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ԴԱՎԻԹ ՊԻՊՈՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Էկոկենտրոնի սննդի ռիսկե
րի գնահատման կենտրոնի ղեկավար,
սննդագիտության դոկտոր (Իտալիա)
Գիտական
հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ սննդագիտություն և սնուցում,
սննդի անվտանգություն, ռիսկի գնա
հատում, էկոթունաբանություն

ՄԵԼԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Էկոկենտրոնի սննդի շղթայի
ռիսկերի գնահատման կենտրոնի փոր
ձագիտական խմբի ղեկավար, տեխնի
կական գիտությունների թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների ոլոր
տը՝ սննդի անվտանգություն, սննդա
գիտություն, ռիսկի գնահատում, էկո
թունաբանություն,
պարենամթերքի
տեխնոլոգիաներ

ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ
ՔՐՈՄԱՏԱԳՐԻՉԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ

Շ

րջակա միջավայրի
աղտոտման
գնա
հատումը պահան
ջում է քիմիական վտանգների
վաղ հայտնաբերման ժամա
նակակից տեխնոլոգիաներ և
ճշգրիտ վերլուծական մոտե
ցումներ: Վերջիններս հատ
կապես կարևորվում են այն
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քիմիական նյութերի նույնա
կանացման և քանակավորման
համար, որոնք կարող են
բացասական
ազդեցութ
յուն ունենալ բուսական և
կենդանական աշխարհի, ինչ
պես նաև հանրային առող
ջության
վրա:
Ներկայում,
բացի ավանդական աղտո
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տիչներից, կարևորվում են
նաև նոր ի հայտ եկող աղտո
տիչները: Բնապահպանական
հիմնախնդիրների նկատմամբ
հասարակության
հետաքրք
րության աճի արդյունքում,
ամեն տարի ավելի մեծ թվով
հետազոտություններ են իրա
կանացվում և հրապարակ

վում: 
Պետք է նշել, որ շրջա
կա միջավայրի աղտոտիչների
բազմաթիվ հետազոտություն
ներ իրականացվում են քրո
մատագրիչի կիրառմամբ:
Քրոմատագրությունը տար
բեր բաղադրություն ունեցող
հեղուկ և գազային (գազան
ման) նյութերի խառնուրդ
ների բաժանման արդյունա

վետ եղանակներից մեկն է:
Հետազոտության այս եղանա
կը, որը հայտնաբերել է 19001903 թթ. ռուս-իտալացի բու
սաբան Միխայիլ Սեմյոնովիչ
Ցվետը, ստացել է քրոմատա
գրություն («գույնի գրանցում»)
անվանումը: Հետագայում Ցվե
տի հայտնագործությունը հիմք
է ծառայել քրոմատագրության
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մի շարք նոր ուղղությունների
ստեղծման համար։ Արդեն 20րդ դարի 60-ականներից սկսած
բարձր
արդյունավետության
հեղուկային քրոմատագրութ
յունը
լայն
կիրառություն
ստացավ փորձարարական և
վերլուծական քիմիայի, սննդի,
դեղագործական և քիմիական
արդյունաբերության բնագա
վառներում: Շրջակա միջա
վայրի հետազոտություններում
լայնորեն կիրառվում է նաև
գազային քրոմատագրությու
նը, այնուամենայնիվ, մի շարք
նյութերի
(մասնավորապես
պոլիարոմատիկ
ածխաջրա
ծինների)
փորձաքննության
համար ավելի նախընտրելի է
բարձր
արդյունավետության
հեղուկային
քրոմատագրիչի
(ԲԱՀՔ) կիրառումը: ԲԱՀՔ-ն
ունի կարևոր նշանակություն
շրջակա միջավայրի անվտան
գության բնագավառում լա
բորատոր
փորձաքննության
համար: Այն հնարավորություն
է տալիս նույնականացնելու
այնպիսի քիմիական նյութեր,
որոնք գազային քրոմատա
գրության եղանակով հնա
րավոր չէ որոշել: Բացի այդ,
ատոմային կլանումային (աբ
սորբցիոն) սպեկտրաչափութ
յան և սպեկտրաչափական այլ
մեթոդների հետ համադրմամբ՝
ԲԱՀՔ-ը հնարավորություն է
ընձեռում շրջակա միջավայրի
նմուշներում տարրերի հայտ
նաբերման ժամանակ տարբե
րակելու օրգանական և անօր
գանական ձևերը: Ընդհանուր
առմամբ, բարձր արդյունավե
տության հեղուկային քրոմա
տագրությունը որակական և
քանակական հետազոտության
բարձր ճշգրտություն ունեցող
մե
թոդ է, ո
րի միակ սահ
մա
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| ¹4. 2021

59

նափակումը չլուծվող միացութ
յունների հետազոտման ան
հնարինությունն է:

դյունավետ իրականացման հա
մար շատ կարևոր է սպառվող
մթերքի նմուշներում տարրի
առանձին տեսակների (օրինակ՝
օրգանական և անօրգանական)
պարունակության որոշումը: Այս
պարագայում ԲԱՀՔ-ը մեծ նե
րուժ ունի և կարող է նպաստել
ռիսկի գնահատման գործընթա
ցի բարելավմանը:

ԲԱՀՔ կիր առ ութ յուն ը
սննդագ իտ ութ յան և սննդի
անվտ անգ ութ յան ոլորտ ում

Նկ. 1 Հեղուկային քրոմատագրիչի
արտաքին տեսքը

ԲԱՀՔ-ն առանձնահատուկ
նշանակություն ունի մետաղ
ների, ինչպես նաև թունավոր
տարրերի ռիսկի գնահատման
ժամանակ: Մասնավորապես,
սննդամթերքի սպառման ար
դյունքում հնարավոր առողջու
թյան ռիսկի գնահատումն իրա
կանացվում է՝ հաշվի առնելով
սննդամթերքի մեջ այս կամ այն
տարրի
պարունակությունը:
Հայտնի է, որ տարրի տարբեր
տեսակներ կարող են էականո
րեն տարբեր թունավոր ազդե
ցություններ ունենալ (oրինակ՝
անօրգանական արսենի թու
նավոր ազդեցությունը տար
բերվում է օրգանական արսե
նի հարուցած ազդեցությունից):
Հետևապես առողջական ռիսկի
գնահատման գործընթացի ար
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ԲԱՀՔ-ը ծախսարդյունավետ
տեխնիկա է, որը լայնորեն օգ
տագործվում է սննդամթերքի
փորձաքննության մեջ, հատկա
պես սննդամթերքի անվտան
գության, ինչպես նաև որակի
վերահսկողության համար ան
հրաժեշտ ցուցանիշների որոշ
ման հա
մար: Օրի
նակ` ԲԱՀՔ
կիրառմամբ
իրականացվում
են մթերքի մակնշման ենթակա
սննդանյութերի, ինչպես նաև
որոշ աղտոտիչների և թունա
քիմիկատների փորձարկումներ:
Տարբեր դետեկտորների կի
րառմամբ հնարավոր է որոշել
սննդամթերքում առկա բնական
բաղադրիչները, ածխաջրերը,
ճարպերը, տրիգլիցերիդներն ու
խոլեստերոլը, ճարպաթթուներն
ու օրգանական թթուները, սպի
տակուցներն ու պեպտիդները,
ամինաթթուները, վիտամիննե
րը, սննդային հավելումները,
թթվեցնող նյութերը, քաղցրա
ցուցիչները, բուրավետիչները,
ներկանյութերը, աղտոտիչնե
րը, միկոտոքսինները, պեստի
ցիդների և անասնաբուժական
դեղամիջոցների մնացորդները,
պոլիարոմատիկ
հիդրոկար
բոնները, նիտրոզոամինները
և այլն:
Սննդամթերքը բնական բա
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ղադրիչների, ինչպես նաև այլ
բարդ նյութերի խառնուրդ է,
որոնք սովորաբար ծագում են
տեխնոլոգիական գործընթաց
ների, ագրոքիմիական մշա
կումների և փաթեթավորման
նյութերի կիրառության ար
դյունքում: Այս միացություն
ներից մի քանիսը (օրինակ՝
անասնաբուժական
դեղա
միջոցներ,
թունաքիմիկատ
ներ, միկոտոքսիններ և այլն)
խնդրահարույց են, քանի որ
անգամ փոքր քանակությամբ
առկայության դեպքում մար
դու առողջության համար կա
րող են վտանգավոր լինել:
Որոշվող նյութերի քանակները
հաճախ շատ փոքր են, հետևա
պես պահանջվում են զգայուն
և ճշգրիտ վերլուծական մոտե
ցումներ: Բացի այդ, ժամանա
կակից աշխարհում անվտանգ
և առողջարար սննդամթերքի
պահանջակից զատ, կարևոր
վում են նաև սննդամ
թեր
քի
որակական հատկությունները:
Ներկայում կարևոր նշանա
կու
թյուն ու
նեն նաև սննդա
մթերքի ծագման և իսկության
հավաստման
հիմնախնդիր
ները: Ժամանակի հրամայա
կանն է՝ սպառողներին պաշտ
պանել կեղծ ապրանքների
ձեռքբերումից: Այս նպատա
կով սննդամթերքի որակի և
անվանգության ապահովման
համար անհրաժեշտ է մշտա
պես կատարելագործել ինչպես
ստանդարտացման, այնպես էլ
փորձաքննության մեթոդների
արդյունավետությունը:
Ներկայում բարձր արդյու
նավետության
հեղուկային
քրոմատագրությունը
սննդի
անվտանգության խնդիրների
լուծման և կեղծիքների կան
խարգելման նպատակով կի

րառվող կարևոր մեթոդներից
մեկն է:

Ուսան ողն երի ներգր ավ ում ը
ԲԱՀՔ կիր առմ ամբ լաբ որ ա
տոր աշխ ատ անքն երում
2018 թվա
կա
նից ՀՀ ԳԱԱ
գիտակրթական միջազգային
կենտ
րո
նը (ԳԿՄԿ) և ՀՀ ԳԱԱ
էկոլոգանոոսֆերային հետա
զոտությունների
կենտրոնն
իրականացնում են «Շրջակա
միջավայրի պաշտպանություն
(բնապահպանություն) կրթական
ծրագրերի
արդիականացում
Հայաստանի և Վրաստանի հա
մար» Էրազմուս+ կարողություն
ների զարգացման MENVIPRO
ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակում
ԳԿՄԿ բնապահպանության և
բնօգտագործման ամբիոնում,
որը տե
ղա
կայ
ված է ՀՀ ԳԱԱ
էկոլոգանոոսֆերային հետա
զոտությունների կենտրոնում,
ստեղծվել է միջհամալսարա
նական գիտակրթական ERLEP
լաբորատորիան: Լաբորատոր
ենթակառուցվածքների զար
գացման նպատակով 2020 թ.
ձեռք է բեր
վել ԲԱՀՔ սար
քը
(Waters e2695, Milford, USA),
որի առկայությունը հնարավո
րություն է տալիս ընդլայնե
լու գիտահետազոտական նա
խագծերի և աշխատանքների
շրջանակը: Բացի այդ, կարևոր
հանգամանք է լաբորատոր աշ
խատանքներին ուսանողների
մասնակցության հնարավորու
թյունը:
Լաբորատոր աշխատանք
ներին ուսանողների մասնակ
ցությունը նպաստում է նրանց
գործնական հմտությունների
ձևավորմանն ու զարգացմա
նը: Պետք է նշել, որ ուսուցման
ավանդական
մոտեցումները
ներառում են փորձարարա

կան ուղեցույցներ (մեթոդա
կան ցուցումներ), որոնց միջո
ցով ուսանողները ծանոթանում
են հետազոտության քայլերին՝
նախապես իմանալով ակնկալ
վող արդյունքը: Դասավանդ
ման այս ավանդական մեթոդը
հաճախ լիովին չի ներառում
ուսանողներին կամ չի ցուցադ
րում իրական գիտական հետա
զոտություն: Ուսման ընթացքում
կարևոր է ստեղծել միջավայր,
որը հնարավորություն է տալիս
ուսանողներին ավելի լավ հաս
կանալու հետազոտական ծրա
գիրը, մեթոդները և տվյալների
վերլուծությունը: Կարևոր նշա
նակություն ունի անհրաժեշտ
սարքերով հագեցած լաբորա
տորիաներին հասանելիությունը:
Լաբորատորիայում
յու

րացված տեխնիկան պետք
է վերածվի քննադատական
մտածողության, ինչպես նաև
հետազոտության
շրջանակ
ներում բարդ խնդիրների լու
ծումներ ներկայացնելու հմտու
թյունների ձևավորմանը: Այս
տեսանկյունից ERLEP լաբո
րատորիան
հետազոտական
և կրթական գործընթացը մի
ջազգային առաջավոր փոր
ձին համապատասխանեցնելու
բացառիկ հնարավորություն է
ընձեռում: ԳԿՄԿ ուսանողնե
րը պրակտիկ դասընթացի մի
մասն անց են կացնում լաբորա
տորիայում: Բացի այդ, լաբո
րատորիան ծառայում է որպես
բազա այլ ուսումնական հաս
տատությունների ուսանողների
պրակտիկայի համար:

Նկ. 2 ERLEP լաբորատորիայում
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