա կե րե սի 
կամ թա փան ցիկ նյու թի (ինչ պիսին են հե ղուկ նե րը) միջև տե ղի ու նե ցող քի միա կան և կեն սա -
քիմիա կան փո խազ դե ցութ յուն նե րի մշտա դի տար կում տվյալ պա հին: ՄՊՌ-ն  օպ տի կա կան տեխ-
նի կա է, որն օգ տա գոր ծում է է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիք նե րի ֆե նո մե նը սեն սո րի մա կե րե սին 
շատ մոտ գտնվող ռեֆ րակ տիվ գոր ծակ ցի փո փո խութ յուն նե րը չա փե լու հա մար:

Ընկ նող, միա տարր լույ սի ճա ռա գայ թով ար տադր ված է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիքն ի վի ճա-
կի է փո խազ դել ա զատ է լեկտ րոն նե րի (պլազ մոն նե րի) հետ մե տա ղա կան թա ղան թում ընկ նող 
լույ սի հա տուկ (α) անկ յան տակ (ՄՊՌ անկ յուն): Անկ յու նա յին դիր քը խիստ զգա յուն է մե տաղ-
դիէ լեկտ րա կան մա կե րե սի ցան կա ցած փո փո խութ յան նկատ մամբ: 

Ու սումն ա սիր ված հա կած նի և հա կա մարմն ի միջև պար տա դիր կա պի ա ռա ջա ցու մը դի տարկ-
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վում է նվա զա գույն անկ յու նից դե պի ա վե լի բարձր անկ յուն ներ հեր թա փո խի կամ ֆիքս ված 
անկ յան տակ անդ րա դարձ ման տա տա նումն ե րի (կո րի ա ռա վե լա գույն թե քութ յա նը հա մա պա-
տաս խան) դեպ քում: Այս պի սով, հնա րա վոր է պահ պա նել ՄՊՌ-ի անդ րա դարձ ման կո րը լույ սի 
անկ ման տար բեր անկ յուն նե րի դեպ քում: Հարկ է նշել, որ 10,000 ԳԱՄ/մլ կոն ցենտ րա ցիա յով 
L. pneumophila-ի բջջա յին սուս պեն զիան հայտ նա բեր վել է ՄՊՌ-ի ի մու նա սեն սոր նե րի միկ րո-
հե ղու կա յին հա մա կար գի մի ջո ցով [12]:

1.1 Է լեկտ րա քի միա կան դի մադ րութ յան սպեկտ րոս կո պիա (ԷԴՍ)
Է լեկտ րա քի միա կան դի մադ րութ յան սպեկտ րոս կո պիան (ԷԴՍ) լայ նո րեն կի րառ վող մե թոդ 

է կեն սա սեն սո րա յին սար քե րի ո լոր տում և նե րա ռում է մե կան գամ յա չի պեր [13, 14]: Յու րա-
քանչ յուր է լեկտ րոդ խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծե լուց հե տո դեն նե տել, որ պես զի կանխ վի 
դրա մի ջո ցով փո խանց վող աղ տո տու մը: Բարձր զգա յու նութ յան և հեշտ կա ռուց ված քի շնոր հիվ 
ԷԴՍ-ն լայ նո րեն կի րառ վում է կեն սա սեն սոր նե րի ար տադ րութ յու նում, հատ կա պես ման րէա բա-
նութ յան ո լոր տում: Ի դեպ, 1990թ -ից դի մադ րութ յան վրա հիմն ված մե թոդ ներն օգ տա գործ վում 
են բակ տե րիա նե րի նույ նա կա նաց ման մեջ: 

Այս մե թո դը գրան ցում է բակ տե րիա նե րի նյու թա փո խա նա կութ յան և բջ ջի ա ճի մի ջո ցով 
մա կած ված սեն սոր նե րի է լեկտ րա կան դի մադ րութ յու նը, ո րը կեն դա նի բջիջ նե րի նյու թա փո խա-
նա կա յին իոն նե րի ան ջատ ման արդ յունք է (կա տա բո լիզ մի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած ած խաթ թու 
գազ, օր գա նա կան թթու ներ և բջ ջի թա ղան թի մի ջո ցով իոն նե րի փո խա նա կում): Այս մե թո դի 
կի րա ռութ յան օ րի նակ է կեն սու նակ և մա հա ցած բջիջ նե րի տար բե րա կու մը [15, 16]: Այն օգ-
տա գոր վել է նաև Յան գի և գոր ծըն կեր նե րի կող մից, ովքեր օգ տա գոր ծել են է լեկտ րոդ նե րի 3 
դա սա վո րութ յուն՝ S. typhimurium-ի կեն սու նակ բջիջ նե րի է լեկտ րա կան դի մադ րութ յան մի ջո ցով 
հայտ նա բեր ման հա մար [17, 18]: 

Քա նի դեռ է լեկտ րոդ նե րի մա կեր ևույ թում փո փո խութ յուն ներ տե ղի չեն ու նե նում, հա մա կար գը 
կա րե լի է նկա րագ րել պար զեց ված հա մար ժեք շրջա նի տես քով, ո րը բաղ կա ցած է եր կու է լեկ-
տրոդ նե րի միջև լու ծույ թի հետ կապ ված դի մադ րա տար րից և յու րա քանչ յուր է լեկտ րո դի հա մար 
երկ շերտ կոն դեն սա տո րից: Նշ ված եր կու բա ղադ րիչ նե րը ո րո շում են ամ բողջ դի մադ րութ յու նը՝ 
կախ ված հա ճա խութ յու նից: Բարձր հա ճա խութ յուն նե րի դեպ քում դի մադ րութ յու նը հիմն ա կա նում 
պայ մա նա վոր ված է դի մադ րա տար րով, մինչ դեռ ցածր հա ճա խութ յուն նե րի դեպ քում՝ երկ շերտ 
կոն դեն սա տո րով: Ցույց է տրված, որ և՛ կոն դեն սա տո րի, և՛ դի մադ րա տար րի դի մադ րութ յան 
չա փումն նե րը կա րող են օգ տա գործ վել բակ տե րիա նե րի քա նա կա կան ո րոշ ման հա մար [17]: 

Ան ցած մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում միկ րո սար քե րի ար տադ րութ յան նվա ճումն ե րի 
շնոր հիվ ի րա կա նաց վել են դի մադ րութ յան չափ ման վրա հիմն ված կեն սա սեն սոր նե րի չա փե րի 
կոմ պակ տա ցում դե պի չի պա յին ձևա չափ, որն ա ռա ջար կում է նոր հնա րա վո րութ յուն ներ բակ-
տե րիա նե րի հայտ նա բեր ման ո լոր տում: Այս ա ռու մով, թվայ նաց ված միկ րոէ լեկտ րոդ ներն օգ տա-
գործ վել են մա քուր կուլ տու րա յում և կա թի նմուշ նե րում դի մադ րութ յան չա փումն ե րի մի ջո ցով S. 
typhimurium-ի քա նա կա կան հայտ նա բեր ման հա մար [18]: Թ վայ նաց ված միկ րոէ լեկտ րոդ նե րի 
դի մադ րութ յան չափ ման սեն սոր նե րի մի ջո ցով S. typhimurium-ի հայտ նա բեր ման ժա մա նա կը 
ա վե լի կարճ է դա սա կան դի մադ րութ յան չափ ման վրա հիմն ված մե թոդ նե րի հա մե մատ, իսկ 
իր բնույ թով՝ ա ռա վել մոտ է է լեկտ րա քի միա կան մե թոդ նե րին: Հայտ նա բեր ման սահ մա նը 0.5 
ԳԱՄ/մլ  է, իսկ ժա մա նա կը՝ 10 ժա մից ա վել [18]:

Բա ցի նշված նե րից, միկ րոէլ կեկտ րո դա յին հա մա կար գե րը թույլ են տա լիս է լեկտ րո դա յին մա-
կե րես նե րին կապ վել բակ տե րիալ մե նա հա տուկ բջիջ նե րի հետ: Արդ յուն քում դիտ վում են մե նա-
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հա տուկ կեն սա ճա նաչ ման ռեակ ցիա ներ, ո րոնց շնոր հիվ այս մե թո դը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
տար բեր բակ տե րիալ խմբե րից հայտ նա բե րել ո րո շա կի խումբ, նույ նիսկ բարդ խմբա վո րումն ե րի 
առ կա յութ յան պայ ման նե րում: Ա վե լին, հե տա զո տութ յան հա մար անհ րա ժեշտ ժա մա նա կը բա-
վա կա նին կրճատ վում է՝ 2 ժա մից պա կաս, հա մե մա տած ա ճի վրա հիմն ված դի մադ րութ յան 
չափ ման մե թոդ նե րի հետ, ո րոնք պա հան ջում են առն վազն 24 ժամ: Օ րի նակ 2002 թ -ին Ռու ա-
նը և գոր ծըն կեր նե րը զար գաց րե ցին դի մադ րութ յան չափ ման վրա հիմն ված կեն սա սեն սոր ներ 
Escherichia coli O157:H7-ի հայտ նա բեր ման հա մար է լեկտ րոդ նե րի վրա իմ մո բի լի զաց ված բակ տե-
րիա նե րի հետ մե նա հա տուկ հա կա մար մի նե րի փո խազ դե ցութ յան մի ջո ցով [19]: Escherichia coli 
O157:H7-ի տա րած ման հիմն ա կան աղբ յու րը աղ տոտ ված ջուրն ու սնունդն է, մաս նա վո րա պես՝ 
հում կա թը, չպաս տե րի զաց ված կաթ նամ թեր քը, մրգահ յու թե րը: 

Նշ ված մթերք նե րի փոր ձաքն նութ յան մեջ ա ռաջ նա յին է հա մար վում ա ղի քա յին խմբի ման-
րէ նե րի, հատ կա պես Escherichia coli O157:H7-ի առ կա յութ յան ո րո շու մը: Երկ րոր դա յին հա կա-
մար մի նը կոն յու գաց վում է ալ կա լին ֆոս ֆա տա զի հետ, ո րը որ պես զոն դա վոր ված ֆեր մենտ 
օգ տա գործ վել է ազ դան շան նե րի ու ժե ղաց ման հա մար: Այս կեն սա սեն սոր նե րը կա րող են հայտ-
նա բե րել թի րախ բակ տե րիան՝ 6 × 103

 բջիջ/մլ -ի սահ մա նա յին ար ժե քի դեպ քում: 
Յան գը և գոր ծըն կեր նե րը կա րո ղա ցել են խու սա փել երկ րոր դա յին զոն դա վոր ված հա կա-

մար մին նե րի օգ տա գոր ծու մից և զար գաց րել են զոն դից ան կախ ի մու նա սեն սոր ներ վե րոնշ յալ 
բակ տե րիալ շտա մի (E. coli O157:H7) հայտ նա բեր ման հա մար՝ օգ տա գոր ծե լով ին դիու մի թի թե ղի 
օք սի դի ա վե լի բարձր զգա յու նութ յու նը [20]: 

Փաս տո րեն, երբ բակ տե րիալ բջիջ նե րը ճա նաչ վում են է լեկտ րոդ նե րի վրա իմ մո բի լի զաց ված, 
մե նա հա տուկ հա կա մար մի նե րի կող մից, ամ րա նում են մա կե րե սին և մե ծաց նում են է լեկտ րո նի 
փո խանց ման դի մադ րութ յու նը, որն հնա րա վոր է չա փել ա ռանց որ ևէ լրա ցու ցիչ քայ լի: 

Ռադ հակ րիշ նան և գոր ծըն կեր նե րը կա րո ղա ցել են հայտ նա բե րել L. monocytogenes-ը է լեկ-
տ րա քի միա կան դի մադ րութ յան սպեկտ րոս կո պիա յի մի ջո ցով՝ օգ տա գոր ծե լով ոս կե է լեկտ րո դի 
վրա իմ մո բի լի զաց ված մկան մո նոկ լո նալ հա կա մար մին [21]:

L. monocytogenes-ը առ կա է հում, չպաս տե րի զաց ված կա թում և պա նիր նե րում, պաղ պա-
ղա կում, բան ջա րե ղե նում, մրգե րում, թռչնամ սում, ձկնամ թեր քում: Նշ ված սննդամ թեր քի ման-
րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի թվում պար տա դիր հե տա զոտ վում է L. monocytogenes-ի առ կա-
յութ յու նը: Ինչ քան եր կար սառ նա րա նում պահ վի սնուն դը, այն քան ա վե լի մե ծա նում է վե րոնշ յալ 
ախ տա ծի նի առ կա յութ յան հնա րա վո րութ յու նը: Ախ տած նի ա ճի կանխ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է սառ նա րա նի ջեր մաս տի ճա նը սահ մա նել +4 ⁰C, իսկ սառ ցախ ցի կի նը՝ -18⁰C [3]: 

Ռադ հակ րիշ նան և գոր ծըն կեր նե րը հա ղոր դել են նաև հայտ նա բեր ման 5 ԳԱՄ/մլ և 4 ԳԱՄ/
մլ սահ ման ներ հա մա պաս խա նա բար ի դեա լա կան լու ծույթ նե րի և լո լի կի ֆիլտր ված էքստ րակ-
տի հա մար:

Այս մե թոդ նե րի զգա յու նութ յան մե ծաց ման հա մար է լեկտ րոդ նե րի ար տադ րութ յան մեջ օգ տա-
գործ վել են նո րա րա րա կան նյու թեր, հատ կա պես՝ նա նոն յու թեր (նա նո մաս նիկ ներ, նա նո լա րեր, 
նա նո խո ղո վակ ներ և գ րա ֆեն): Օ րի նակ, Յան գը և գոր ծըն կեր նե րը ստեղ ծել են ի մու նա սեն սոր 
Salmonella spp.-ի հայտ նա բեր ման հա մար՝ օգ տա գոր ծե լով ա պա կե ած խած նի վրա նստեց ված 
ոս կե նա նո մաս նիկ ներ, ո րը բա րե լա վել է մե թո դի զգայ նութ յու նը և կայ նութ յու նը [18]: 

Իսկ Վանգն ա ռա ջար կել է օգ տա գոր ծել TiO2-ի նա նո լա րեր, ո րոնք միաց ված են ոս կու միկ րոէ-
լեկտ րոդ նե րով և  աշ խա տում են հա կա լիս տե րիա յին հա կա մար մին նե րով՝ Listeria monocytogenes- 
ի ա րագ և հեշտ հայտ նա բեր ման հա մար: Այս դեպ քում հա ղորդ վել է բարձր զգա յու նութ յուն և 
բարձր մե նա հատ կութ յուն`ա րագ ար ձա գանք ման ժա մա նա կի հետ հա մա տեղ [22]:
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2. Նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ ներ

Նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րը գոր ծա ծում են թի րախ ախ տա ծին նե րում 
առ կա ԴՆԹ-ի կամ ՌՆԹ-ի մե նա հա տուկ հա ջոր դա կա նութ յուն նե րի հայտ նա բեր ման տեխ նի-
կան: Վեր ջինս կա տար վում է թի րախ նուկ լեի նաթթ վի հա ջոր դա կա նութ յան ար հես տա կա նո րեն 
սին թեզ ված օ լի գո նուկ լեո տիդ նե րի (զոն դեր կամ պրայ մեր ներ) հետ հիբ րի դաց ման մի ջո ցով: 
Պ րայ մեր նե րը կամ զոն դե րը կոմպ լե մեն տար են թի րախ հա ջոր դա կա նութ յա նը [23]: 

Շատ ախ տա ծին բակ տե րիա ներ, ինչ պես Clostridium botulinum, Vibrio cholerae, Staphylococcus 
aureus և Escherichia coli O157 ար տադ րում են թույն ներ, ո րոնք ու նակ են պատ ճա ռել սննդի 
մի ջո ցով հա րուց վող հի վան դութ յուն ներ [24-27]: Ախ տա ծին նե րի թույ նե րի սին թեզն ա պա հո վող 
գե նե րը կա րող են հայտ նա բեր վել նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րի մի ջո ցով [28]: 
Ա վե լին, ա նո րոշ ֆե նո տի պա յին բնու թագ րիչ ներ ցույց տվող ախ տա ծին նե րը, ինչ պես հիպ պու-
րատ բա ցա սա կան Campylobacter jejuni–ի շտա մե րը, կա րող են նույ նա կա նաց վել և հաս տատ վել 
վե րոնշ յալ մե թո դով [29]: Նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րը հայտ նա բե րում են մե-
նա հա տուկ գե ներ թի րախ ախ տա ծի նե րում, հետ ևա բար կան խում են ոչ հա վաս տի արդ յուն քե րի 
ստա ցու մը: Ն ման մե թոդ նե րի շար քին են դաս վում սո վո րա կան պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան 
ռեակ ցիան (ՊՇՌ), բազ մա բա ղադ րիչ ՊՇՌ-ն, ի րա կան ժա մա նա կի կամ քա նա կա կան ՊՇՌ-ն, 
նուկ լեի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յուն նե րի վրա հիմն ված բազ մա պատ կու մը, հան գույց նե րով 
միջ նորդ ված ի զո ջեր մա յին բազ մա պատ կու մը և միկ րոչ պե րի տեխ նո լո գիա նե րը: 

ա. Պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան ռեակ ցիա (ՊՇՌ)

ՊՇՌ-ն  ե րեք փու լով ըն թա ցող շղթա յա կան գոր ծըն թաց է, ո րը հիմն ված է թի րախ ԴՆԹ-ի 
մե նա հա տուկ հա ջոր դա կա նութ յան բազ մա պատկ ման վրա [30]: ՊՇՌ-ն  օգ տա գործ վել է մեծ 
քա նա կով սննդա յին ախ տա ծին բակ տե րիա նե րի հայտ նա բեր ման հա մար, ինչ պես Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, 
Salmonella spp. և  Shigella spp. [31- 35]:

2.1.1 Բազ մա բա ղադ րիչ կամ մուլ տիպ լեքս ՊՇՌ

Բազ մա բա ղադ րիչ ՊՇՌ-ն բազ մա թիվ թի րա խա յին գե նե րի միա ժա մա նակ յա բազ մա պատկ-
ման մի ջո ցով թույլ է տա լիս ի րա կա նաց նել ախ տա ծին նե րի ա վե լի ա րագ հայտ նա բե րում սո վո-
րա կան ՊՇՌ-ի հա մե մատ: Մուլ տիպ լեքս ՊՇՌ-ի (մ-ՊՇՌ) դեպ քում օգ տա գործ վում է պրայ մեր-
նե րի մի քա նի խումբ: Պ րայ մեր նե րի ձևա չա փը շատ կար ևոր է մ-ՊՇՌ-ի զար գաց ման հա մար, 
քա նի որ բո լոր պրայ մեր նե րը պետք է ու նե նան նուկ լեի նաթթ վի շղթա յին միա նա լու միև նույն 
ջեր մաս տի ճա նը [28]: Բա ցի ձևա չա փից, կար ևոր է պրա մեր նե րի կոն ցենտ րա ցիան: Մ6-ՊՇՌ-ի 
դեպ քում հնա րա վոր է պրայ մե րա յին դի մեր նե րի ա ռա ջա ցում, ո րը բա ցա սա բար է ազ դում մե թո-
դի արդյու նա վե տութ յան վրա: Նշ ված թե րութ յու նը հաղ թա հա րե լու հա մար հար կա վոր է պրայ-
մեր նե րի բա վա րար քա նակ [28]: 

Նախ կի նում, մ-ՊՇՌ-ն  օգ տա գործ վել է միայն 2-3 ախ տա ծին հայտ նա բե րե լու հա մար: Ներ-
կա յումս մ-ՊՇՌ-ն  ա վե լի ա ռա ջա դեմ է և կա րող է միա ժա մա նակ հայտ նա բե րել մինչև 5 կամ 
ա վել ախ տա ծին: 

Հե տա զո տող նե րի կող մից Salmonella Enteritidis, Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, 
Listeria monocytogenes, և  Escherichia coli O157:H7-ի միա ժա մա նակ յա հայտ նա բեր ման հա-
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մար ի րա կա նաց վել է մ-ՊՇՌ 5 զույգ պրայ մեր նե րի օգ տա գործ մամբ, ո րոնք թի րա խա վո րել 
են հա մա պաս տաս խա նա բար վա րակ ման հա մար պա տաս խա նա տու սպի տա կու ցի (invA), 16S 
ռ-ԴՆԹ-ի, վա րակ ման պլազ մի դա յին H հա կած նի (ipaH), լիս տե րիո լի զին O-ի (hlyA) և  ին տի մի նի 
(eaeA) գե նե րը [36]: 

Զար գաց վել է նաև նոր մ-ՊՇՌ մե թոդ, ո րը հնա վա րութ յուն է տա լիս հայտ նա բե րել և բարձր 
ճշգրտութ յամբ տար բե րա կել ListeriaH–ի 6 տե սակ միա ժա մա նակ միև նույն տար րա յում: Այդ 6 
տե սակ ներն են Listeria monocytogenes, Listeria grayi, Listeria ivanovii, Listeria innocua, Listeria 
welshimeri և Listeria seeligeri: Հայտ նա բեր ման սահ մա նը 7.58 × 104 գե նո մա յին ԴՆԹ-ի պատ-
ճեն է [37]: 

Մ-ՊՇՌ-ի հե տա գա բա րե լա վու մը նե րա ռում է նոր GeXP-ՊՇՌ-ի գոր ծար կու մը 6 սննդա յին 
ախ տա ծին նե րի՝ Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli O157:H7, Shigella spp. և Campylobacter jejuni, միա ժա մա նակ յա հայտ նա բեր ման հա մար 
տար բեր ո լորտ նե րում, այդ թվում՝ սննդի փոր ձաքն նութ յան ո լոր տում [35]: 

Գե նոմ լա բի գե նի ար տա հայտ ման գե նե տի կա կան վեր լու ծութ յան հա մա կար գը (GeXP) թույլ է 
տա լիս բարձր ար տադ րո ղա կա նութ յամբ հայտ նա բե րել մի քա նի ախ տա ծին բակ տե րիա ներ մեկ 
ռեակ ցիա յի ըն թաց քում: Վեր լու ծութ յան ըն թաց քը նե րա ռում է պրայ մեր նե րի ձևա վո րում (քի մե-
րա յին պրայ մեր ներ), ՊՇՌ բազ մա պատ կում և  ի տար բե րութ յուն սո վո րա կան ՊՇՌ-ի, ա գա րո զա-
յին գել է լեկտ րո ֆո րե զի փո խա րեն օգ տա գործ վում է մա զա նո թա յին է լեկտ րո ֆո րեզ: Քի մե րա յին 
պրայ մեր նե րը 5′ ծայ րին պա րու նա կում են հա մընդ հա նուր պի տա կով գեն-մե նա հա տուկ հա ջոր-
դա կա նութ յուն և  օգ տա գործ վում են հա մընդ հա նուր պի տակ նե րով ամպ լի կոն նե րի ար տադր ման 
հա մար: Հա մընդ հա նուր պրայ մեր նե րը, ո րոնք պա րու նա կում են քի մե րա յին պրայ մեր նե րում օգ-
տա գործ վող միև նույն հա մընդ հա նուր հա ջոր դա կա նութ յան պի տակ նե րը, խթա նում են մնաց յալ 
ՊՇՌ ռեակ ցիա նե րը: Առջ ևի հա մընդ հա նուր պրայ մե րը 5′ ծայ րում կո վա լեն տո րեն զոն դա վոր ված 
է լու սար ձա կող ներ կան յու թի հետ և  օգ տա գործ վում է մա զա նո թա յին է լեկտ րո ֆո րե զի ժա մա նակ 
ՊՇՌ ար տադ րանք նե րի հայտ նա բեր ման հա մար [35]: Գե նոմ լա բի գե նի ար տա հայտ ման գե նե-
տի կա կան վեր լու ծութ յան հա մա կար գի (GeXP) հայտ նա բեր ման սահ մա նը Salmonella, Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157:H7, Shigella spp. և Campylobacter 
jejuniH–ի հա մար հա մա պա տաս խա նա բար 420, 310, 270, 93, 85 և 66 ԳԱՄ/մլ  է: 

2.1.2 Ի րա կան ժա մա նա կի կամ քա նա կա կան ՊՇՌ (ք-ՊՇՌ)

Ի րա կան ժա մա նա կի կամ քա նա կա կան ՊՇՌ-ն տար բեր վում է պարզ ՊՇՌ-ից, քա նի որ 
այն ՊՇՌ ար տադ րանք նե րի հայտ նա բեր ման հա մար չի պա հան ջում ա գա րո զա յին գել է լեկտրո-
ֆո րեզ: Այս մե թոդն ի վի ճա կի է շա րու նա կա բար վե րահս կել ամ բողջ ռեակ ցիա յի ըն թաց քում 
ՊՇՌ-ի ար տադ րան քի ձևա վո րու մը՝ չա փե լով եր կու զոն դե րի կամ ԴՆԹ-ում ներ կա ռուց վող ներ-
կան յու թե րի լու սար ձակ ման ազ դան շա նը: Այս պա րա գա յում լու սար ձակ ման ուժգ նութ յու նը հա-
մե մա տա կան է ՊՇՌ-ամպ լի կոն նե րի գու մա րին [38, 28]: 

Ք-ՊՇՌ-ի բա րե լավ ման հա մար օգ տա գործ վում են լու սար ձա կող հա մա կար գեր, այդ թվում՝ 
SYBR կա նաչ, TaqMan զոն դեր և մո լե կու լա յին փա րոս ներ: SYBR կա նա չը երկշղ թա ԴՆԹ-ին 
կապ վող լու սար ձա կող ներկ է [39]: Սա ոչ մե նա հա տուկ ներ կա ռուց վող ներ կան յութ է և տա լիս 
է թույլ լու սար ձա կում: Լու սար ձա կումն ուժգ նա նում է, երբ այն ներ կա ռուց վում է ԴՆԹ-ի երկ-
պա րույ րի փոքր ա կո սում [40-42]: 

TaqMan զոն դե րը, ո րոնք հայտ նի են նաև որ պես եր կու ներկ պա րու նա կող զոն դեր, 5′ 
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ծայրում՝ հա ղոր դող, իսկ 3′ ծայ րում մա րող լու սար ձա կող ներկ պա րու նա կող օ լի գո նուկ լեո-
տիդ ներ են [39, 41]: Հա ղոր դող և մա րող ներ կե րը մոտ են ի րար, և դա կան խում է հա ղոր դող 
ներ կի կող մից լու սար ձա կու մը [41]: TaqMan զոն դը կոմպ լե մեն տար է ամպ լի կո նի շղթա նե րից որ ևէ 
մե կին: Հա մա կար գի աշ խա տան քը կախ ված է Taq ԴՆԹ պո լի մե րա զի 5′-3′ էկ զո նուկ լեա զա յին 
ակ տի վութ յու նից: Լու սար ձակ ման ազ դան շա նի ա ռա ջաց ման հա մար նշված ֆեր մեն տի 5′-3′ 
էկ զո նուկ լեա զա յին ակ տի վութ յան արդ յուն քում քայ քա յում է զոն դե րի միջև ե ղած կա պը [43]:

Մո լե կու լա յին փա րոս նե րը մա զա կա լի (կամ հիմք) և  օ ղա կի տա րա ծա կան դա սա վոր վա ծու-
թյուն ու նե ցող օ լի գո նուկ լեո տի դա յին զոն դեր են, ո րոն ցում թի րա խին կոմպ լե մեն տար հա ջոր-
դա կա նութ յու նը գտնվում է օ ղա կա յին մա սում, իսկ հիմ քը կամ մա զա կա լը ստաց վում է 2 կոմպ-
լե մեն տար հա ջոր դա կա նութ յու նե րի միաց ման հետ ևան քով: Հա ղոր դող ներ կը միա ցած է զոն դի 
մի ծայ րին, իսկ մա րող զոն դը՝ մյու սին: Ներ կե րը միմ յանց մոտ լի նելն ա պա հով վում է հիմ քի 
շնոր հիվ: Այս դեպ քում լու սար ձա կում չի դիտ վում [27, 36, 41, 43]:

Մո լե կու լա յին փա րոս նե րը լու սար ձա կող ազ դան շան զոնդն ար տադ րում են հիբ րի դաց նե լիս: 
Հիբ րի դաց ման ըն թաց քում զոն դը են թարկ վում է ինք նա բուխ տա րա ծա կան փո փո խութ յան, ո րի 
շնոր հիվ ներ կե րը միմ յան ցից ա ռանձ նա նում են, և  արդ յուն քում դիտ վում է լու սար ձա կում [27, 
36, 41, 44]: 

Թարմ մրգե րի և բան ջա րե ղե նի փոր ձաքն նութ յան մեջ մո լե կու լա յին փա րոս նե րի ք-ՊՇՌ-ի 
մի ջո ցով Salmonella-ի հայտ նա բե րու մը iagA գե նի թի րա խա վոր մամբ ա ռա ջին ան գամ հա ղորդ վել 
է Լի մին գի և Բ հագ վա թի կող մից [41,44]: TaqMan և SYBR կա նաչ ք-ՊՇՌ-ի նվա ճում նե րը թույլ են 
տա լիս նույ նա կա նաց նել և քա նա կա պես հայտ նա բե րել Staphylococcus aureus-ի էն տե րո տոք սի նի 
գե նի կլաս տեր (egc) պա րու նա կող շտա մե րը հում կաթ նամ թեր քի փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում: 
Staphylococcus aureus-ի վե րոնշ յալ շտա մե րի հայտ նա բեր ման սահ մա նը հում կաթ նամ թեր քում 
SYBR կա նաչ ք-ՊՇՌ-ի դեպ քում 1× 103 ԳԱՄ/մլ  է, մինչ դեռ TaqMan ք-ՊՇՌ-ի դեպ քում՝ 1× 104 
ԳԱՄ/մլ [24]: Վե րոնշ յալ մե թոդ նե րով հայտ նա բեր վել են նաև Escherichia coli-ի շի գա թույն ար-
տադ րող O26, O45, O103, O111, O121 և O145 շտա մե րը ա ղա ցած տա վա րի մսում՝ օգ տա գոր ծե-
լով շի գա թույ նե րի (stx1a և stx2), ին տի մի նի (eae) և wzx գե նե րի թի րա խա յին պրայ մեր ներ [40]: 

Ք-ՊՇՌ-ի ա ռա վե լութ յուն նե րի շնոր հիվ սննդա յին ախ տա ծին նե րի ( Salmonella, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli O157:H7 և Campylobacter) հայտ նա բեր ման հա մար սկսել են ար-
տադր վել առևտ րա յին կի տեր [45]: Salmonella-ի հա մար նա խա տես ված կի տե րից են Salmonella 
BAX™ PCR (DuPont Qualicon), AnDiaTec® Salmonella, ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ կիտ (AnDia 
Tec), Probelia™ Salmonella sp., TaqMan™ Salmonella [45-47]: 

բ. Նուկ լեի նաթթ վա յին հա ջոր դա կա նութ յան վրա հիմն ված ամպ լի ֆի կա ցիա (բազ մա-
պատ կում)

Նուկ լեի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յան վրա հիմն ված ամպ լի ֆի կա ցու մը (ՆՀԱ) մշակ վել է 
Կոմպ տո նի կող մից 1990-ա կան նե րին: Նշ ված մե թո դում նուկ լեի նաթ թու նե րը ամպ լի ֆի կաց վում 
են հաս տա տուն ջեր մաս տի ճա նի (ի զո թեր մա յին) պայ ման նե րում, ի տար բե րութ յուն ՊՇՌ-ի, ո րը 
ի րա կա նաց վում է տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րում [48]: ՆՀԱ-ի օգ նութ յամբ միաշղ թա ՌՆԹ-ն 
հա կա դարձ տրանսկ րիպ տազ ֆեր մեն տի շնոր հիվ փո խա կերպ վում է կոմպ լե մեն տար ԴՆԹ-ի: 
Ռեակ ցիան ըն թա նում է 41 ⁰C –ում 2 մե նա հա տուկ պրայ մեր նե րի և 3 ֆեր մեն տե րի մի ջո ցով 
(թռչուն նե րի միե լոբ լաս տո զի վի րու սի հա կա դարձ տրանսկ րիպ տազ, T7 ՌՆԹ պո լի մե րազ և 
ՌՆ Թազ H): ՆՀԱ-ի արդ յուն քում ստաց ված ար տադ րանք նե րը հայտ նա բեր վում են ա գա րո զա յին 
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գել է լեկտ րո ֆո րե զի կամ ֆեր մեն տա յին գե լե րի մե թո դով, ո րոնք հա մար վում են աշ խա տա տար 
և ծախ սա տար [27, 35]: Նշ ված հան գա ման քը խթա նել է մեկ այլ տե սա կի ի րա կան ժա մա նա կի 
ՆՀԱ-ի ստեղծ մա նը, ո րում օգ տա գործ վում են զոն դեր: Լու սար ձա կող զոն դե րը թույլ են տա լիս 
հայտ նա բե րել միաշղ թա ՌՆԹ-ի ամպ լի կոն նե րը [27]: Ի րա կան ժա մա նա կի ՆՀԱ-ն  օգ տա գործ-
վել է սննդա յին ախ տա ծին նե րի բա ցա հայտ ման հա մար, ինչ պի սիք են Salmonella enterica, 
Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, և Campylobacter coli [23, 49-51]: 
Ա վե լին, ի րա կան ժա մա նա կի ՆՀԱ-ն  ու նակ է հայտ նա բե րել կեն սու նակ ման րէ նե րը, քա նի որ 
ՌՆԹ ամպ լի կոն նե րի առ կա յութ յու նը հաս տա տում է կեն սու նակ բջիջ նե րի առ կա յութ յու նը [49]: 
Ի րա կան ժա մա նա կի ՆՀԱ-ն  օգ տա գործ վել է կեն սու նակ և  ոչ կեն սու նակ բջիջ նե րի տար բե րա-
կե լու հա մար: Նախ քան մա հա ցած բջիջ նե րից նուկ լեի նաթ թու նե րի ան ջա տու մը, թի րա խա յին 
մ-ՌՆԹ-ի քայ քայ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ՌՆ Թա զով մշա կել բջիջ նե րը կամ էլ նմուշ նե րը 
մշա կել ՌՆ Թա զից զուրկ ԴՆ Թա զով [52-54]: Life Sciences, KIT Biomedical Research, Gen-Probe 
և bioMérieux-ի կող մից մշակ վել են բազ մա թիվ առևտ րա յին կի տեր [24]: Nuclisens EasyQ® Basic 
կի տը կա րող է օգ տա գործ վել Listeria monocytogenes, Salmonella enterica և Vibrio cholera-ի 
հայտ նա բեր ման հա մար [23, 24, 53]:

Սնն դի փոր ձաքն նութ յան մեջ ման րէ նե րի կուլ տի վաց ման վրա հիմն ված մե թոդ նե րը ընտ րո-
ղա կան են, բայց դրանք ժա մա նա կա տար են և  աշ խա տա տար: Հետ ևա բար, տար բեր ո լորտ նե-
րում, այդ թվում նաև սննդի և ջ րի փոր ձաքն նութ յան ո լոր տում, մշակ վել են ա րագ հայտ նա բեր-
ման մե թոդ ներ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի հաղ թա հա րել վա ղուց կի րառ վող մե թոդ նե րի սահ-
մա նա փա կում նե րը: Ա րագ հայտ նա բեր ման մե թոդ նե րն ա վե լի զգա յուն, ժա մա նակ խնա յող, ոչ 
աշ խա տա տար և հա վաս տի են ման րէ նե րի կուլ տի վաց ման վրա հիմն ված մե թոդ նե րի հա մե մատ: 

Ան ցած մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում միկ րո սար քե րի ար տադ րութ յան նվա ճում նե րի շնոր-
հիվ ի րա կա նաց վել են դի մադ րութ յան չափ ման վրա հիմն ված կեն սա սեն սոր նե րի չա փե րի կոմ-
պակ տա ցում դե պի չի պա յին ձևա չափ, որն ա ռա ջար կում է նոր հնա րա վո րութ յուն ներ ման րէ նե րի 
հայտ նա բեր ման ո լոր տում: Միկ րոէլ կեկտ րո դա յին հա մա կար գե րը թույլ են տա լիս է լեկտ րո դա յին 
մա կե րես նե րին կապ վել բակ տե րիալ մե նա հա տուկ բջիջ նե րի հետ: Արդ յուն քում դիտ վում են 
մե նա հա տուկ կեն սա ճա նաչ ման ռեակ ցիա ներ, ո րի շնոր հիվ այս մե թո դը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս տար բեր բակ տե րիալ խմբե րից հայտ նա բե րել ո րո շա կի խումբ, նույ նիսկ բարդ խմբա վո-
րում նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում: 

Շատ հա ճախ սննդա յին փոր ձաքն նութ յուն նե րում էա կան է հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի 
ստաց ման տևո ղութ յու նը, հատ կա պես զանգ վա ծա յին թու նա վոր ման դեպ քում: Այս տե սան կյու-
նից կար ևոր է նոր, ա վե լի ա րագ ի րա կա նաց վող մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, ինչ պի սիք են ԴՆԹ-ի 
ան ջատ ման կի տե րի վրա հիմն ված ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ մե թո դը և նուկ լեի նաթ թու նե րի 
հա ջոր դա կա նութ յան վրա հիմն ված ամպ լի ֆի կա ցու մը(ՆՀԱ):

Նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րը, ինչ պես ՊՇՌ, բազ մա բա ղադ րիչ ՊՇՌ, քա-
նա կա կան ՊՇՌ, և նուկ լեի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յան վրա հիմն ված ամպ լի ֆի կա ցու մը 
ու նեն բարձր զգա յու նութ յուն, սա կայն այս մե թոդ նե րը պա հան ջում են հա մա պա տաս խան գի տե-
լիք նե րով ու հմտութ յուն նե րով զին ված անձ նա կազմ և մե նա հա տուկ սար քա վո րում ներ: Այ սինքն, 
նշված մե թոդ նե րի հիմ նա կան սահ մա նա փա կու մը՝ ծախ սա տար լի նելն է: 

Այս պի սով, ի մի բե րե լով և վեր լու ծե լով տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից նկա րագր ված ախ-
տա ծին բակ տե րիա նե րի հայտ նա բեր ման մե թոդ նե րը, բարձր արդ յու նա վե տութ յուն ա պա հո վե լու 
նկա տա ռու մից ել նե լով՝ ա ռա ջարկ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց վող 
սննդամ թեր քի և խ միչք նե րի ման րէա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ըն թաց քում ևս կի րա ռել 
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վե րը նշված ա րագ հայտ նա բեր ման մե թոդ նե րը: 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ БЫСТРОГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНТАМИНАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ  

ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Николян С. Г., Цаканян А. В. Андреасян Н.А.
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме продовольственной безо пас-

ности, которая имеет жизненно важное значение. В статье речь идет о продуктах пита ния, 
содержащие питательные вещества, витамины, минералы, необходимые для жизне деятельности 
организма человека, которые при несоблюдении правил безопасности, являют ся источником 
различных патогенных (болезнетворных) бактерий. Отмечается, что помимо возбуди телей 
различных заболеваний, непосредственно угрожающих здоровью человека, пато генные бактерии 
могут приводить к пищевым отравлениям путем употребления контаминированных продуктов 
питания, и поэтому, безусловно, экспертизы пищевых продуктов важны для поддержания 
здоровья населения.

В статье значительное внимание уделяется определению показателей безопасности продук-
тов питания, в частности микробиологических, которые являются неотъемлемой частью 
экспертизы. Подчеркнута важность индивидуального подхода по определению специ фич ных 
бактериологических параметров, которые устанавливаются и нормируются Техничес кими 
регламентами Таможенного союза, регулирующими производственную сферу дан ного продукта.

В статье рассматриваются характерные признаки обнаружения и количественного опреде-
ления микроорганизмов, регламентируемых нормативными документами. Излагается взгляд на 
то, что исследование образцов пищевых продуктов производилось и производится мето дом 
подсчета колоний, выросших на селективных питательных средах. Отмечается, что данный 
метод считается «золотым стандартом», сертифицирован Международной организацией 
стандартизации (ISO), лежит в основе ряда международных методик (ISO 4831:2006, ISO 6579-
1:2017, ISO 6888-2:2021, ISO 4833-2:2013) и является довольно точным, хотя длительным и 
трудоемким.

Обосновывается мысль о том, что при выполнении ряда пищевых экспертиз, сроки 
получения результатов исследований имеют решающее значение, в частности, в случаях 
массового отравления, и поэтому актуально использование новых, наиболее быстрых методов, 
таких как полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени на основе набора реагентов 
для выделения ДНК, амплификация последовательности нуклеиновых кислот (МАНК) и т.д. 

Ключевые слова: микробиологическое исследование продуктов питания, биосенсоры, 
патогенные бактерии, полимеразная цепная реакция.
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GENERAL CHARACTERISTIC OF RAPID DETECTION METHODS OF 
MICROBIOLOGICAL CONTAMINATIONS IN CONDUCTION OF FOOD 

PRODUCTS EXPERTISE

Nikolyan S., Tsakanyan A.V, Andreasyan N.A.
The article is concerned with actual problem of food security which is of vital importance. 

The article deals with food products containing nutrients, vitamins, minerals necessary for the 
life activity of the human body, which, if safety rules are not followed, are a source of various 
pathogenic (disease-causing) bacteria. It is noted that in addition to the causative agents of various 
diseases that directly threaten human health, pathogenic bacteria can lead to food poisoning through 
the consumption of contaminated food, and therefore, of course, food expertise is important for 
maintaining public health.

The article pays considerable attention to the determination of food safety indicators, in particular 
microbiological ones, which are an integral part of the expertise. The importance of an individual 
approach to the determination of specific bacteriological parameters, which are established and 
standardized by the Technical Regulations of the Customs Union, regulating the production area of   
this product, was emphasized.

The article discusses the characteristic features of the detection and quantitative determination 
of microorganisms, regulated by regulatory documents. The view is stated that the study of food 
samples was and is being carried out by the method of counting colonies grown on selective nutrient 
media. It is noted that this method is considered the “gold standard”, certified by the International 
Organization for Standardization (ISO), and forms the basis of a number of international methods 
(ISO 4831: 2006, ISO 6579-1: 2017, ISO 6888-2: 2021, ISO 4833-2: 2013), and is fairly accurate, 
albeit time consuming and laborious.

The idea is substantiated that when performing a number of food examinations, the timing of 
obtaining research results is of decisive importance, in particular, in cases of mass poisoning, and 
therefore the use of new, most rapid methods, such as real-time polymerase chain reaction (PCR) 
based on DNA isolation reagent kit, nucleic acid sequence amplification (NAA), etc. vital.

Key words: the examination of the microscopic organisms in food, pathogenic bacteria, 
polymerase chain reaction.
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