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Хураангуй 

 
Хүнсний чанарын аюулгүй байдал нь зөвхөн улс орны хүн амын эрүүл мэндийн 

хүрээнд яригдах төдийгүй олон улсын худалдааны өрсөлдөх чадварыг илтгэх 

стратегийн чухал ач холбогдолтой сэдэв байдаг. Хүнс үйлдвэрлэлийн явцад оролцож 

байгаа тодорхой нэр бүхий химийн нэгдлүүдийн үлдэгдлийг шалгах, мониторинг 

хийж байх нь хүнсний аюулгүй байдлын ямар ч хөтөлбөрийн чухал бүрэлдхүүн 

хэсгийн нэг юм. Нөгөө талдаа, Үлдэгдлийг хянах Үндэсний хөтөлбөрийг амжилттай 

хэрэгжүүлэхийн тулд зохих түвшний лабораторийн сүлжээнд түшиглэх ба энэ нь 

зөвхөн шинжилгээний үр дүнг гаргахад төвлөрөх бус өргөн хүрээнд хүнсний 

үйлдвэрлэлийн явцад бий болсон хяналтыг баталгаажуулах, дахин шинжилгээний үр 

дүнг давхар бататгах чиглэлээр ажилладаг. Ийм учраас Үлдэгдлийг хянах Үндэсний 

хөтөлбөрт оролцож буй лабораториуд нь хяналтын байгууллагуудтай маш нягт 

хамтарч ажиллах хэрэгтэй ба эдгээр лабораториуд нь албан ёсны хяналтанд 

хамрагдах газруудыг урьдчилан олж тогтооход туслалцаа үзүүлж ажиллахаар байдаг. 

Хүнсний бүтээгдхүүний аналитик шинжилгээг өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэхийн 

тулд Бразилийн Засгийн газраас Хөдөө аж ахуйн албан ёсны лабораториудад 

зориулсан стратегийн төлөвлөгөөг батлан гаргасан. Хөдөө аж ахуйн эрсдлийн 

шинжилгээний үндэсний хөтөлбөрт дээрхи хөтөлбөрийг суулгаж өгч чадсан учраас 

лабораториудын төсвийг 200 орчим хувиар нэмэгдүүлж чадсан бөгөөд, мөн боловсон 

хүчний чадавхийг сайжруулах маш сайн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, олон улсын 

лавлагаа лабораториудтай хамтран ажиллах санаачлагыг эхлүүлэн, тоног 

төхөөрөмжийг бүхэлд нь шинэчлэн сайжруулж, лабораторийн    олон улсын ISO/IEC 

17025 шаардлагыг  бүрэн хангахын тулд хөтөлбөрийг маш эрчимтэйгээр хэрэгжүүлж 

эхлээд байна. 

© 2008 Elsevier B.V. All rights reserved. 

 
 
 
1. Үндэслэл 

Төрөл бүрийн бохирдол болон тодорхой химийн 
нэгдлүүдийн үлдэгдлийг хянах замаар хүнсний чанар, 
аюулгүй байдлын асуудлыг авч үзэж хэрэгжүүлдэг. Эдгээр 
химийн нэгдлүүд нь хүнсний бүтээгдхүүнийг үйлдвэрлэх 
явцад  тухайн хүнсний бүтээгдхүүний найрлаганд орсон байх 
боломжтой бөгөөд үүнээс болж хүний эрүүл мэндэд шууд 
аюул учруулах болзошгүй бөгөөд мөн олон улсын 
худалдааны зүгээс энэ асуудалд онцгой анхаарал хандуулж 
байдаг. Бразил улсын хувьд тодорхой нэр төрлийн хүнсний 
бүтээгдхүүнийг дэлхийн зарим бүс нутгуудад нийлүүлдэг  
учраас хэрэглэгчдийн зүгээс бүтээгдхүүний чанар, аюулгүй  
 
 
 
 

 
байдлыг найдвартайгаар хангаж байх нь маш чухал байдаг 
юм. Энэхүү шаардлагыг байнгын хяналтанд байлгах, 
шаардлага хангаж байгааг гэрчлэх чухал хэрэгслэлийн нэг 
бол Үлдэгдлийг хянах Үндэсний хөтөлбөр болдог. Үндэсний 
хөтөлбөрийн зорилгыг тодорхойлохдоо хүн амыг хордуулах 
аюултай бүтээгдхүүнийг хэрэглэх эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх болон Эрүүл мэнд, хяналтын үндэсний бодлогыг 
хөгжүүлэх чиглэлийг тодорхойлоход ашиглах хэмжүүр 
болгож авч үзнэ гэсэн байдаг. Үлдэгдлийг хянах Үндэсний 
хөтөлбөрт хамрагдаж буй сүлжээ лабораториудын зүгээс 
байж болзошгүй эрсдлийг урьдчилан тооцоход хэрэглэгдэх 
үнэн зөв тоо баримт, мэдээллүүдээр хангаж байх явдал юм. 
Үүн дээр төвлөрөөд, зөвхөн аналитик шинжилгээний үр дүнг 
цуглуулахаас гадна, лабораторууд хүнсний бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийн бүхий л явцын үед буюу “үйлдвэрлэгчээс 
хэрэглээ хүртэлх” баталгаажуулах, давтан шалгах гэх мэт   
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Fig. 1 – Нийт лабораториудын жилийн төсөв. 

 
байдлаар илүү өргөн хүрээнд оролцож болно. Энэ 

нийтлэлийн гол зорилго нь өнгөрсөн арван жилд Бразилийн 

Засгийн газраас лабораторийн салбарт хийж хэрэгжүүлсэн 

ажил, хүрсэн үр дүнг нэгтгэн дүгнэхэд оршиж байна. Эндээс 

аналитик шинжилгээний үзүүлэлтүүд болон ҮХҮХ-ийн 

хүрээнд гарч байгаа эерэг үзүүлэлтүүд хэрхэн хамааралтай 

болохыг ч харж болно. Лабораторийн төсөв, санхүү 

нэмэгдэж, лабораторийн үйл ажиллагаа жигдэрч, аналитик 

шинжилгээний аргуудын цар хүрээ нэмэгдсэнээр  

төлөвлөгөөний цар хүрээ тодорхойлогдохоос гадна Бразил 

улсын хэмжээнд үлдэгдлийг хянах, шалгах үйл ажиллагаанд 

гарсан дэвшил, хөгжлөөс бэлээхэн харж болно. 
 

 
2. Хэлэлцүүлэг ба үр дүн 

 

2.1. Лабораториудад хандсан дэмжлэг 
Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд бохирдол болон 

үлдэгдлийн чиглэлээр ажилладаг лабораторийн салбарт 

зарцуулсан төсвийн өсөлтийг графикаар Нэгдүгээр зурагт 

үзүүлсэн байна.  

Ялангуяа төсвийн зарцуулалтын хэмжээ 2006-2007 

онуудын хооронд мэдэгдэхүйц хэмжээгээр өсч, 2006 онд 8 

орчим сая ам.доллар байсан бол 2007 онд бүр 21 сая 

ам.доллар хүртэл нэмэгдсэн байна. Энэ үзүүлэлт 2008 онд 27 

саяд бараг хүрчээ. Төсвийн ихэнхийг орчин үеийн, өндөр 

мэдрэмжтэй лабораторийн тоног төхөөрөмж, урвалж бодис, 

хэрэгслэлүүдийг худалдан авахад зарцуулж байсан бөгөөд 

мөн олон улсын чанарын хяналтын стандарт ISO17025-ын 

шаардлагын дагуу чанарын хяналтыг хийдэг болоход 

шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг ажиллагаанд 

нэвтрүүлэхийг зорьж ажилласан. Энэхүү хөрөнгө оруулалтын 

үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, бат бэх суурийг бэлдэхийн тулд 

хүний нөөц, мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг сайжруулах 

эрчимтэй сургалтуудыг хийж байсан. Бохирдол, үлдэгдлийн 

шинжилгээг хийх, шинжилгээний аргачлалыг хөгжүүлэх, 

баталгаажуулах, Чанарын шинжилгээ болон хяналт, 

лабораторийн менежментийн чиглэлээр олон улсын хамгийн 

сайн төвүүдэд онол болон дадлагад суурилсан сургалтуудад 

50 гаруй судлаач, техникчдийг хамруулсан. 2006 оноос эхлэн 

Их Британийн CSL, Германийн Community Reference 

Laboratory, Нидерландын RIKILT and Wageningen UR, 

Францын LABERCA гэх мэт нэр хүнд бүхий хүрээлэнгүүдтэй 

сургалтыг дэмжсэн техник туслалцааны хамтын ажиллагааг 

идэвхитэй хөгжүүлж ирсэн. Ийм ч учраас  

 

 

 

 

 

 

 

төсвийн нилээн их хэсгийг Бразилийн лабораториудад өндөр 

мэдрэмж бүхий нарийн багаж тоног төхөөрөмжийг ашигладаг 

болоход, тухайлбал дэлхийн нэр хүнд бүхий лавлагаа 

лабораториудад хэрэглэж байгаа арга техникийг эзэмшихэд 

зарцуулсан. Эдгээр бодит санхүүгийн дэмжлэгийн болон 

чадавхийг дэмжсэн хөтөлбөрүүдийн үр дүнд Үлдэгдлийг 

хянах Үндэсний Хөтөлбөрт эерэг үр дүнгүүд гарч ирсэн 

бөгөөд дараагийн хэсэгт танилцуулах болно. 

 

2.2. Шинжилгээнд хамруулах дээжүүд 

Бразилийн ҮХҮХ-ийн хэрэгжилтийн явцыг харахад 

хамрах хүрээний хувьд хязгаарлагдмал байсан болохыг 

хоёрдугаар зургаас харж болох юм. Энэ зурагт 

хөтөлбөр хамрах хүрээний хувьд өргөжсөн болохыг 

харуулж байна. Хяналтын хамрах хүрээ нэмэгдсэнийг 

шинжилж буй аналитийн тоо хэмжээгээр, өөрөөр 

хэлбэл хэд хэдэн төрлийн матрицанд шинжилж буй 

химийн нэгдлүүдийн тоон үзүүлэлт нэмэгдсэнээс харж 

болно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fig.2–Нэг жилд шинжилгээнд хамруулах дээжний тоо. 
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Хэдийгээр хяналтын хөтөлбөрт нэмэлт оруулж үхэр, галуу, 

гахай, тахиа, адуу (2002 он хүртэл зөвхөн эдгээр зүйлүүдэд л 

шинжилгээг хийж байв) –аас бусад загас, сүү, өндөг, зөгийн 

бал зэргийг шинжилгээнд хамруулахаар төлөвлөж байсан 

боловч 2006 он хүртэл  шинжилж байгаа молекулуудын 

тооны хувьд нэг их өөрчлөлт гарч чадахгүй байсан болохыг 

тэмдэглэж байна. Сүүлийн хоёр жилд, ҮХҮХ-ийн 

хэрэгжилтийг илүү өргөжүүлсний үр дүнд, тухайлбал 

хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох 2006-2007 онуудад хэрэгжсэн 

Үлдэгдлийг зайлшгүй шалгах төлөвлөлтийн хүрээнд 2008 

онд хүлээгдэж байсан үр дүнд хүрч чадсан. Хөтөлбөрин 

хүрээнд дууриамал нэгдлүүдийг шинжилж чаддаг болсон нь 

Бразилийн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Шинжилгээнд оруулахаар төлөвлөсөн болон        

      шинжилгээ хийсэн дээжний тоо хэмжээ. 

 

2.3. Дээжний болон шинжилгээний тоо хэмжээ 

Хөтөлбөр өргөжихийн хирээр дээж цуглуулах болон 

холбогдох аргачлалуудыг шинэчилснээр шинжилгээнд орж 

буй дээж болон хөтөлбөрүүдийн тоо нэмэгдсэн байгааг 

Гуравдугаар зурагнаас харж болно. Гуравдугаар зурагт 

шинжилгээнд оруулахаар төлөвлөсөн дээжний тоо хэмжээ 

болон шинжилгээ хийсэн дээжний тоо хэмжээг харьцуулан 

харуулсан байна. Шинжилгээнд хамруулахаар төлөвлөсөн 

дээжний тоо хэмжээг жил бүр дээж цугуулахаас өмнө Албан 

ёсны Сэтгүүлд (Official Gazette) хэвлэдэг бөгөөд жилийн 

эцэст хэдэн тооны дээжийг шинжилгээнд хамруулсан болох, 

тэндээс хэд нь зөрчилтэй байсан зэргийг мөн сэтгүүлд 

нийтэлдэг. 2000 оноос өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад нийт 

шинжилгээнд хамрагдсан дээжний тоо бодит хэмжээгээр 

нэмэгдсэн болохыг харж болно. Үхрийн бамбай булчирхайг 

цуглуулсан тусгай дээж цуглуулах үйл ажиллагааны үр дүнд 

энэ тоо огцом нэмэгдсэн буюу 5340 дээжинд thyrostats-ийг 

шинжилсэн болно. Дараагийн 2001 болон 2002 онуудад ч 

гэсэн 4628, 5970 дээжийг мөн thyrostats-ийн үлдэгдлийг 

тодорхойлохоор шинжилгээнд хамруулсан. Өмнөх жилүүдэд 

зөвхөн махыг шинжилгээнд хамруулдаг байсан бол  2002 онд 

мах, сүү, загас гэсэн гурван бүтээгдхүүнийг хамруулсан 

гурван хяналтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн.  

 

 

лабораториудын аналитик шинжилгээ хийх чадвартай шууд 

холбоотой бөгөөд зөвхөн шинжилгээний аргачлал нь 

батлагдсан молекул нэгдлүүдийг л Үлдэгдлийг хянах 

үндэсний хөтөлбөрт оруулдаг болсон. Ингэснээр аль болох 

шинэ аргачлалыг баталгаажуулж хөгжүүлэх, шинэ тоног 

төхөөрөмж худалдан авах, албан ёсны лабораториуд 

боловсон хүчнийг нэмж авахын төлөө хүчин чармайлт гаргах 

болсон. ҮХҮХ-ийн хүрээнд шаардагддаг шинжилгээг 

гүйцэтгэх чадвартай итгэмжлэгдсэн болон албан ёсны 

лабораториудын сүлжээг бий болгохын тулд лабораториудын 

итгэмжлэлийн бодлого болон аудит явуулах аргачлалыг 

байнга шинэчлэн сайжруулдаг болсон.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дараагийн жилүүдэд буюу 2004 онд ерөнхий энэ чиг 
хандлага үргэлжилсэн ба гэхдээ сүүг шинжилгээнд хамруулж 
эхэлсэн. 2005 оны хувьд нэмж өндөг, зөгийн бал гэх мэт шинэ 
матрицуудыг шинжилгээнд хамруулж эхэлснээр 
шинжилгээний тоо хэмжээ нэмэгдсэн  бөгөөд ингэснээр үхэр, 
галуу, адуу, гахайны мах, сүү, загасны хөтөлбөрүүд дээр 
нэмэгдэж 2 хөтөлбөр нэмэгдсэнээр Үндэсний хөтөлбөр 
ерөнхийдөө бэлэн болсон юм. Дээжтэй холбогдолтой 
хөтөлбөрийг шинэчлэхдээ тухайн цаг үеийн үйлдвэрлэлийн 
нийт тоо хэмжээ, авч үзэхүйц тохиолдлуудын давтамж гэх 
мэт үзүүлэлтүүдийн статистик шинжилгээн дээр 
тулгуурласан байдаг. 2006-2007 онуудад ҮХҮХ-ийг улам 
өргөжүүлсэн. Нэмэлт төлөвлөгөөг гаргаж шинжлэх химийн 
нэгдэл, аналитийн тоог нэмэгдүүлж, ингэснээр мэдээж хэрэг 
шинжилж буй дээжний тоо ч гэсэн өссөн байгааг Гуравдугаар 
зургаас харж болно. Сүүлийн хоёр жилд, 1999, 2000, 2001, 
2004 онуудтай харьцуулахад хөтөлбөр маань хүрэх ёстой үр 
дүндээ бүрэн дүүрэн хүрч чаджээ. 
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2.4. Шинжилгээ хийх ур чадварын хөгжил 
Орчин үеийн, өндөр мэдрэмж бүхий тоног төхөөрөмжийг 

ашиглан, шинжилгээний аргачлалыг баталгаажуулах, сүлжээ 

лабораториудыг зөв менежментээр хангахад хийсэн хөрөнгө 

оруулалтын үр дүнд ҮХҮХ-ийн хүрээнд хамрагдаж буй 

сүлжээ лабораториудын шинжилгээний ур чадвар болон 

шинжилгээнд ашиглаж буй аргачлалын мэдрэмжийн хувьд 

сайжирсан болохыг Зураг 4А болон 4В-ээс харж болно. 
 
2.4.1. Хэд хэдэн төрлийн матрицан дахь В бүлгийн 

нэгдлүүдийн үлдэгдлийг хэмжих шинжилгээний 

хөгжлийн явц  
А болон В бүлэгт (96/23/EC Directive) хамаарагдах хэд хэдэн 

төрлийн химийн нэгдлүүдийг сонгон авсан бөгөөд тэдгээрийг 

шинжлэхэд тулгарч байсан бэрхшээлүүдийг шийдэх 

аргачлалыг хөгжүүлэх замаар нилээн өөрчлөлтүүдийг 

хйисэн. Зураг 4А-д А бүлэгт хамаарах нэгдлүүдийн илрүүлэх 

хэмжээг 2000 оны үед болон одоо үетэй харьцуулан гаргасан 

бол Зураг 4В-д В бүлгийн нэгдлүүдийн шинижлгээний 

илрүүлэлтийн хязгаарыг харуулж байна. Энэ үзүүлэлтээр 

үнэхээр шинжилгээний ур чадварт бодит өөрчлөлтийг хийж 

чадсан учраас шинжилгээний илрүүлэх түвшинг маш доод 

хязгаарт хүргэсэн болохыг илтгэж байна. Зураг 4А-д, 2000 

онд нитрофуран метаболитийг Өндөр даралтын шингэний 

хроматограф/UV багажаар шинжилж байсан бол 2007 онд 

мөн химийн нэгдлийг Шингэний Хроматограф/Масс 

Спектрометр/Масс Спектрометр багажаар шинжилсэн байна. 

Мөн 2000 онд хлорамфениколыг ЭЛИЗА тестийн аргаар 

шинжилж байсан бол одоо Шингэний Хроматограф /Масс 

Спектрометр/Масс Спектрометр багажийг ашиглаж байна. 

Зураг 4В-д сүүн дэх афлатоксин М1, үхрийн элгэн дэх 

сульфонамид, үхрийн бөөрөн дэх кадмийн шинжилгээгээр 

хэмжих үлдэгдлийн илрүүлэх түвшнийг харуулж байна. 2000 

онд афлатоксин М1-ийг ЭЛИЗА-гийн аргаар, 

сульфонамидийг TLC, кадмийг Атомын шингээлтийн 

спектроскопийн аргаар тус тус шинжилдэг байжээ. Харин 

өнөөдөр энэ шинжилгээнүүдийг Өндөр даралтат шингэний 

хроматограф (ӨДШХ), ШХ/MC/MC болон Атомын 

шингээлтийн спектроскопи (графитан зуухан)-оор тус тус 

шинжилж байна. Мөн органик бус бохирдлуудын үлдэгдлийн 

шинжилгээнд ICP-MS-ийн аргыг дараа жилээс нэвтрүүлэхээр 

ажиллаж байна. Зураг 4А болон В-ээс шинжилгээний багаж 

тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн үр дүнд шинжилгээний 

мэдрэх чадвар сайжирсныг харуулж байгаа юм. Энд байгаа 

мэдээлэл, үзүүлэлтүүдээс харахад багаж тоног төхөөрөмжинд 

зарцуулсан хөрөнгө оруулалтаас Үлдэгдлийг хянах үндэсний 

хөтөлбөрийн үр дүн, тогтвортой байдал шууд хамааралтай 

байгаа мэт харагдаж байгаа. 

 

 
Гэсэн хэдий ч технологийн өндөр түвшинд үйлдвэрлэгдсэн 

орчин үеийн багаж тоног төхөөрөмжүүд бохирдол болон 

химийн нэгдлүүдийн үлдэгдлийг нарийвчлалтайгаар 

бодитойгоор шинжлэх боломжийг олгогч гол хөдөлгөгч хүч 

юм гэдгийг харуулж байгаа боловч бусад зайлшгүй заавал 

тооцож байх ёстой өгөгдлүүд болох мэргэжилтнүүдийн 

чадавхи, зардал/ашгийн дүн шинжилгээ хийх аргачлал, 

ялангуяа эрсдэлд суурилсан, төвлөрсөн шинжилгээний 

аргачлалыг хөгжүүлснээр ямар нэгдлүүдийг ямар матриц 

буюу бүтээгдхүүнд үзэх шаардлагатай болохыг 

үндэслэлтэйгээр гаргаж ирэхэд тустай байдаг. 

 

3. Дүгнэлт 
Менежментийн системийн арга барилд өөрчлөлтийг зөв хийж 

чадсанаар ямар бодит үр дүнд хүрч болохыг Бразил улсын 

Үлдэгдлийг хянах Үндэсний Хөтөлбөрөөс харж болохоор 

байна. Лабораторийн дэд бүтцийг шинэчлэх ажлыг нэн 

тэргүүнд тавьж, шинжилгээ хийх орчин, нөхцлийг 

сайжруулснаар шинжилгээний цар хүрээг өргөжүүлэхэд 

Засгийн газар ҮХҮХ-ийн хүрээнд тавьсан зорилтууддаа хүрч 

чадсан. Орчин үеийн, хүчирхэг шинжилгээний тоног 

төхөөрөмж, системийг хэрэгжүүлсний үр дүнд лабораторийн 

шинжилгээний үр дүнд итгэл төгс байх, үлдэгдлийн 

зөвшөөрөгдөх хамгийн доод хэмжээг зөрчсөн зөрчил эсвэл 

хориотой химийн нэгдэл, бодисуудын хэрэглээг илрүүлэх 

чадавхитай болж хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон 

ажиллахад олон талын давуу талуудыг бий болгож чадсан. 

Лабораторийн сүлжээг сайжруулж чадсанаар Бразилийн 

Засгийн газар хэрэглэгчдээс тавьж буй шаардлагуудыг 

хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллаж эхэлсэн. Мэдээж маш их 

хүчин чармайлт гарч ажил хийгдсэн боловч, цаашид ч их 

зүйлийг хийх хэрэгтэй байгаа бөгөөд, одоогийн нөхцөл 

байдал Бразил улсад үлдэгдлийг хянах, шалгах ажлыг 

явуулахад илүү сайн орчин, хандлагыг бий болгож чадсан. 

 

Ном зүй 
 
[1] BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Secretaria de Defesa Agropecuária, Instruc¸ 

ão Normativa No. 42/1999. 

[2] BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Secretaria de Defesa Agropecuária Portarias 

No. 22/1998; No. 07/1999. 

[3] BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Secretaria de Defesa Agropecuária, Instruc¸ 

ão Normativa No. 09/2007. 

[4] Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures 

to monitor certain substances and residues thereof in live 

animals and animal products, and repealing Directives 

85/358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC 

and 91/664/EEC, OJ L 125, 23.05.1996, pp. 10–32. 


