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УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ АПК

Перспективи використання
молекулярно-генетичних
методів дослідження для 
ідентифікації збудників

харчових токсикоінфекцій



Актуальність
Харчові токсикоінфекції (food poisoning)

захворювання спричинені споживанням їжі, яка
містить шкідливі мікроорганізми або отруйні
речовини.

У ВООЗ та західній медицині також
користуються визначенням «foodborne diseases
or illness». Сюди відносять будь-які
захворюванням, що пов'язані із харчовими
отруєннями, в тому чисті гострі кишкові інфекції,
гельмінтози, мікотоксикози, тощо.

За даними Всесвітньої організації
охорони здоров'я, кількість збудників,
що спричинюють захворювання які
передаються із продуктами харчування
зростає.

У розвинутих країнах до 30 %
населення щорічно мають ті чи інші
форми «foodborne diseases or illness»



Етіологія

Механізм  харчових отруєнь спричинений окремими збудниками є 
недостатньо  вивченими  (Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae)/

Бактерії (Campylobacter jejuni,
Salmonella spp., Escherichia coli O157:H7,
Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica).

Віруси (Enterovirus, Norovirus).

Parasites (Ascaris lumbricoides, Taenia
solium, Toxoplasma gondii, Giardia lamblia, 
Fasciola hepatica).

Enterotoxins (Clostridium botulinum, 
Clostridium perfringens, Bacillus cereus).

Мікотоксини (афлатоксини, патулін, 
фумонізини, охратоксини).

Природні токсини (алкалоїди, токсини
шапинкових грибів (аманітин, мускарин,  
тетрадотоксин (риба фугу).



Кількість випадків харчових
отруєнь спричинених різними
етіологічними факторами в 

різних субрегіонах на 100 000 
тис населення

(за даними ВООЗ  на 2010 рік)

A – дуже низька 
смертність дітей і  
низька смертність 
дорослих;
В – низька смертність 
дітей і  дуже низька 
смертність дорослих;
С – низька смертність 
дітей і  висока 
смертність дорослих; 
D – висока смертність 
дітей і дорослих; 
E – висока смертність 
дітей і дуже висока 
смертність дорослих 

72 експерти
2007 – 2010 рр.

https://www.who.int/publications-
detail/who-estimates-of-the-global-
burden-of-foodborne-diseases

72 експерти, 3 роки



Diarrhoeal diseases (caused by E. coli, 
norovirus, Campylobacter and non-
typhoidal Salmonella) account for 70% of 
the burden of foodborne disease.



• Мікробіологічні методи;
• Імунологічні методи;
• Молекулярно –генетичні

методи
• Методи хіміко-

токсикологічного аналізу 
аналізу



Використання молекулярно-генетичних методів для 
ідентифікації та дослідження агентів харчових отруєнь

 Різні варіанти полімеразної ланцюгової реакції (пряма ідентифікація 
збудника): 

*бактеріальна етіологія, 
*вірусна етіологія, 
*паразитарна етіологія,
*ідентифікація продуцентів мікотоксинів
*Ідентифікація генів антибіотикорезистентності

 Секвенування ДНК та дослідження  філогенетичних зв'язків;

 Визначення рівня експресія генів.



Розробка та апробація праймерів для ідентифікації
Listeria monocytogenes методом ПЛР в реальному часі

№ Зразок Значення CtFAM

1 L. ivanovii (iv)
2 L. seeligeri (sel)
3 L. innoema (inn)
4 L. welchimeri
5 4В Харків 2009 23,95
6 4В Пулави 2010 22,61
7 4В 23,47
8 1/2а Харків 2009 22,71

9 1/2В Пулави 2010 27,61
10 3А 2007

11 L. monocytogenes 2006 16,22
12 L. monocytogenes2006 15,68
13 L. monocytogenes2006 16,26
14 B. subtilis-44p
15 S. enteritidis
16 P. multicida
17 Rodococcus
18 Iersinia
19 E. coli
20 St. aureus
Дослідження специфічності праймерів

Аналітична чутливості праймерів для 
ідентифікації та Listeria
monocytogenes становить не менше
10 КУО/см3



Розробка та апробація праймерів для ідентифікації
Salmonella sрр методом ПЛР в реальному часі

№ Збудник Значення
CtFAM

1 S. ch.suis 16,17
2 S. indica 20,97
3 S. dublin 25,76
4 S. Poona 20,08
5 S. typhimuruim 28,19
6 S. enteritidis 30,25
7 B. subtilis -
8 P. multicida -
9 Rodococcus -
10 E. coli -
11 St. aureus -
12 L. monocytogenes -

Дослідження специфічності праймерів

Аналітична чутливості праймерів для 
ідентифікації та Salmonella sрр
становить не менше 10 КУО/см3



1 Штами Salmonella 
spp.

С
ер

ог
ру

па Джерело виділення Рік 
виділення

Дослідження ПЛР в 
реальному часі

Результат Ct FAM

2 S. typhimurium B П/м від трупа гуски 2018 + 15,25

3 S. virchow C П/м від трупа качки 2018 + 14,68

4 S. gallinarum–
pullorum

D Chicken corpses 2015 + 16,25

5 S. рідкісні види
(F-67+)

F-67+ Харчовий зразок
(риба смажена в клярі)

2017 + 15,89

6 S. enteritidis D Харчовий зразок
(майонез домашній)

2017 + 18,56

7 S. virchow C Chicken corpses 2017 + 14,25

8 S. Dublin D П/м від трупа теляти
(corpses of calves)

2016 + 13,65

9 S. enteritidis D Chicken corpses 2014 + 18,23

10 S. muenchen D Від людини 2019 + 19,25

11 S. typhimurium B Від людини 2019 + 17,47

Дослідження штамів Salmonella spp методом ПЛР 
в реальному часі



1. Зерно кукурудзи, відібране з поля у Гайсинському районі Вінницької області; 2-4. Зерно кукурудзи,
відібране з полів Уманського (2, 3) та Жашківського (4) районів Черкаської області; 5-6. Зерно
кукурудзи, відібране з полів Ставищанського та Білоцерківського районів Київської області; 7. Зерно
цукрової кукурудзи, Житомирська обл.; 8. Кормова суміш для годівлі ВРХ із господарства Харківської
області; 9. Дерть злакова для годівлі ВРХ із господарства Київської області; 10. Гранульований
комбікорм для годівлі гризунів. 11-12. Насіння кукурудзи протруєне. 12. Насіння кукурудзи. 14.
Fusarium sporotrichioides. 15. Fusarium oxysporum. 16. Негативний контроль. 17. Маркер молекулярної
ваги ДНК.

Дослідження зразків зерна кукурудзи та комбікормів щодо
ідентифікації Fusarium spp.



Назва штаму Результати ПЛР

OXA CTX-M group II CTX-M group IV Str AB tetA 

Salmonella gallinarum Sg -2018/1 - - - - -

Salmonella gallinarum Sg -2018/2 - - - - -

Salmonella gallinarum Sg -2018/3 - - - - -

Salmonella gallinarum Sg -2018/4 - - - - -

Salmonella gallinarum Sg -2018/5 - - - - -

Salmonella gallinarum Sg -2018/6 - - - - -

Salmonella gallinarum Sg -2018/7 - - - - -

Salmonella gallinarum Sg -2018/8 - - - - -

S. muenchen (Е) (від людини) - - - - -

S. enteritidis (W) (майонез) - - - - -

S. virchow (Q) (труп курки) - - - - -

S. enteritidis (H) (труп курки) - + - - -

S. dublin (G) (труп теляти) - - - - -

S. typhimurium (С) (труп гуски ) - - - - -

S. virchow(D)(труп качки) - - - - -

S. typhimurium (F) (від людини) - - - - -

S. pullorum (A) (труп курки) - - - - -

S. Рідкісних видів(F-67+) (B), (риба) - - - - -

Результати дослідження штамів Salmonella spp щодо наявності генів   
які обумовлюють стійкість до окремих антимікробних речовин.



Дякую за увагу

Almost all aspects of life are 
engineered at the molecular 

level, and without 
understanding molecules we 

can only have a very 
sketchy understanding of 

life itself.
Francis Crick
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