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سنجش مولکولی تقلب گوشت مرغ در همبرگرممتاز به روش  Simplex PCRو Duplex
PCR
معصومه هاشمزادگان ،1سید ابراهیم حسینی ،*2فرزانه تفویضی ،3منصور بیات
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چکیده
گوشت یک منبع پروتئین عالی و مغذی محسوب میشود اما بهعلت قیمت باالی این پروتئین حیوانی و دستیابی به سود اقتصادی بیشتر
توسط برخی تولیدکنندگان ،اغلب در فرآوردههای گوشتی ،تقلباتی نظیر استفاده از گونههای گوشتی با ارزش تجاری کمتر ،مورد توجه است.
در این تحقیق سعی شده تا پروتئین ارزان قیمتی نظیر گوشت مرغ بهروش مولکولی شناسایی گردد .از  11نوع همبرگر ممتاز صنعتی با درج
عنوان تهیه شده از گوشت گاو و نمونههای شاهد ،شامل گوشت خام گاو و مرغ ،استخراج  DNAانجام گرفت و سپس واکنشهای

Simplex

 PCRو  Duplex PCRبر روی DNAهای حصول یافته با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ویژه ژن سیتوکروم  bگاو و  12s rRNAمرغ انجام
شد .ژنهای ویژه سیتوکروم  bگاو و  12 srRNAمرغ بهترتیب قطعات  272 bpو  183 bpرا طی واکنشهای  Simplex-PCRو

Duplex-

 PCRدر تمام نمونههای همبرگر ممتاز تکثیر کردند .تکثیر قطعه  183bpویژه ژن مرغ طی واکنشهای  Simplex-PCRو ،Duplex-PCR
حاکی از جایگزینی تقلب مرغ با بخشی از گوشت گاو که ماده اصلی تمامی همبرگرهای ممتاز مورد آزمون است ،میباشد.
واژههایکلیدی :گوشت مرغ ،همبرگر

ممتازDuplex PCR ،Simplex-PCR ،
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سنجش تقلب گوشت مرغ در همبرگر ممتاز

هاشمزادگان و همکاران

با PCR

قرمز چرخکرده دامهای حالل گوشتت بتهویتژه گتاو و

مقدمه
گوشتتت منبتتع مهمتتی از پتتروتئین ،آمینتتواستتیدهای

گوساله بههمراه پروتئین گیاهی (سویا و گلوتن) ،روغن،

ضروری و ریزمغذیهتای قابتل جتذب ازجملته آهتن،

ادویتهجتتات ،متتواد پرکننتده و اتصتتال دهنتتده ،نمتتک و

روی ،سلنیوم ،ویتامینهای  B12 ،B6و ،Dمقادیر مهمی از

سبزیجات معطر میباشد .مطابق «استاندارد ملی ایتران»،

امگا 3و اسیدهای چرب غیراشباع است بنابراین منبع بتا

همبرگر های صنعتی ایران به یک گروه همبرگر معمولی

ارزشی از نظر تغذیهای محسوب متیشتود ( Doosti et

و دو گتتروه همبرگتتر ممتتتاز طبقتتهبنتتدی متتیشتتوند.

 .)al., 2011باتوجه به قیمت باالی گوشت ،امکان تقلب

همبرگرهای معمولی دارای حتداقل  31درصتد گوشتت

در مواد غذایی گوشتی با حذف کلی یا جزئی این متاده

قرمز و مقادیر مشتخ

پتروتئینگیتاهی و ستایر متواد

غذایی با ارزش و یا جتایگزینی آن بتا متواد غتذایی بتا

متشکله مجاز میباشتند ،همبرگرهتای ممتتاز گتروه اول

ارزش غذایی پتایین تتر وجتود دارد بنتابراین شناستایی

شامل  11-72درصتد گوشتت ،فاقتد پتروتئین ستویا و

گونههای گوشتتی تقلبتی بتهمنظتور حمایتت از حقتو

دارای ترکیبات مجاز هستند و همبرگرهای ممتاز گتروه

مصتتترفکننتتتده ،جلتتتوگیری از خستتتارات اقتصتتتادی

دوم حاوی  71-31درصد گوشت ،فاقد پروتئین سویا و

مصرف کننده ،نقض اصول مذهبی و آسیب بته ستالمتی،

دارای ستتایر ترکیبتتات مجتتتاز متتیباشتتند ( ISIRI,

اهمیت مییابد (.)Gazalli et al., 2013

 .)2304/1991بر اساس پروانه ساخت وزارت بهداشت،

مطابق قوانین کمیسیون اروپا ،بتهمنظتور ایمنتی متواد

درمان و آموزش پزشکی ایران ،فقط استفاده از گوشتت

غذایی ،نام تمام مواد اولیه مورد استفاده در مواد غتذایی

گاو در تولید همبرگرهای صنعتی مجاز است ( Hoseini

بهویژه فرآوردههای گوشتی ،بدون نیتاز بته رکتر میتزان

 .)et al., 2009اما متأسفانه بهعلت امکان اختتال مترغ

استفاده از آنها ،بایتد بتر روی برچستب فترآورده درج

استتخوانگیتتری مکتتانیکی شتتده بتتا بافتتت چتترخ شتتده

گردد ( .)Nollet, 2007; Eaqub Ali et al.,2012یکی

پستتانداران ،وجتتود گوشتت متترغ در همبرگتر یکتی از

از فعالیتهای مهم آزمایشگاههتای کنتترل کیفیتت متواد

تقلبات مهم در این محصول محسوب میشود ( Doosti

حیتوانی در

 )et al., 2014تاکنون تکنیتکهتای مختلفتی بتهمنظتور

فرآوردههای غذایی است .تعیین منشأ گونههای گوشتتی

شناسایی گوشت مرغ در فرآوردههای گوشتی بهکار برده

در فرآوردههای گوشتی ،یک مهارت مهم در بهداشت و

شده است.

غذایی ،توانایی شناسایی گونههای مختلت

کنترل مواد غذایی است (.)Doosti et al., 2011

یافتههای مطالعاتی نشان داد ،شناسایی گوشتت گتاو،

با توجه به مصرف روزافزون فرآوردههتای گوشتتی

گوسفند و مرغ در همبرگرهتای عرضته شتده در شتهر

خام از جمله همبرگتر در کشتور ،کنتترل کیفیتت ایتن

تهران بهروش  Sandwich ELISAزمتان زیتاد و تعتداد

محصوالت از اهمیت خاصی برخوردار است ( Abbasi

نمونته متتورد بررستی بتتاالیی متیطلبتتد ،درصتورتیکتته

 .)Fasarani et al., 2012همبرگر مخلتوطی از گوشتت

 Duplex-PCRبهمیزان نمونه و زمان کمتتری نیتاز دارد
(.)Hoseini et al., 2009
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نتیجه بررسی گونههای گوشتی گاو ،خوک و استب

در روش  PCRدوگانه ( )Duplex PCRیا چندگانته

در همبرگر با استفاده از روش  Immunodifusionبیانگر

( ،)Multiplex PCRدو یا چند توالی هدف با استفاده از

صتترف زمتتان زیتتاد بتترای استتتخراج پتتروتئین و عتتدم

دو یا چند پرایمر بهطور همزمان در یک مخلو واکنش

دسترسی همیشگی آنتیسرم استت ( Flores-Munguia

تکثیر میشوند (.)Pelt-Verkui et al., 2008

 .)et al., 2000شناسایی تقلبات فترآوردههتای گوشتتی

در این تحقیق ،جهت شناسایی تقلب گوشت مرغ در

صنعتی بتا روش  Multiplex-PCRبیتانگر آن بتود کته

متتواد اولیتته تشتتکیلدهنتتده  11نتتوع همبرگتتر ممتتتاز

 Multiplex-PCRروشی است که در مقایسته بتا ستایر

(همبرگرهای حاوی حداقل درصد گوشت) عرضه شده

روشها ،سریع ،اختصاصی و دارای محتدوده شناستایی

در شتتتهر تهتتتران در ستتتال  ،1332روش اختصاصتتتی

بسیار پایینی است (.)Ghovvati et al., 2009

 Duplex-PCRبتتا استتتفاده از پرایمتتر ویتتژه دو گونتته

سنجش تقلبتات گونتههتای گوشتتی در همبرگتر بتا

حیوانی گاو و مرغ ،بکار برده شده است .علت استتفاده

روش  PCRو  RFLP-PCRبا کمک آنزیمهای هاضتم،

از روش مذکور ،شناسایی همزمتان دو  DNAهتدف در

حاکی از قابل اعتماد بودن روشهای مولکتولی  PCRو

مخلتتوطی از دو  DNAطتتی یتتک واکتتنش  PCRتتتک

نوع گوشت در محصوالت

مرحلهای ،کاهش تعداد واکنشها ،زمان و هزینه میباشد

گوشتی دارای نشان حالل است اما روش PCR-RFLP

( Forte et al., 2005; Ghovvati et al., 2009; Kim et

نسبت به  Multiplex-PCRنیاز به زمان و هزینه بیشتری

.)al., 2013

 PCR-RFLPبرای تشخی

دارد (.)Doosti et al., 2011
خواص منحصتربتهفترد  ،DNAماننتد ثبتات در هتر
سلول ،توالی ویژه برای هرگونه و مقاوم بتودن در برابتر

مواد و روشها
 -نمونهبرداری

تیمارهای حرارتی و شیمیایی باعث شده تتا روشهتای

گوشت خام گاو و مرغ (نمونههای شاهد آزمتون) از

برپایتته  ،)PCR( DNAبتهمنظتتور شناستتایی گونتتههتتای

یکی از قصابی های شهر تهران ،خریداری شدند 11 .نوع

حیوانی در مواد غذایی بکار روند ( .)Hiu, 2007بهترین

همبرگر ممتاز از  1برند مختل

کته دارای درصتدهتای

تکنیک مولکولی برای شناسایی منشأ گونههای گوشتتی،

مختلفتتی از گوشتتت بودنتتد (برنتتد اول بتتا درصتتدهای

 PCRاست کته دارای عملکترد ستاده ،ستریع،

گوشت  11و  ،81برند دوم با درصد گوشتت  11و ،31

اختصاصی ،تکرارپذیر و با قابلیت شناستایی پتایین (بته

برند سوم با درصد گوشت  11و  81و  ،31برند چهتارم

علت شناسایی  DNAمورد نظتر حتتی در مقتادیر کتم)

بتتا درصتتد گوشتتت  71و  31و برنتتد پتتنجم بتتا درصتتد

میباشد ( ;Camma et al., 2012; Safdar et al., 2013

گوشت )31از سطح شهر تهران جمعآوری و کدگتذاری

روش

Sakaridis et al., 2013; Amaral et al., 2014; Chun
.)Chi et al., 2014; Karabasanavar et al., 2014

و برای استخراج  DNAدر دمای  - 21درجه سلستیوس
نگهداری شدند.
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 -استخراج DNA

 21دقیقه ،باقی اتتانول میکروتیتوپ هتا تبخیترگردیتد و

مقدار  1/11گترم نمونته گوشتت ختام گتاو ،مترغ و

رستوب  DNAظتتاهر شتتد .بتهمنظتتور انحتتالل رستتوب

نمونههای همبرگر وزن و داخل میکروتیوپهای 1/1ml

 11 µl ،DNAآب مقطر فاقد یتون بته هتر میکروتیتوپ

استریل ریخته شتدند .ستپس آزادستازی  DNAتوستط

افزوده شد (.)Sambrook, 1989

 111µlاز بافر استخراج EDTA 1/1M pH:8( CTAB

بررسی کیفی  DNAاستخراجشده از نمونههای شاهد

11 ml Tris HCL1M pH:8 ،31 ml NaCl 2M ،2ml

و همبرگرهای ممتاز با بارگتذاری DNAهتا بترروی ژل

و  )2g CTABو  11µlپروتئیناز  ،Kداخل بنمتاری 11

آگارز  2درصد الکتروفورز و بررسی کمی آنها بهوسیله

درجه سلسیوس بهمدت  3ساعت انجام شد و نمونتههتا

نتانودراپ ( )Thermo, USAبتا بررستی نستبت مقتدار

در ستتتانتریفوژ ( 12111 )Hettich, Germanyدور در

جذب محلول  DNAدر طول موج  211نانومتر به مقدار

دقیقه و دمای  2درجته سلستیوس بتهمتدت  11دقیقته،

جذب در طول موج  281نانومتر ،انجام گردید.

دوفاز گردیدند .پس از دو مرحله افزودن کلرفترم سترد

 -پرایمرهای الیگونوکلئوتید

معادل حجم فتازرویتی هتر یتک از نمونتههتای داختل

برای شناستایی اختصاصتی گوشتت گتاو و مترغ در

میکروتیتوپ ،ورتکتس  11ثانیتهای ،شترایط ستتانتریفوژ

نمونههای همبرگر ممتاز ،با استناد به مقاالت پر ارجاع و

مذکور ،یک مرحله افزودن  111 µlایزوپروپانول سترد،

معتبر  Matsunagaو  Dalmassoنام دو پرایمر موردنیاز

تکتتان دادن  11دقیقتتهای ،ستتانتریفوژ و تخلیتته کامتتل

در این آزمون دریافت گردید و با نرمافزار Vector NTI

میکروتیوپ ،موادآلی حذف شتدند .بتا افتزودن 211 µl

بازبینی و به منظور اطمینان از صتحت آن هتا ،در ستایت

اتانول  71درصتد سترد در هتر میکروتیتوپ 11 ،دقیقته

 NCBIتطبیق داده شد .در نهایت پرایمرهای منتدرج در

تکان دادن بسیار آرام و سپس سانتریفیوژ ،رسوب DNA

جتتدول ( )1جهتتت ستتاخت (شتترکت تکتتاپو زیستتت)

غیرمحلول ،حذف امالح و تغلیظ  DNAصورت گرفت.

سفارش داده شدند.

با تخلیه محتویات میکروتیوپها و قرارگیتری آنهتا در
انکوباتور ( 21 )JIM, Britainدرجه سلسیوس بتهمتدت
جدول  -)1توالی پرایمرها و اندازه قطعات تکثیر یافته با هر پرایمر در هرگونه
نام پرایمر
پرایمر گاو
پرایمر ماکیان
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ژنها
سیتوکرو مb

12s rRNA

توالی پرایمر
Reverse:
´CTAGAAAAGTGTAAGACCCGTAATATAAG3
Forward:
5´ GACCTCCCAGCTCCATCAAACATCTCATCT
´TGATGAAA3
Reverse:
´5´TGAGAACTACGAGCACAAAC 3
Forward:
´5´GGGCTATTGAGCTCACTGTT 3

وزن مولکولی

مرجع

272 bp

Matsunaga
et al.
)(1999

183 bp

Dalmasso
et al.
)(2004
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با PCR

 -بهینهسازی  PCRاختصاصی ژن  12s rRNAگونه مررغ

 Taq1/1پلیمتتر از (1/2( 1/1 µl ،)Fermentase, USA

و ژن سیتوکروم bگونه گاو

میکروموالر) از پرایمر اختصاصی ژن  12s rRNAمرغ و

بهمنظور دستیابی به تکثیر اختصاصی ژن 12s rRNA
مرغ و سیتوکروم bگاو و حذف باندهای غیراختصاصی،

سیتوکروم  bگاو و  11 ngاز  DNAنمونههای استخراج
شده ،انجام شد.

بهینه سازی دمتای اتصتال پرایمرهتا بتا در نظتر گترفتن

تکثیتتر  DNAهتتای استتتخراج شتتده از نمونتتههتتای

گرادیان دمایی  11-11درجه سلسیوس ،تغییر در تعتداد

همبرگر ممتاز ،برای هر دو پرایمر مذکور ،با استتفاده از

چرخههتای دمتایی از  31 -31بتار و تغییتر در غلظتت

دستگاه ترموسایکلر (،)Bio Rad PCR System, USA

پرایمرهای مورد استفاده صورت گرفت .همچنین بترای

مطابق برنامه دمایی -زمانی مرحله دناتوراسیون ابتتدایی

هر واکنش  ،PCRکنترل مثبت با  DNAاستخراجشده از

در  31درجته سلستیوس بتهمتدت  1دقیقته 31 ،چرختته

نمونههای شاهد و کنترل منفی با بهکتارگیری آب مقطتر

اتصال پرایمر شامل اعمال دمتای  32درجته سلستیوس

در نظر گرفته شتد .بهتترین نتتاید در دمتای اتصتال 11

بهمدت  1دقیقه ،دمای  11درجه سلستیوس بتهمتدت 1

درجتته سلستتیوس و تعتتداد  31چرختته حاصتتل شتتد.

دقیقه و دمای  72درجه سلستیوس بتهمتدت  1/1دقیقته

همچنین بهمنظور جلوگیری از ایجاد واکنش تداخلی دو

صورت گرفت و در پایان مرحله گسترش نهایی پرایمتر

پرایمر اختصاصی سیتوکروم  bگتاو و  12s rRNAمترغ

با اعمال دمای  72درجته سلستیوس بتهمتدت  1دقیقته

مورد استفاده در این مطالعه ،بهینهسازی واکنش  PCRبا

انجام گردید .محصوالت  ،PCRپس از رنت آمیتزی بتا

 DNAغیر هدف نیز مورد آزمتون قترار گرفتت .بتدین

 gel redبتتتر روی ژل آگتتتارز  2درصتتتد در تانتتتک

معنتتی کتته در بهینتتهستتازی پرایمتتر اختصاصتتی ژن s

الکتروفورز حاوی بافر Tris Base, Boric acid, ( TBE

گونتته مترغ ،پرایمتر ژن s

 )Na EDTA, Deionized Waterبا ولتاژ  111Vبهمدت

 12rRNAمرغ با  DNAغیر هدف که همان  DNAگونه

 1ساعت الکتروفورز گردید که نتاید بهوستیله دستتگاه

گاو می باشد مورد آزمون قترار گرفتت و بررستی عتدم

ژل داک ( )UV TEC, Britainمشاهده شد.

واکنش تداخلی پرایمر سیتوکروم bگونته گتاوی نیتز بتا

 Duplex PCR -نمونههای همبرگر ممتاز

 12rRNAجهتت تشتخی

 DNAغیر هدف یعنی مرغ بررسی شد.

در ایتن واکتنش بتتا استتفاده هتتمزمتان از دو پرایمتتر

 Simplex PCR -نمونههای همبرگر ممتاز

اختصاصی ژن  12s rRNAمرغ و ستیتوکروم  bگتاو در

واکنش  ،Simplex PCRدر  2مرحله مجزا و طتی 3
تکرار (بهمنظور اطمینان از صحت نتیجه آزمتون) ،بترای

حجتتم و شتترایط فتتو التتذکر ،هتتر دو گونتته شتتاهد و
نمونههای همبرگر مورد مطالعه ،تکثیر شدند.

هر DNAاستخراج شده از نمونه های همبرگر با هر یتک
از پرایمرهای ویژه ژنهای اختصاصی گاو و مترغ اجترا
شد .آزمون  PCRدر حجتم نهتایی  21 µlشتامل2/1 µl
بتافر µl ،1/1 µl dNTP ،1/1 µl MgCl2 ،10x PCR
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یافتهها

الکتروفورز ،بارگذاری گردیدند که بخشتی از نتتاید در

 -بررسی کیفی  DNAاستخراجشده

شکل ( )1قابل مشاهده است.

 DNAاستتتتخراج شتتتده از نمونتتتههتتتای شتتتاهد و
همبرگرهتتتای ممتتتتاز بتتتر روی ژل آگتتتارز  2درصتتتد

ال

ب

شکل ( -)1ال  DNA :استخراج شده  11نوع همبرگرممتاز ،چاهکهای  :1-11بهترتیب نمونههای  1-11همبرگرهای ممتاز؛  :Mمارکر .111bp
ب :استخراج  DNAگوشتهای گاو و مرغ خام (شاهد)  :چاهک  DNA : 2گوشت گاو؛ چاهک  DNA : 3گوشت مرغ؛  :Mمارکر.111 bp

 -ب ررسی عملکرد اختصاصی پرایمرهرای ژن 12s rRNA

هر پرایمر با هردو  DNAشاهد (گوشتت مترغ و گتاو)

مرغ و ژن سیتوکروم  bگاو

طی سه بار تکرار آزمون ،انجتام شتد .نتتاید Simplex-

بهمنظور اطمینان از عملکترد اختصاصتی پرایمرهتای
اختصاصی ژن  12s rRNAمرغ و ژن ستیتوکروم  bگتاو

 PCRهر پرایمر با DNAهای گونه هدف و غیر هتدف،
در شکل ( )2ارائه شده است.

و عدم واکنش متقاطع ایتن دو پرایمترSimplex-PCR ،

ال

ب

شکل( - )2ال  :پروفایل محصول  PCRجهت تأیید عدم وجود واکنشسازی پرایمرها و تکثیر قطعه  272 bpاختصاصی ژن سیتوکروم  bگونه گتاو بتر روی ژل آگتارز 2

درصد :N ،کنترل منفی :M ،مارکر ،111 bpچاهک  :1عدم انجام  PCRبا  DNAغیر هدف (مرغ) ،چاهک :2تکثیر قطعه  272 bpبا  DNAهدف گونه گاو.
ب :پروفایل محصول  PCRجهت تأیید عدم وجود واکنش متقاطع پرایمرها و تکثیر قطعه  bp 183اختصاصی ژن

rRNA12

 sگونه مرغ بر روی ژل آگتارز

 2درصد :M ،مارکر  ،111bpچاهک  :1عدم انجام  PCRبا  DNAغیر هدف (گاو) ،چاهک :2تکثیر قطعه  bp 183با  DNAهدف گونه گاو :N ،کنترل منفی
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 Simplex PCR -نمونههرای همبرگرر ممتراز برا پرایمرر

 12rRNAمتترغ طتتی واکتتنش  simplex PCRتوستتط

اختصاصی گونه گاو و  12s rRNAمرغ

پرایمر اختصاصی گونه مرغ با  DNAاستخراج شتده از

نتاید حاصل از تکثیر قطعه  272bpژن ستیتوکروم b

نمونههای همبرگر ممتاز بر روی ژل آگارز  2درصد در

گتتاو طتتی واکتتنش  simplex PCRتوستتط پرایمتتر

شکل ( )3نمایش داده شده است.

اختصاصتی گونته گتاو و تکثیتر قطعته  183 bpژن s

ال

ب
شتتکل( -)3ال ت ) نمتتایش پروفایتتل  11 Simplex-PCRنتتوع همبرگتتر ممتتتاز بتتا پرایمتتر اختصاصتتی ژن ستتیتوکروم

b

میتوکندریایی گونه گاو و تکثیر قطعه  ،272bpبر روی ژل آگارز  2درصد :N ،کنترل منفی ،چاهکهای  :1-11انواع -11
 1همبرگرهای ممتاز ،چاهک  :11کنترل مثبت با
نوع همبرگر ممتاز با پرایمر اختصاصی ژن

 DNAگاو :M ،متارکرbp

rRNA

 .111ب) نمتایش پروفایتل 11 Simplex-PCR

 12sگونه مرغ و تکثیر قطعه  ،183bpبر روی ژل آگارز  2درصتد:N ،

کنترل منفی ،چاهکهای  :1-11انواع 1-11همبرگرهای ممتاز ،چاهک :11کنترل مثبت با  DNAمرغ :M ،مارکر.111 bp
Duplex PCR -نمونههای همبرگر و شاهد

 Duplex PCRبا  DNAاستخراج شده از نمونههای
شاهد (گوشت گاو و مرغ) همبرگترهتای ممتتاز انجتام
گردید که نتیجه آن در شکل ( )2قابل مشاهده است.

1
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شکل ( -)2نمایش پروفایل  11 Duplex PCRنوع همبرگر ممتاز با پرایمتر اختصاصتی ژن ستیتوکروم  bگونته گتاو و
تکثیر قطعه  272 bpو پرایمر اختصاصی ژن

rRNA

 12sگونه مرغ و تکثیر قطعه  ،183bpبر روی ژل آگتارز 2درصتد،

 :Nکنترل منفی ،چاهکهای  :1-11انواع  1-11همبرگرهای ممتاز ،چاهتک  Duplex PCR :11گونتههتای شتاهد:M ،
مارکر  ،111bpچاهک  :12کنترل مثبت با  DNAگاو ،چاهک  :13کنترل مثبت با  DNAمرغ

بحث و نتیجهگیری

استخراج شده از  11نمونه همبرگر ممتاز آزمون ،انجتام

در آنالیز  ،PCRشناسایی قطعه تکثیر شتده بتهمنظتور

گرفت .تکثیر قطعه  272 bpژن ستیتوکروم  bدر تمتامی

اطمینتان از تطتابق  DNAتکثیتر شتده بتا تتوالی هتتدف

نمونه های مورد مطالعه ،حاکی از وجود گوشت گاو بتر

انتخابی ،مرحلتهای ضتروری بتهشتمار متیرود ( Zilio

طبق برچسب اعالن شده برروی نمونهها بود .از ستویی

 PCR .)Dinon et al., 2010اختصاصی بر روی DNA

نتاید حاصل از  PCRاختصاصتی ژن  12s rRNAگونته

استخراجشده از گوشت گاو و مرغ (نمونههتای شتاهد)

مرغ ،نشانه تکثیر قطعته  183 bpدر تمتامی نمونتههتای

بیانگر عملکرد اختصاصی پرایمرهای ویژه ژن سیتوکروم

مورد مطالعه بود که بیانگر استتفاده از گوشتت مترغ در

 bگاو و ژن  12 srRNAمرغ میباشد ،زیرا پرایمر ویتژه

تمامی نمونههای همبرگر ممتاز مورد مطالعته ،بتهعنتوان

ژن سیتوکروم  bگونه گتاو فقتط قتادر بته تکثیتر قطعته

جایگزین بخشی از گوشت گاو مصرفی در محصتول و

 2722bpدر گوشت گاو بود همچنین پرایمر ویژه ژن s

نمایان شدن تقلتب در محصتوالت بترخالف برچستب

 12rRNAمرغ فقتط قتادر بته تکثیتر قطعته  183 bpدر

حک شده برروی آنها میباشد.

گوشت مرغ شد یعنی پرایمر اختصاصتی هرگونته فقتط
با گونه اختصاصی خود تشکیل باند داد.

 Duplex PCRبتتر روی  DNAگونتههتتای شتتاهد و
نمونههای  11نوع همبرگر ممتاز انجام شد .بتدون هتی

بهمنظور تأیید وجتود گوشتت گتاو در همبرگرهتای

واکنش متقاطعی پرایمر اختصاصی ژن  12s rRNAمرغ،

ممتاز مورد بررسی ،آزمون  PCRبتا پرایمتر اختصاصتی

قطعه  183bpو پرایمر اختصاصی ژن سیتوکروم  bگتاو،

ژن ستتیتوکروم  bگونتته گتتاوی بتتر روی DNAهتتای

قطعه  272bpرا در تمام نمونه های همبرگر ممتاز متورد
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بررسی ،تکثیر کردند .بنابراین میتوان نتیجه گرفتت کته

وجود اینگونه درج نشتده بتود ( Flores-Munguia et

تمام نمونهها عالوه بر گوشت قرمتز ،حتاوی مترغ نیتز

.)al., 2000

بودند .با توجه بتهرکتر عنتوان همبرگتر ممتتاز بتر روی

همچنین در ستال  ،2113شناستایی گوشتت مترغ در

برچسب مندرج همبرگرهای مورد آزمون و نیز تعریت

گوشت و محصوالت گوشتی به روش  PCRبا استتفاده

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از همبرگتر ممتتاز

از جفت پرایمر ویژه طراحی شده بتر پایته ژن D-loop

(حاوی گوشت قرمز با مقادیر 11درصتد بته بتاال) و بتر

میتوکندریایی محصوالت گوشتی و گوشت اتوکالو شده

اساس پروانه ساخت وزارت بهداشت ،فقتط استتفاده از

و فتترآوری شتتده ،انجتتام شتتد .ایتتن آزمتتون بتتهطتتور

گوشت گاو در تولید همبرگرهای صتنعتی مجتاز استت

موفقیت آمیزی برای شناسایی گوشت مترغ تتا  1درصتد

بنابراین نباید هی میتزان از گوشتت مترغ در نمونتههتا

تقلتتب در محصتتوالت گوشتتتی مخلتتو مثتتل کلوچتته

وجود داشتته باشتد ( ISIRI, 2304/1991; Hoseini et

گوشتی و کباب و  ...اجرایی شد (.)Mane et al., 2009

 .)al., 2009مغتایر بتتودن نتتاید آزمتتون بتا استتتاندارد،

در بررسی دیگری که در سال  2113بر روی گوشت

نشاندهنده وجود تقلب در تمام همبرگرهای ممتاز مورد

مورد استفاده در تولید همبرگرهای عرضه شده در شهر

بررسی در این تحقیق است .با بررسی نتتاید حاصتل از

تهتتران بتتا روش  Sandwich ELISAصتتورت گرفتتت،

آزمونهای  Simplex PCRو  Duplex PCRمتیتتوان

انواع اختال گوشت مرغ ،گاو و گوستفند در نمونتههتا

گفت نتاید ایتن دو آزمتون  111درصتد بتاهم مطابقتت

مشخ

شد و  23/8درصد نمونههای همبرگر صتنعتی

داشتند.

با فرمول پروانه ساخت و برچستب محصتول مطابقتت

الزم به رکر است که نتاید حاصل از بررسی گوشتت

نداشتتند ( .)Hoseini et al., 2009در ستال  ،2113بته

نتتاید مشتابهی را

شناسایی گوشت مرغ و بوقلمون در مخلو های گوشتی

نشان دادهاند .در سال  1333تعداد  120نمونته فترآورده

خام و حرارت دیده با استفاده از دو تکنیک  TaqManو

گوشتی بتهروش  PCRمتورد بررستی قترار گرفتت و

 Real-time PCRپرداخته شد .در هتر دو روش نتتاید

گزارش حتاکی از آن بتود کته  32نمونته از نظتر نتوع

برای شناسایی آلودگی اتفاقی در فرآورده هتای گوشتتی

گوشت بکار رفته بتا برچستب محصتول انطبتا نتدارد

( 1/1درصتتد) کتتافی بتتود امتتا روش Real-time PCR

(.)Matsunaga et al., 1999

به واسطه حساسیت بیشتر و قابلیت اجرای بیشتر و زمان

مرغ در همبرگر با روش های مختل

در سال  ،2111تقلبات گونههای گوشتی گاو ،ختوک
و اسب جایگزین در  23نمونته همبرگتر (کته بتر روی

کمتر و اندازهگیری کمّی ،مناسبتر است ( Kesmen et

.)al., 2013

برچسب همه آن ها  111درصد گوشت گتاو درج شتده

شناسایی گونه گوشتی به روش هتای ایمونولتوژیکی

بتتود) ،بتتا استتتفاده از روش  Immunodifusionمتتورد

مانند  Sandwich ELISAو ( Immunodifusionکته در

بررسی قرار گرفت .در  3مورد از نمونتههتای همبرگتر،

مطلب فو اشاره شتد) نمایتانگر آن استت کته هتر دو

گوشت اسب مشاهده شد که بر روی برچسب هی یک،

روش نسبت بهروش  PCRزمان بیشتتری را متیطلبنتد.
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هتتمچنتتین در ایتتن دو روش ایمونولتتوژیکی ،امکتتان

آن از هر نقطهای از بافت همبرگر وجود دارد .همچنتین

شناسایی همزمان دو گونه گوشت (گاو و مترغ) وجتود

روش  PCRبه علتت حستاس و ویتژه بتودن ،توانتایی

ندارد و برای هر یک آزمون جداگانه ای بایتد انجتام داد

شناسایی مقتادیر بستیار انتدک  DNAرا در محصتوالت

درصورتیکه در آزمون  Duplex PCRامکتان شناستایی

خام و فرآوری شده دارد که باعث میشود در شناستایی

هتتر دو گونتته بتتهطتتور هتتمزمتتان و طتتی یتتک واکتتنش

تقلبات مواد غذایی کاربرد داشته باشند ( Mafra et al.,

امکانپذیر است که این امر نیز خود باعث کاهش اتالف

.)2008

زمتان خواهتد شتد ( ;Flores-Munguia et al., 2000

.)Hoseini et al., 2009

هدف از این تحقیق بکار بردن یک روش سریع و کم
هزینه (بهواسطه جایگزینی یتک آزمتون تتکمرحلته ای

به طورکلی باید اشاره کترد کته روشهتای شناستایی

به جای دو آزمون مجزا) برای شناستایی گونته پتروتئین

ترکیبتتتات درج شتتتده بتتتر روی برچستتتب ترکیبتتتات

گوشتی غیرمجاز افزوده شتده بته همبرگتر ممتتاز بتود.

تشکیل دهنده همبرگر ،بر پایه شناسایی پتروتئین (شتامل

باتوجه به نتاید حاصل شده میتتوان گفتت حساستیت،

سنجشهای ایمونولوژیکی ،تکنیکهای الکتروفروتیکتی

عملکرد اختصاصی و قابلیت تکرارپذیری ،این روش را

و کروماتوگرافی) یا  DNAهستند ( Stamoulis et al.,

برای تجزیه و تحلیل سریع تقلبات در همبرگتر مناستب

 .)2010پروتئینهتا وابستته بته بتافتی هستتند کته از آن

میکند .نتاید این تحقیق نشان میدهتد کته روش PCR

استخراج و جداسازی میشوند بنابراین در همه بافتهتا

را میتوان جهت شناسایی منشأ پروتئینهتای حیتوانی و

ستاختار یکستتانی ندارنتد (.)Ghovvati et al., 2008

بررستی و کنتترل کیفیتت فتترآوردههتای گوشتتی نظیتتر

درصورتیکه  DNAیک مولکول نستبتا پایتدار استت و

سوسیس ،کالباس ،ناگت و  ...بهکار برد.

ساختار خود را در همه سلولها و بافتها حفظ میکنتد
و میتوان آن را از تمام بافتها استتخراج نمتود ( Abd

 .)EL-Nasser., 2010بنابراین از روش  PCRکه مبتنتی
بر بررسی  DNAاست در این تحقیق استتفاده شتد کته

تعارض منافع
نویسندگان هی گونته تعتارم منتافعی بترای اعتالم
ندارند.
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Abstract
Meat is considered an excellent and nutritious source of protein. However, due to the high cost of this
animal protein and economic profit access of some producers, frauds like usage meat species of
commercially lower value are noticeable. The aim of this study is to identify low-cost protein frauds such
as chicken meat by the molecular method. DNA was extracted from 10 kinds of industrial premium beef
burgers, and control samples involved raw beef and chicken meat. Then, simplex-PCR and duplex-PCR
were run on the extracted DNA using specific primers of cytochrome b gene in beef and 12s rRNA gene
in chicken. Specific genes of beef cytochrome b and chicken 12s rRNA amplified 274 bp and 183 bp
fragments respectively in all premium burger samples in simplex-PCR and duplex-PCR. Amplification
of fragments of 183 bp by simplex and duplex-PCR suggests adulteration of premium hamburgers by
partial replacement of beef with chicken.
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