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چکیده
امروزه اختالط در فراوردههای گوشتي باألخص محصوالت چرخ شده و فراوریشده ،بهعنوان يكي از مهمترين معضالت برخي
واحدهای توليدی در بخش صنايع غذايي بشمار ميرود .مشخص شدن آزمون تعيين گونه گوشت به سبب اطمينان برای
مصرفکنندگان و همچنين کارخانههايي که در تهيه محصوالت خود از منابع پروتئين دامي بهره ميبرند بسيار حائز اهميت ميباشد.
در دهه اخير روشهای نوين زيستفناوری امكان کنترل سالمتي و جلوگيری از تقلبات توليدکنندگان مواد غذايي را فراهم نموده
است و بهنوعي کنترل کيفيت و حمايت از سالمتي مصرفکنندگان را نويد ميدهد .از ميان روشهای نوين زيستي که جهت
تشخيص نوع گوشت مصرفي استفاده ميگردد ،روشهای ژنتيكي از صحت و دقت بااليي برخوردار است ،زيرا عالوه بر سريع و
دقيق بودن اين امكان را ميدهد که محتوای گوشتهای مخلوط فراوریشده نظير همبرگر ،سوسيس ،کالباس ،کباب و ...نيز شناسايي
گردند .يكي از روشهای پيشنهادی در اين طرح تعيين نوع گوشت با استفاده از ژن سيتوکروم  bميتوکندری و با استفاده از روش
 PCRميباشد .در اين روش ميتوان پس از استخراج  DNAاز بافت گوشتي مورد مطالعه ،با استفاده از پرايمرهای طراحيشده
برای ژن سيتوکروم  ، bواکنش  PCRجهت تكثير ژن مورد نظر انجام ميگيرد ،از اين روش ميتوان به محتوای گوشتهای
مخلوط پي برد .اين روش به علت سرعت ،سادگي ،حساسيت و اختصاصي بودن ،پتانسيل بااليي برای تشخيص نوع گوشت دارد
و همچنين محدوديتي در استفاده از گوشتهای فناوری شده هم ايجاد نميکند.
واژگان کليدی :ژن سيتوکروم  ،bواکنش زنجيرهای پليمراز  ،PCRگوشت مخلوط فراوریشده ،DNA ،تشخيص تقلب
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2مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران
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مقدمه

از گونه های حیوانی پستتتتاندارام ،پرندگام و حیوانات دریایی

امروزه با تغییراتی که در نحوه ز ندگی افراد جام عه به وجود

اشاره داردب

آمده است ،غذاهای آماده و فراوری شده به شدت مورد ا ستفاده

مقررات برب سبزنی مواد غذایی نیازم د این ا ست که گو شت

قرار گرفته استتتب بررستتیهای آماری نشتتام میدهد که تعداد

گونههای حیوانی در محصوالت گوشتی بهدرستی و با دقت به

ر ستورامها و مراکز توزیع و تهیه غذا در ک شورمام به صورت

مصتتر ک ده اعتم شتتودک که این موضتتوع م جر به پیدایش

قا بلتوجهی در حال افزایش می باشتتت دب تول یدک د گام مواد

روش های قا بلاعت ماد و مخصتتتوص برای تعیین گوشتتتت

غذایی همواره درصدد یافتن روشهایی برای کاهش هزی ه مواد

گونههای حیوانی در محصتتوالت مختلف غذایی شتتده استتت،

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

زیرا گوشت در این محصوالت در یی فرآوری ،درد شده و با

مالی دود را افزایش ده د و بدین دلیل در سالهای ادیر آمار

دیگر ترکی بات مخلوط میشتتتود و ت حت فرای د حرارتی قرار

تقلبات در عرضتته مواد غذایی افزایش قابلتوجهی یافته استتتب

میگیردک زیرا که مواد اولیه پس از مخلوط شتتتدم و یک وادت

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

شدم ،در ظاهر قابلش اسایی نیست د[]2ب

باورهای دی ی ،ستتتمتی محصتتول ،یمع و مزه آم و همچ ین

روشهای آنالیتیکی ت شخیص نوع گو شت ،روشهای مبت ی بر

مواد حستتاستتیتزا و درنهایت قدرت درید،

 DNAو پروتئین میبا شدب با ا ستفاده از پروتئین ا ستخراج شده

یک ماده غذایی را تحت تأثیر قرار

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

پرهیز از مصتتر

میزام استتتقبال از مصتتر
داده استب

ذبح حتل بر کیفیت گوشت انجامشده و فواید این ذبح بررسی

در دهه ادیر روش های نوین زیستتتتف اوری امکام ک ترل و

گرد یده استتتت ][3ب بهیورکلی روش های مبت ی بر پروتئین

جلوگیری از تقلبات تولیدک دگام مواد غذایی را فراهم نموده

م حدود یت دارد زیرا پروتئین با حرارت ستتتاد تار دود را از

استتتتت و بهنوعی ک ترل کیف یت و ح ما یت از ستتتتمتی

دست میدهد ،ب ابراین نمیتواند برای گوشتهای ف اوری شده

مصتتتر ک دگام را نوید میدهد[]1ب با استتتتفاده از روشهای

مورد استتتتفاده قرار گیردب از میام روشهای نوین زیستتتتی که

زیستتتتف اوری میتوام وجود  100نانوگرم از یک ماده را در

جهت تشتتتخیص نوع گوشتتتت مصتتترفی استتتتفاده میگردد،

محصوالت غذایی تشخیص دادب با توجه به اهمیت باالی ک ترل

روشهای ژنتیکی از صتتتحت و دقت باالیی بردوردار استتتت

دارو و مواد غذایی ،نمونه هایی از دستتتتاوردهای کاربردی این

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

علم در ک ترل و نظارت بر تولیدات غذایی میبا شدب تقلبات در

که حتی گوشتتتهای فراوریشتتده نظیر همبرگر ،ستتوستتیس،

فروش گوشتتتت به بهصتتتورت دام و به در مواد غذایی از

کالباس  ،کباب وببب نیز ش اسایی گردند[ .]6روشهای مولکولی

عمدهترین مسائلی است که بهوفور دیده میشودب

جهت تشتتخیص نوع گوشتتت بهستترعت در حال پیشتترفت

ج بههای مختلفی مثل م بع گوشت ،قیمت ،سیستمهای تولیدی

میبا شد بهیوریکه امروزه میتوام ب د نوع گو شت را با یک

و ایم ی بر مقبول یت گوشتتتت بهوستتتی له مصتتتر ک ده اثر

واک ش زنجیرهای پلیمراز  PCRتشخیص داد[]9-7ب

میگذارندب تقاضتتتا و قیمت گوشتتتت با توجه به م ابع حیوانی

در این تحقیب برای شتتت استتتایی گونههای گوشتتتتی از DNA

مت وع ا ستب جایگزی ی گو شت گرامتر با گو شت ارزامتر یکی

میتوک دری ا ستفاده شدک زیرا این ماده وراثتی با تعداد کپیهای

از مهمترین م شکتت بزرگ ص عت گو شت ا ستب ش ا سایی

باال در هر ستتلول موجود میباشتتد و بهندرت دبار نوترکیبی

م شتتأ گوشتتت گونههای حیوانی دصتتوصتتات جهت آنالیز مواد

میشتتود و م حصتتربهفرد استتتب این ایتعات وراثتی میتواند

غذایی و همچ ین رعایت بردی از مقررات دی ی بستتتیار مهم

برای شتت استتایی گونهها استتتفاده شتتود و به این علت برای

ا ستب ا صطتح گو شت گونههای حیوانی1به ییف گ ستردهای

ش ا سایی گونههای گو شتی مورد ا ستفاده قرار گرفت[]10ب در
مطالعات متعدد اثرات روش های مختلف پخت بر روی تکثیر

Meat species
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 DNA ،PCRمیتوک دریایی استتتتخراجشتتتده از محصتتتوالت

شدب در نهایت غلظت نمونههای ا ستخراج شده تو سط د ستگاه

گوشتتتی بررستتی شتتده استتت و هیم اثر نامطلوبی دیده نشتتده

نانودراپ مشتتتخص گرد یدب ج هت تعیین دلوص و کیف یت

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

 DNAاستخراج شده به کمک دستگاه نانودراپ نسبت  260به

ژم سیتوکروم  bمیتوک دری و با ا ستفاده از روش  PCRانجام

 280نانومتر تعیین شتتدب برای حصتتول ایمی ام از هر نمونه 5

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

ویال جهت ا ستخراج آماده گردیدب نمونههایی که از نظر کیفیت

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

 DNAم استتب بودند برای گام بعدی و واک ش زنجیره پلیمراز

برای ژم ستتتیتوکروم  ، bواک ش  PCRج هت تکثیر ژم مورد

 PCRانتخاب گردیدب

صورت گرفت[]17-15ب

 -3پيدا کردن توالي ژن سيييتوکرو  bدر انواع مختلف

مواد و روشها

گوشت جهت طراحي پرايمرهای دژنره

 -1تهيه انواع گوشت در تقلبات غذايي

توالیهای موجود از ژم سیتوکروم  bموجودات گو سف د ،گاو،

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

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

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

پرایمر از پایگاه ایتعات زیستتتتف اوری 1NCBIجمعآوری

تول یدات غذایی می باشتتتدب تقل بات در فروش گوشتتتت به

گردیدب توسط نرمافزار  Geneiousو جمعآوری تمام توالیهای

به صورت دام و به در مواد فراوری شده از عمدهترین مسائلی

نوکلئوتیدی هر ج س و یا نوع ،بررستتی و همترازی توالیهای
3

است که بهوفور دیده می شودب این تقلبات به صورت استفاده از

نوکلئوتیدی جهت یراحی پرایمر دژنره مپرایمری استتت که در

معمدتات در رستتتورامهای بینراهی و

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

گوشتتتهای فراوریشتتده) و همچ ین تقلب در نوع گوشتتت

همزمام وجود داشتتتته باشتتتد) برای تکثیر قطعه مورد نظر در

میباشدب

واک ش زنجیرهای پلیمراز  PCRبه صورت جداگانه انجام شد.

در گام نخستتت ،بررستتی و مطالعه در زمی ه شتت استتایی نوع

توستتتط نرمافزار های  Gene Runnerو  Oligoپرایمر های

گو شتهایی که بهع وام تقلب در مح صوالت مختلف گو شتی

یراحیشتتده پیشت هادی از نظر ایتعاتی از قبیل درصتتد ، GC

در کشتتتور عرضتتته میگردد ،صتتتورت گرفتب بر حستتتب

پایداری دایمرهای دودی و ستتادتار ثانویه مورد بررستتی قرار

گزارش های حاصتتتله در دصتتتوص تقلب های انجامشتتتده،

گرفتب برای ایمی ام نهایی از صحت پرایمر های یراحی شده

گو شتهای گاو ،گو سف د ،سگ ،بز ،گربه ،در ،دوک ،بوفالو،

توستتط ستتایت  NCBIو گزی ه  primer blastتوالی پرایمرها

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

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

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

پرایمرهای نهایی شده جهت س تز به شرکتهای مرتبط ارسال

ا ستفاده میک د در کل مجموع ده نوع گو شت جهت ش ا سایی

شدب با در ادتیار دا شتن  DNAنمونهها و پرایمر تخ ص صی و

در نظر گرفته شدب

مواد موردن یاز بهوستتتی له واک ش زنجیره پلیمراز  PCRانواع

گوشتتت گونه غیرمتعار

2

گوشت ش اسایی گردیدب

 -2استخراج  DNAاز نمونه گوشتهای انتخاب شده و

نتایج

بررسي کيفيت  DNAاستخراجشده
جهت استتتتخراج  DNAنمونههای مختلف گوشتتتت ،از کیت

نمونههای ده گوشت گاو ،گوسف د ،سگ ،بز ،گربه ،در ،دوک،

استخراج بافت  DNAمحصول شرکت "این ویتروژم" استفاده

بوفالو ،مرغ و شتر با ا ستفاده از روش مولکولی بهو سیله تکثیر
قطعات ژم  cytbدر هر نمونه و مشتتاهده آم بر روی ژل آگارز
1
2
3
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1

 ﺑﺎ ا ﺳﺘﻔﺎده1آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﻣﺮﮐﺐ
 ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ.از ﭼﻬﺎر ﻣﺨﻠﻮط ده ﻧﻮع ﮔﻮﺷــﺖ ﺷــﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﺷــﺪ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ د ﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ

ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﯿﺖ ﺗﺸـــﺨﯿﺺ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷـــﺖ ﺑﻪ روش
.ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﺑﻪﺻــﻮرت وارداﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ دﺷــﻮار ارزي ﮐﺸــﻮر ﺑﺮاي
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼـــﻮل ﺑﻪ دﺳـــﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم
.ﻣﺆﺛﺮي در ﺗﺠﺎرت ﺳﺎزي اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ

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

ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ
.را اﻋﻼم ﻣﯽدارد
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