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 چکیده

 برخي معضالت ترينهممي از يك عنوانبه ،شدهیفراورو  شده چرخ محصوالت باألخص گوشتي هایفراورده در اختالط امروزه

ای سبب اطمينان بر به گوشت گونه تعيين آزمون. مشخص شدن رودمير بشما غذاييع صناي بخش در دیيتول هایواحد

باشد. اهميت مي زحائ اريبس برندميهره ب دامي نيپروتئ منابع از خود محصوالت تهيه در که هاييکارخانه کنندگان و همچنينمصرف

 نموده فراهم را غذايي مواد گانتوليدکنند تقلبات امكان کنترل سالمتي و جلوگيری از فناوریزيستهای نوين در دهه اخير روش

های نوين زيستي که جهت از ميان روش دهد.کنندگان را نويد ميسالمتي مصرف نوعي کنترل کيفيت و حمايت ازبهاست و 

های ژنتيكي از صحت و دقت بااليي برخوردار است، زيرا عالوه بر سريع و گردد، روشتشخيص نوع گوشت مصرفي استفاده مي

يي س، کباب و... نيز شناساشده نظير همبرگر، سوسيس، کالباهای مخلوط فراوریدهد که محتوای گوشتدقيق بودن اين امكان را مي

 روش و با استفاده ازميتوکندری  b يتوکرومتعيين نوع گوشت با استفاده از ژن سهای پيشنهادی در اين طرح يكي از روش .گردند

PCR خراج توان پس از استباشد. در اين روش ميميDNA شده يطراحهای از بافت گوشتي مورد مطالعه، با استفاده از پرايمر

های توان به  محتوای گوشتگيرد، از اين روش ميجهت تكثير ژن مورد نظر انجام مي PCR ، واکنشb  سيتوکروم برای ژن

ارد دنوع گوشت  يي برای تشخيصال، پتانسيل بانو اختصاصي بود ت، سادگي، حساسيتسرع تبه عل روشاين مخلوط پي برد. 

 کند.های فناوری شده هم ايجاد نميو همچنين محدوديتي در استفاده از گوشت
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 مقدمه
به وجو عه  جام ندگی افراد  که در نحوه ز با تغییراتی  د امروزه 

ستفاده شدت مورد اشده بهآمده است، غذاهای آماده و فراوری

تعداد  که دهدهای آماری نشتتام میقرار گرفته استتتب بررستتی

ستورام شورمام بهر صورت ها و مراکز توزیع و تهیه غذا در ک

بل حال افزایشقا یدک  دگام مواد باشتتت دب می توجهی در  تول

واد برای کاهش هزی ه م یهایغذایی همواره درصدد یافتن روش

باشتت د تا از این یریب بتوان د م افع اولیه مورد استتتفاده دود می

سالبدین دلیل   و مالی دود را افزایش ده د های ادیر آمار در 

 توجهی یافته استتتبتقلبات در عرضتته مواد غذایی افزایش قابل

حال های همچوم برای مصتتتر  درهر یار گام همواره مع ک  د

محصتتول، یمع و مزه آم و همچ ین  یباورهای دی ی، ستتتمت

زا و درنهایت قدرت درید، پرهیز از مصتتر  مواد حستتاستتیت

غذایی را تحت تأثیر قرار  هدام  یک مصتترمیزام استتتقبال از 

  داده استب

امکام ک ترل و  ف اوریزیستتتتهای نوین در دهه ادیر روش

 نموده فراهم را  غذایی مواد تولیدک  دگام تقلبات جلوگیری از

یت از ستتتتمتی بهاستتتتت و  ما یت و ح نوعی ک ترل کیف

های با استتتتفاده از روش ب[1]دهدک  دگام را نوید میمصتتتر 

از یک ماده را در نانوگرم  100توام وجود می ف اوریزیستتتت

محصوالت غذایی تشخیص دادب با توجه به اهمیت باالی ک ترل 

دستتتتاوردهای کاربردی این هایی از نمونهدارو و مواد غذایی، 

شدب میعلم در ک ترل و نظارت بر تولیدات غذایی  تقلبات در با

صتتتورت دام و به در مواد غذایی از فروش گوشتتتت به به

 شودبوفور دیده میترین مسائلی است که بهعمده

های تولیدی ، قیمت، سیستمگوشت م بع لهای مختلفی مثج به

به یت گوشتتتت  ک  ده اثر له مصتتتر وستتتیو ایم ی بر مقبول

گذارندب تقاضتتتا و قیمت گوشتتتت با توجه به م ابع حیوانی می

ستب جایگ شت گرامزمت وع ا شت ارزامی ی گو تر یکی تر با گو

شکتاز مهم سزت بترین م ش ا ستب  شت ا ص عت گو یی ارگ 

مواد  زهای حیوانی دصتتوصتتات جهت آنالیم شتتأ گوشتتت گونه

بستتتیار مهم  دی ی رعایت بردی از مقررات نغذایی و همچ ی

ست صطت با شت گونها سترده 1های حیوانیح گو  ایبه ییف گ

                                                           
1 Meat species 

گام و حیوانات دریایی دهای حیوانی پستتتتاندارام، پرناز گونه

  باشاره دارد

سب شت ن زنی مواد غذایی نیازم د ایمقررات برب ست که گو ا

درستی و با دقت به های حیوانی در محصوالت گوشتی بهگونه

م جر به پیدایش  موضتتوع نم شتتودک که ایتک  ده اعمصتتر 

بلروش قا ماد و مخصتتتوهای  گوشتتتت  نبرای تعیی صاعت

ت مختلف غذایی شتتده استتت، الهای حیوانی در محصتتوگونه

با و د شده رد ،در یی فرآوری تمحصوال نزیرا گوشت در ای

بات مخلو شتتتود و تحت فرای د حرارتی قرار می طدیگر ترکی

شتتتدم و یک وادت  طاز مخلو سزیرا که مواد اولیه پ کگیردمی

 ب [2]ش اسایی نیست دشدم، در ظاهر قابل

شت، روشروش شخیص نوع گو های مبت ی بر های آنالیتیکی ت

DNA ستفاده از پروتئین و پروتئین می شدب با ا ستخراجبا  شدها

صوص تأثیر  شده، مطالعاتی در د سف د تازه ذبح  شت گو از گو

شده و فواید این ذبح بررسی ذبح حتل بر کیفیت گوشت انجام

یده استتتت  به]3[گرد های مبت ی بر پروتئین ورکلی روشیب 

تار دود را از  با حرارت ستتتاد حدودیت دارد زیرا پروتئین  م

های ف اوری شده تواند برای گوشتدهد، ب ابراین نمیدست می

های نوین زیستتتتی که مورد استتتتفاده قرار گیردب از میام روش

گردد، جهت تشتتتخیص نوع گوشتتتت مصتتترفی استتتتفاده می

 و دقت باالیی بردوردار استتتت های ژنتیکی از صتتتحتروش

دهد ، زیرا عتوه بر ستتریع و دقیب بودم این امکام را می[4-5]

ر، ستتوستتیس، شتتده نظیر همبرگهای فراوریکه حتی گوشتتت

های مولکولی روش .[6]نیز ش اسایی گردندکالباس ، کباب وببب 

ستترعت در حال پیشتترفت جهت تشتتخیص نوع گوشتتت به

شد بهمی شت را با یک که امروزه مییوریبا توام ب د نوع گو

 ب[9-7]تشخیص داد PCRای پلیمراز واک ش زنجیره

 DNAهای گوشتتتتی از در این تحقیب برای شتتت استتتایی گونه

شد ستفاده  های زیرا این ماده وراثتی با تعداد کپیک میتوک دری ا

ندرت دبار نوترکیبی باشتتد و بهباال در هر ستتلول موجود می

تواند فرد استتتب این ایتعات وراثتی میشتتود و م حصتتربهمی

ها استتتفاده شتتود و به این علت برای شتت استتایی گونهبرای 

سایی گونه ستفاده قرار گرفتش ا شتی مورد ا ب در [10]های گو

عدد اثرات روش عات مت های مختلف پخت بر روی تکثیر مطال
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PCR ،DNA  از محصتتتوالت  شتتتدهاستتتتخراجمیتوک دریایی

گوشتتتی بررستتی شتتده استتت و هیم اثر نامطلوبی دیده نشتتده 

ست ستفاده از در این تحقیب  ب[13-11]ا شت با ا تعیین نوع گو

سیتوکروم ستفاده ازمیتوک دری  b ژم  انجام   PCR روش و با ا

از بافت گوشتی  DNAب در این روش پس از استخراج [14]شد

صی یراحی ص ستفاده از پرایمرهای تخ شده مورد مطالعه، با ا

جهت تکثیر ژم مورد  PCR، واک ش b  ستتتیتوکروم برای ژم

 ب [17-15]صورت گرفت

 هامواد و روش

 تهيه انواع گوشت در تقلبات غذايي  -1

هایی نمونهبا توجه به اهمیت باالی ک ترل دارو و مواد غذایی، 

ظارت بر  کاربردی این علم در ک ترل و ن های  تاورد از دستتت

غذایی  یدات  به باشتتتدب میتول بات در فروش گوشتتتت  تقل

ترین مسائلی از عمده شدهفراوریصورت دام و به در مواد به

صورت استفاده از این تقلبات به شودبوفور دیده میاست که به

و  راهیهای بینگوشتتت گونه غیرمتعار  معمدتات در رستتتورام

گوشتتت  نوع ( و همچ ین تقلب درشتتدههای فراوریگوشتتت

  باشدبمی

خستتت، بررستتی و مطالعه در زمی ه شتت استتایی نوع در گام ن

شت شتی هایی که بهگو صوالت مختلف گو ع وام تقلب در مح

گردد، صتتتورت گرفتب  بر حستتتب در کشتتتور عرضتتته می

شتتتده، های انجامهای حاصتتتله در دصتتتوص تقلبگزارش

شت سگ، بز، گربه، در، دوک، بوفالو، گو سف د،  های گاو، گو

ستب شتر ع وام گردیده ا شور م مرغ و  ا با توجه به ای که در ک

اغلب مردم از گوشت گوسف د، گاو، جوجه و شتر جهت تغذیه 

ستفاده می سایی ا ش ا ک  د در کل مجموع ده نوع گوشت جهت 

 در نظر گرفته شدب

و  شدهانتخابهای گوشت از نمونه DNAاستخراج  -2

 شدهاستخراج DNAبررسي کيفيت 

های مختلف گوشتتتت، از کیت نمونه DNAجهت استتتتخراج 

استفاده  "این ویتروژم"محصول شرکت  DNAاستخراج بافت 

                                                           
1  
2  
3  

ستخراجشدب در نهایت غلظت نمونه ستگاه  شدههای ا سط د تو

یت  هت تعیین دلوص و کیف یدب ج نانودراپ مشتتتخص گرد

DNA ستخراج سبت ا به  260شده به کمک دستگاه نانودراپ ن

 5ول ایمی ام از هر نمونه نانومتر تعیین شتتدب برای حصتت 280

ستخراج آماده گردیدب نمونه هایی که از نظر کیفیت ویال جهت ا

DNA  م استتب بودند برای گام بعدی و واک ش زنجیره پلیمراز

PCR انتخاب گردیدب 

در انواع مختلف  bسيييتوکرو   پيدا کردن توالي ژن -3

 گوشت جهت طراحي پرايمرهای دژنره

سیتوکروم توالی سف د، گاو،  bهای موجود از ژم  موجودات گو

بوفالو، شتر، بز، جوجه، سگ، گربه، دوک و در جهت یراحی 

آوری جمع NCBI1ف اوری پرایمر از پایگاه ایتعات زیستتتت

های آوری تمام توالیو جمع Geneious افزارگردیدب توسط نرم

 2هایترازی توالیهمنوکلئوتیدی هر ج س و یا نوع، بررستتی و 

استتت که در  پرایمریم 3نوکلئوتیدی جهت یراحی پرایمر دژنره

ضور ب دین نوکلئوتید به یا یک یور ب د نقطه از آم احتمال ح

د( برای تکثیر قطعه مورد نظر در زمام وجود داشتتتته باشتتتهم

شدبه PCR ای پلیمرازواک ش زنجیره  .صورت جداگانه انجام 

های توستتتط نرم های  Oligoو  Gene Runnerافزار پرایمر

،  GCشتتده پیشتت هادی از نظر ایتعاتی از قبیل درصتتد یراحی

پایداری دایمرهای دودی و ستتادتار ثانویه مورد بررستتی قرار 

صحت پرایمر های یراحی شده گرفتب برای ایمی ام نهایی از 

توالی پرایمرها  primer blastو گزی ه  NCBIتوستتط ستتایت 

جهت ایمی ام برای اتصتتال به ژم مورد نظر بررستتی گردید و 

های مرتبط ارسال پرایمرهای نهایی شده جهت س تز به شرکت

شتن  شدب صی و نمونه DNAبا در ادتیار دا ص ها و پرایمر تخ

به یاز  له واک ش زنجیره پلیمراز مواد موردن انواع  PCRوستتتی

  گوشت ش اسایی گردیدب

 نتایج

های ده گوشت گاو، گوسف د، سگ، بز، گربه، در، دوک، مونهن

ستفاده از روش مولکولی به شتر با ا سیله تکثیر بوفالو، مرغ و  و

در هر نمونه و مشتتاهده آم بر روی ژل آگارز  cytbقطعات ژم 
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هزینه و زمان ســازي نتایج به دســت آمده، کاهش جهت بهینه

ستفاده  1واکنش زنجیرهاي پلیمراز مرکبآزمایش با طراحی  با ا

ترتیب اینمخلوط ده نوع گوشــت شــناســایی شــد. به از چهار

  هزینه به مقدار کمتر از نصف کاهش یافت.

شان می ست آمده از این تحقیق ن توان از این دهد مینتایج به د

ـــت به روش نتایج در قالب یک کیت تشـــخیص انواع  گوش

  باشد.سازي میمولکولی استفاده گردد و قابل تجاري

صــورت وارداتی به ایران اکنون این کیت بهبا توجه به اینکه هم

گردد و همچنین شــرایط دشــوار ارزي کشــور براي عرضــه می

تواند گام خرید این محصـــول به دســـت آمده از این طرح می

 مؤثري در تجارت سازي این کیت باشد.

  سپاس 

سعه تحقیقات علوم  سه ملی تو س شکر را از مو در انتها نهایت ت

پزشــکی جهت فراهم آوردن امکان این تحقیق و نتایج حاصــل 

  دارد.را اعالم می
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