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აქამდე გამოუქვეყნებელ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ, ან დასაცავად წარდგენილ 

მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული, ან ციტირებული სათანადო 
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აბსტრაქტი 

 

 

დღესდღეობით, მსოფლიოში, საკვებ ალერგენებთან დაკავშირებული 

დაავადებები ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემაა. სოია წარმოადგენს 8 

ყველაზე ალერგიული პროდუქტიდან ერთ-ერთს, თანაც ის არის ყველაზე ფართოდ 

გავრცელებული ტრანსგენური მცენარე. გენეტიკურად მოდიფიცირებული (გმ) 

პროდუქტები შეიძლება შეიცავდეს როგორც მცენარის სპეციფიკურ, ასევე გმო-ს 

სპეციფიკურ ალერგენულ ცილებს. აქედან გამომდინარე, გენმოდიფირებული სოიას 

ალერგენების ზუსტი დეტექცია ძლიერ აქტუალურია ჯანმრთელობის დაცვისათვის. 

დნმ-ზე დაფუძნებული პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (პჯრ) ითვლება 

რეფერენსულ მეთოდად ალერგენების ანალიზისათვის.  

კვლევის მიზანი იყო პჯრ-პრაიმერების შედარება გენმოდიფიცირებული 

სოიას ალერგენების ზუსტი დეტექციისათვის. კვლევა ფოკუსირებულია სოიას 

ალერგენის - გლიკოპროტეინი Gly m Bd 28K- ს გენზე და რაუნაპ რიდი სოიას  

პოტენციური ალერგენის, ბაქტერიული 5-ენოლ-პირივილშიკიმატე-3-ფოსფატ 

სინთაზას (epsps) გენზე. პჯრ-ანალიზით შევისწავლეთ თითოეული გენის შესაბამისი 

3 წყვილი პრაიმერული წყვილი. ანალიზი ჩატარდა გენმოდიფიცირებული სოიას 

სტანდარტებზე და საკვები პროდუქტების მატრიცების ფართო სპექტრზე.  

ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შემოწმებული სამივე 

პრაიმერული წყვილით, როგორიცაა 28K118f/28K118r, 28K98f/28K98r და 28K86f/28K86r 

შესაძლებელია სოიას ალერგენის Gly m Bd 28 K-გლიკოპროტეინის ზუსტი დეტექცია 

ნაკლებად პროცესირებულ პროდუქტებში, როგორიცაა ფქვილები, ხოლო პრაიმერები 

28K86f და 28K86r გამოდგება ალერგენის ზუსტი ანალიზისათვის ძლიერ 
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პროცესირებულ პროდუქტებში. აღმოჩნდა, რომ epsps172f /epsps172r პრაიმერებით 

შესაძლებელია რაუნდაპ რიდი სოიას სპეციფიკური epsps ალერგენის გამოვლენა 0,1 % 

სიზუსტით.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები: გენმოდიფიცირებული სოია, სოიას ალერგენები,  

ალერგენების დეტექცია, პჯრ მეთოდი. 
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