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چکیده
امروزه تمایل به استفاده از گوشت چرخ کرده به عنوان یکی از مواد غذایی خام در دسترس افزایش یافته است .با توجه
به ارزش اقتصادی گوشت ،احتمال استفاده از گوشتهای غیرمجاز یا گوشت حیوانات دیگر در گوشتهای چرخ کرده
گاوی وجود دارد .روشهای متعددی برای شناسایی تقلبات موجود در گوشتهای چرخ کرده وجود دارد .یکی از
مطمئنترین روشها آزمونهای مولکولی مانند  PCRمیباشد .امروزه این روش به علت سرعت ،سادگی ،حساسیت و
اختصاصی بودن کاربرد وسیعی پیدا کرده است .در مطالعه حاضر تعداد  98نمونه از گوشتهای چرخ کرده موجود در
سطح شهر تبریز جمعآوری گردید و سپس استخراج  DNAبا استفاده از روش فنول ،کلروفرم و ایزوآمیل الکل ،انجام
شد .به منظور بررسی وجود گوشت گاو و االغ ،از پرایمرهای طراحی شده براساس ژن  ND2میتوکندریایی با طول
قطعه  bp145برای  DNAاالغ و  bp274برای  DNAگاوی استفاده شد .از  98نمونه گوشت چرخ کرده بررسی شده از
قسمتهای مختلف شهر ،تبریز تعداد  7نمونه نشان داده شد که آلوده به گوشت االغ هستند.
واژگان کلیدی :گوشت االغ ،گوشت چرخکرده گاوی ،تشخیص مولکولی ،شهر تبریز
مقدمه

یکی از فرآوردههای گوشتی محبوب در بسیاری از

یکی از گروههای مهم غذایی در تغذیه انسان گوشت و

کشورها ،گوشت چرخکرده است که معموال از گوشت

فرآوردههای آن میباشد .غنی بودن گوشت از پروتئین-

گاو تهیه شده و در اختیار مردم قرار میگیرد .به علت

های ارزشمند حاوی اسیدهای آمینه ضروری برای

گران بودن گوشت گاو ،این امکان وجود دارد که

بدن ،مواد معدنی مانند آهن و روی ،انواع ویتامینها و

تولیدکنندگان نسبتهای باالتری از میزان گوشتی که در

نیز انرژی کافی سبب میشود تا آن را در زمره بهترین

محصوالت خود به کار بردهاند اعالم نموده و یا از

و کاملترین مواد غذایی طبقهبندی نمایند (نوردهررکنی,

گوشت سایر حیوانات مانند پستانداران ،پرندگان و

.)1393

حیوانات دریایی در محصوالت خود استفاده نمایند.
(علی و همکاران .)2015
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همچنین گسترش بیماریهایی مانند آنفلوانزای مرغی در

تواند به صورت گسترده توسط سازمانها و

پرندگان توجه بیشتر مصرفکنندگان به سالمت

آزمایشگاههای کنترل مواد غذایی بهعنوان روشی

فرآوردههای گوشتی شدهاست .عالوه براین ،تقلب در

روزمره برای تشخیص تقلبات فرآوردههای گوشتی

فرآوردههای گوشتی نه تنها ازنظر بهداشتی بلکه از نظر

خام و پخته استفاده شود( .روجاس و همکاران .)2011

اقتصادی نیز باعث آسیب به جامعه و درنتیجه سلب

هدف از این تحقیق تشخیص گوشت االغ با استفاده از

اطمینان از مصرفکننندگان میشود ،و ضمنا از نظر

پرایمر اختصاصی این گونه در گوشتهای چرخکرده

اخالقی ،اعتقادات مذهبی و همچنین آلرژی افراد به

گاوی ارائهشده در سطح شهرستان تبریز با استفاده از

گونههای گوشتی خاص نیز اهمیت دارد .درنتیجه این

روش مولکولی  PCRو بررسی میزان کارآمدی این

مسائل اهمیت شناسایی و تمایز منشاء گوشت را در

تکنیک بهمنظور تشخیص تقلبات فرآوردههای گوشتی

فرآوردههای گوشتی نمایان میسازد( .بای و همکاران

خام و پخته ،در سازمان ها و دستگاه های نظارتی

 2015و علیکرد و همکاران  .)1396در طول دو دهه

بهداشتی میباشد.

اخیر روشهای متعددی برای شناسایی تقلبات موجود
در فرآوردههای گوشتی توسعه یافتهاست که هریک

مواد و روشها

ازاین روشها دارای مزایا و معایبی میباشند .ازجمله

نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها

این روشها میتوان به اسپکتروسکوپی (،NIR ،UV

ابتدا نمونهبرداری از گوشت گاو و االغ به عنوان نمونه

ایزوتوپیک،

شاهد انجام شد .سپس تعداد  98نمونه گوشت چرخ-

کروماتوگرافی ،بینی الکترونیکی ،آنالیز حرارتی ،روش-

کرده از قصابی ها ( 30نمونه) ،رستورانها ( 20نمونه)

های ایمونولوژیک ( )ELISAو واکنش پلیمراز زنجیره-

و فروشگاههای زنجیرهای بخشهای شمالی ( 10نمونه)،

ای ( )PCRاشاره نمود (رید و همکاران  .)2006با این

جنوبی ( 15نمونه) ،شرقی ( 10نمونه) و غربی ( 13

حال ممکن است اغلب این روشها برای احراز هویت

نمونه) شهر تبریز جمعآوری و در زیپ پک قرار داده

گونههای نزدیک به هم از نظر ژنتیکی ،و یا برای

شد .پس از نمونهبرداری ،تمامی نمونهها به آزمایشگاه

استفاده روزانه در گوشتهای فرآوری شده مناسب

مرکزی منتقل و در دمای  -20°Cشدند.

نباشند ،چراکه بعضی از این روشها بسیار زمانبر

استخراج DNA

هستند و همچنین امکان دارد پروتئینهای موجود در

استخراج  DNAاز نمونههای جمعآوریشده ،با استفاده

گوشت در اثر استرسهای حرارتی ،فشار باال و دیگر

از فنول ،کلروفرم و ایزوآمیل الکل و با کلی تغییرات بر

روشهای فرآوری مواد غذایی دناتوره و تخریب شوند.

اساس تکنیک ارائهشده توسط  Gilbertو Campos

(هو و همکاران  .)2015اخیرا تکنیکهای مولکولی قابل

صورت گرفت( .کامپوس و گیلبرت .)2012

اطمینانی برای تشخیص گونههای موجود در گوشت

مقدار  50-100میلیگرم از بافت گوشتی جداشده از

توسعه یافته و بر بسیاری از مشکالت موجود در سایر

گوشت چرخکرده وزن شد و به میکروتیوب 1/5 ml

روشهای مرسوم غلبه کردهاند .به عنوان مثال روش

انتقال یافت .مقدار  200µlآب مقطر استریل به

 multiplex PCRبرای تشخیص همزمان ژنهای هدف

میکروتیوب افزوده شد و بهخوبی ورتکس گردید .سپس

موجود در نشخوارکنندگان ،پرندگان و خوکها استفاده

میکروتیوب به مدت  10دقیقه در دمای  -80°Cقرار

visible،MIR

،)Raman،

آنالیز

شده و باعث کاهش هزینه و زمان آزمایش گردیده -

دادهشد.

است( .هو و همکاران  .)2015تکنیک واکنش زنجیرهای

 500ماکرولیتر محلول ( Aحاوی  250µlمحلول 0/1

پلیمراز ( ،)PCRروشی قدرتمند ،ساده و نسبتا سریع ،با

موالر  NaOH pH=12و 250µlمحلول  )1% SDSبه

حساسیت و اختصاصیت باال میباشد .این روش می-

میکروتیوب افزوده شد و مخلوط حاصل بهخوبی
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ورتکس گردید .سپس میکروتیوب بهمدت  20دقیقه در

پرایمرهای تشخیصی برای این گونهها به همراه محل

دمای  80°Cگذاشتهشد 500.ماکرولیتر از محلول B

آنها در جدول شماره  1آورده شده است.

(حاوی  250µlفنول 240µl ،کلروفرم و  10µlایزوآمیل
الکل ) به مخلوط اضافه شده و سپس میکروتیوب به
مدت  5دقیقه در سرعت  ،10000rpmسانتریفیوژ
گردید .سه فاز در این مرحله مشاهده شد .فاز رویی
توسط سمپلر برداشته شد و به میکروتیوب دیگری
انتقال یافت .مقدار  500µlکلروفرم به آن اضافه شد و

جدول  -1مشخصات پرایمرهای استفاده شده
محل پرایمر

توالی پرایمر

mitochondrial

'5'-CATCCTACTAACTATAGCCGTG-3

genome

'5'-GAATCCTGATAGTGGAGGGA -3

DQ187336.1

نام گونه

'5'-GAGAGTTTCACTGTGCAG-3

االغ
گاو

5'-TTTAATTCGCGCTCACCTCGCCGCT-3

به مدت  5دقیقه ورتکس گردید .میکروتیوب بهمدت 5
دقیقه با دور  10000rpmسانتریفیوژ گردید .در این
مرحله دو فاز مشاهده شد .فاز رویی به آرامی و با دقت
برداشتهشد و در میکروتیوب1/5میلیلیتری دیگری قرار
گرفت .سپس به نسبت  0/6 -1برابر حجم محلول،
ایزوپروپانول و به نسبت  0/1حجم محلول ،سدیم
استات به میکروتیوب افزودهشد .میکروتیوب بالفاصله
بهمدت  10دقیقه با دور  10000rpmسانتریفیوژ گردید.
در این مرحله لکه  DNAته میکروتیوب مشاهده شد.
سپس محلول رویی به آرامی دور ریختهشد و مقدار
 1000-500µlاتانول  85درصد به میکروتیوب اضافه-
شد .میکروتیوب بهمدت  5دقیقه با دور 10000rpm
سانتریفیوژ گردید .سپس درب میکروتیوب باز شده و
به مدت  10-15دقیقه جهت تبخیر مایع در دمای محیط
قرار دادهشد .پس از تبخیر کامل مایع مقدار  50µlآب
مقطر استریل به میکروتیوب افزوده و جهت حل شدن
کامل  DNAبهخوبی پیپتینگ شد .میکروتیوب بهمدت
 10دقیقه در دمای  55°Cدر آون قرار گرفتDNA .
استخراج شده تا زمان استفاده در دمای  -20°Cذخیره
گردید .پس از استخراج  DNAکیفیت و کمیت تمامی
DNAهای

استخراجشده

با

استفاده

از

روش

الکتروفورز بر روی ژل آگارز و کمیت و کیفیت DNA
حاصل از گوشت االغ با روش اسپکتروفوتومتری تعیین
گردید.

تکثیر  PCRدر حجم نهایی  ،25 µlشامل 12/5 µl
مسترمیکس آماده از شرکت سیناکلون (Taq 2X
) DNA 5 µl ، Master Mixاستخراج شده 1 µl ،از
هر یک از پرایمرها از شرکت سیناکلون و  5/5 µlآب
مقطر صورت گرفت .پس از این مرحله ،نمونههای
آمادهشده برای تشخیص گوشت االغ بر طبق برنامه
دمایی زیر در دستگاه ترموسایکلر قرار داده شدند:
مرحله واسرشتسازی اولیه  DNAدر دمای  94°Cبه
مدت  3دقیقه طی  1چرخه ،مرحله واسرشتسازی
ثانویه  DNAدر دمای  94°Cبه مدت  50ثانیه طی 35
چرخه ،مرحله اتصال آغازگر در دمای  57°Cبه مدت
 50ثانیه طی  35چرخه ،مرحله گسترش آغازگر در
دمای  72°Cبه مدت  1دقیقه طی  35چرخه و مرحله
گسترش نهایی در دمای  ،72°Cبه مدت  5دقیقه طی 1
چرخه (کسمن و همکاران .)2007
برنامه دمایی برای گوشت گاو نیز در ذیل ذکر شده
است:
مرحله واسرشتسازی اولیه  DNAدر دمای  95°Cبه
مدت  5دقیقه طی  1چرخه ،مرحله واسرشتسازی
ثانویه  DNAدر دمای  94°Cبه مدت  60ثانیه طی 35
چرخه ،مرحله اتصال آغازگر در دمای  68°Cبه مدت
 60ثانیه طی  35چرخه ،مرحله گسترش آغازگر در
دمای  72°Cبه مدت  1دقیقه طی  35چرخه و مرحله

PCR
پرایمرهای الیگونوکلئوتید اختصاصی از ژنوم گاو به

گسترش نهایی در دمای  ،72°Cبه مدت  10دقیقه طی 1

عنوان کنترل مثبت و ژنوم االغ ،بر طبق سکانسهای

چرخه (ابراهیم و همکاران  .)2012محصوالت  PCRتا

موجود در بانک اطالعات ژن ،استفاده شد .توالی

زمان انجام الکتروفورز ،در دمای  4°Cنگهداری شدند.
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محصوالت  PCRبر روی ژل آگارز  %1شامل بافر 1X

مرتبه تکرار شد تا از درست بودن نتایج اطمینان حاصل

 TBEمشخص و توسط دستگاه ژل داکیومنت با اشعه

شود(شکل .) 5

 UVمشاهده گردید PCR .برای نمونههای مثبت سه
بار تکرار شد (ابراهیم و همکاران .)2012
نتایج
استخراج DNA
بهمنظور تعیین کیفیت و کمیت  DNAاستخراجشده از
گوشت گاو به عنوان کنترل مثبت و گوشت االغ ،از
روش اسپکتروفوتومتری استفاده شد .کیفیت DNA
استخراج شده از گوشت االغ مطلوب و بین  1/8تا 2
بود .همچنین مقدار  507 ،ODنانوگرم بر میکرولیتر
تعیین گردید ،که نشانگر غلظت مناسب  DNAموردنظر

شکل -1الکتروفورز فرآوردههای حاصل از استخراج

میباشد .برای تعیین کیفیت و کمیت  DNAاستخراج

 DNAنمونههای گوشت چرخکرده بر روی ژل آگارز .%1

شده از نمونههای گوشت چرخکرده نیز از روش

 DNA Ladder:Mاز شرکت  CinnaGenبا میزان

الکتروفورز بر روی ژل آگارز استفاده شد .نتایج

متوسط ( ، )1000-100bpشمارههای  1تا  :5باند حاصل از

حاصل از الکتروفورز  DNAبر روی ژل آگارز  %1در

استخراج DNA

شکل  1قابل مشاهده است.
 PCRاختصاصی
بهمنظور بررسی صحت وجود ژن میتوکندریایی DNA
گاو بهعنوان کنترل مثبت و االغ ،در DNAهای
استخراجشده از گوشت خالص گاو واالغ و همچنین
تعیین اندازه قطعه تکثیرشده ( 274bpدر گوشت گاو و
145bpدر گوشت االغ) ،نمونه تکثیرشده به همراه یک
 DNAاستاندارد بر روی ژل آگارز  %1بارگذاری شد
(شکل .) 2
سپس  PCRبا استفاده از پرایمر اختصاصی ژنوم
گاوی در نمونههای گوشت چرخکرده انجام شد و
الکتروفورز بر روی ژل آگارز  %1صورت گرفت .نتایج
حاصل از تکثیر قطعه  274bpناحیه ژن ND2
میتوکندریایی در شکل  3نشانگر وجود گوشت گاو در
تمامی نمونهها میباشد .نتایج حاصل از تکثیر قطعه
 145bpژن  ND2میتوکندریایی نیز در شکل  4نشانگر
وجود گوشت االغ در  2نمونه از نمونههای گوشت
چرخکرده میباشد .آزمایش برای نمونههای مثبت ،سه

شکل  -2الکتروفورز محصوالت  PCRحاصل از تکثیر ژن
گاو و االغ بر روی ژل آگارز DNA Ladder:M1, .%1
 M2از شرکت  CinnaGeبا میزان متوسط (1000-bp
 ، )100شماره  :1باند حاصل از تکثیر ژن گاوی ()274 bp
و شماره  :2باند حاصل از تکثیر ژن االغ ()145 bp
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شکل  -3الکتروفورز محصوالت  PCRحاصل از تکثیر ژن
گاو در نمونههای گوشت چرخکرده به عنوان کنترل مثبت
بر روی ژل آگارز Ladder:M DNA .%1از
شرکت  CinnaGenبا میزان متوسط (، )1000-100bp
شماره 1تا  : 5باند حاصل از تکثیر ژن گاوی ()274 bp

شکل  -5الکتروفورز محصوالت  PCRحاصل از تکثیر ژن
االغ در نمونههای گوشت چرخکرده بر روی ژل آگارز
 Ladder:M DNA .1%از شرکت  CinnaGenبا میزان
متوسط ( ، )1000-100bpشماره  :1نتیجه حاصل از PCR
گوشت خالص االغ .شماره  2تا  :5نتایج مثبت حاصل از
تکثیر ژن االغ ( ،) 145 bpشماره  :6کنترل منفی (در
واکنش  PCRبه جای  DNAاز آب مقطر استفاده شد)

بحث
متاسفانه در سالهای اخیر آمار تقلبات در تولید مواد
غذایی ازجمله فرآوردههای گوشتی افزایش قابل
مالحظهای

داشتهاست،

بههمین

دلیل

تشخیص

اختصاصی گونهها و شناسایی گروههای حیوانی مورد
شکل  -4الکتروفورز محصوالت  PCRحاصل از تکثیر ژن

استفاده در مواد غذایی امری ضروری و مهم تلقی می-

االغ در نمونه های گوشت چرخ کرده بر روی ژل آگارز .%1

شود .در سالهای اخیر از روشهای گوناگون PCR

DNA Ladder:Mاز شرکت  CinnaGenبا میزان

برای شناسایی تقلبات ناشی از افزودن گوشت حیوانات

متوسط ( ، )1000-100bpشماره  :1نتیجه حاصل از PCR

مختلف در محصوالت گوشتی استفاده شدهاست .از

گوشت خالص االغ .شماره  2تا  : 7نتایج حاصل از تکثیر

جمله این روشها میتوان به ،species-specific PCR

ژن االغ ()145

،PCR-RAPD، real- time PCR ،PCR-RFLP
 DNA barcodingو PCR product sequencing
اشاره نمود (علی و همکاران .)2015
در بررسی حاضر از تکنیک  PCRخاص گونهها برای
شناسایی گونههای االغ و گاو در گوشت چرخکرده
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استفاده شد .پرچمینژاد و همکاران ( )2014نیز برای

فراوان  DNAمیتوکندریایی تضمین کننده کمیت زیاد و

تعیین وجود گوشت گاو و مرغ در سوسیس و کالباس-

کافی محصول  PCRحتی در زمان وجود مقدار کمی از

های گاوی جمعآوریشده از تهران ،از روش PCR

نمونههای گوشت خام یا پختهشده میباشد ،چراکه

اختصاصی استفاده کردند .در این بررسی از ژن

تعداد کپیهای باالی

 DNAمیتوکندریایی ،کوچک،

سیتوکروم  bمیتوکندریایی استفاده شد .نتایج نشان داد

دورشتهای و حلقوی بودنشان در سلول ،شانس بقای

تمامی نمونهها برخالف برچسبشان حاوی آالیش

آنها تحت شرایط مختلف حرارتی را افزایش میدهد .در

مرغی بودند و احشای گاوی در پنج نمونه تشخیص

مطالعات متعدد اثرات روشهای مختلف پخت بر روی

دادهشد.

تکثیر  DNA ، PCRمیتوکندریایی استخراج شده از

قوتی و همکاران ( )2009با استفاده از روش

گوشت و محصوالت گوشتی بدون هیچ گونه اثرات نا-

 10 ،multiplex PCRنمونه گوشت چرخکرده،

مطلوب ،مورد بررسی قرار گرفته است (پرچمی نژاد و

سوسیس و کالباس را از نظر وجود گوشت

همکاران  .)2014گزارشهای متعددی از تشخیص

نشخوارکنندگان ،پرندگان و خوک مورد بررسی قرار

تقلبات فرآوردههای گوشتی و بررسی وجود گونههای

دادند .در هیچ یک از نمونهها  DNAخوک یافت نشد اما

حیوانی مختلف با استفاده از ژنوم میتوکندریایی وجود

در  %40از نمونههای سوسیس حضور گوشت پرندگان

دارد .در پژوهش انجامشده توسط مانه و همکاران

مشخص شد .همچنین هیچ یک از نمونههای گوشت

( )2009که با استفاده از روش species-specific

چرخکرده دارای آالیش مرغی نبودند.

 PCRصورت گرفت ،از ژن  ND2میتوکندریایی برای

مطالعه هو و همکاران ( )2015برروی  24نمونه گوشت

تکثیر قطعات  442 bpبه منظور تشخیص گوشت مرغ

تجاری نشان داد به ترتیب  2، 6و  1نمونه با مرغ ،اردک

استفاده شد .در بررسیهای دیگر توسط بالگامبا و

و غاز ترکیب شده بودند .این بررسی با استفاده از

همکاران ( )2001و موراگایا و همکاران ( ،)2009از ژن

 DNAمیتوکندریایی و روش multiplex PCRصورت

 DNA، cytochrome bمیتوکندریایی و از روش

گرفت .اندازه قطعات مورد استفاده  283bp،131bpو

 PCR-RFLPبرای تشخیص تقلبات محصوالت گوشتی

 387bpبرای گوشت مرغ ،اردک و غاز بود.

استفادهشد .موراگایا و همکاران ( )2009نتیجه حاصل

دمیرهان و همکاران ( )2012نشان دادند که از میان 14

از تکثیر قطعات  359bpاز ژن  7 cytochrome bگونه

نمونه محصول غذایی از کشور آلمان  2نمونه حاوی

گاو ،گاومیش ،خوک ،بز ،خرگوش ،مرغ و بلدرچین را

ژالتین خوک بودند و  1نمونه در بین  29نمونه از

مناسب ارزیابی کرد.

کشور ترکیه از نظر حضور گوشت خوک مثبت

گریش و همکاران ( )2005نیز از  PCR-RFLPبرای

تشخیص داده شد.

تکثیر ژنوم میتوکندریایی  12s rRNAبرای تشخیص

در پژوهش حاضر ،از جفت پرایمر طراحیشده براساس

گوشت گوسفند ،بز و گاومیش استفاده نمود و بیان کرد

ژن  ND2میتوکندریایی برای تکثیر قطعات bp DNA

این تکنیک بازده مناسبی را بهمنظور تشخیص تقلبات

 274و  145 bp DNAبه منظور تشخیص گونههای

در فرآوردههای گوشتی دارای چندین نوع گوشت

گوشتی گاو و االغ استفاده شد DNA .میتوکندریایی

ندارد.

دارای ویژگیهای اختصاصی است که باعث کاربرد

نادیا و همکاران ( )2012نیز از  PCR-RFLPاز ژن

گسترده

آن

شدهاست.

ازجمله

مزایای

ژنوم

( COIزیر واحد یک سیتوکروم اکسیداز (C

میتوکندریایی میتوان به وراثت مادری ،تعداد کپیهای

میتوکندری برای تشخیص گوشت خام گونه های گاو،

باال از هر سلول ،سرعت باالی جهش و نوترکیبی اندک

مرغ ،بوقلمون ،گوسفند ،خوک ،گاومیش ،شتر و االغ

و مقاومت حرارتی باال اشاره نمود .تعداد کپیهای

استفاده کردند.
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اولین تحقیق درباره تشخیص حضور گوشت االغ و

در پژوهشی دیگر در  224نمونه از انواع فرآوردههای

اسب در فرآوردههای گوشتی با استفاده از روش

گوشتی جمعآوری شده از کارخانههای مختلف در

 Real-time PCRتوسط کیشولم و همکاران ()2005

ایران 17 ،نمونه دارای مقادیر متفاوتی از گوشت حرام

صورت گرفت .برای طراحی پرایمرها از ژنوم

از جمله االغ و اسب بودند .در این بررسی از

میتوکندریایی  cytochrome bبا طول قطعه 119bp

 cytochrome bژنوم میتوکندریایی و از روش PCR-

برای گوشت االغ و  69bpبرای گوشت اسب استفاده

 RFLPاستفاده شد( .دوستی و همکاران .)2014

شد .نتایج نشان داد تکنیک استفادهشده در این تحقیق

فلورن و همکاران ( )2014از روش  PCRدیجیتال قطره

برای تشخیص گونههای نزدیک به هم مانند اسب و االغ

ای ( )ddPCRبرای شناسایی و تعیین گونه در

کارآمد نبوده است.

محصوالت گوشتی فراوری شده گاو ،اسب و خوک

ساوتورن و همکاران ( )2013از تکنیک  PCRو با

استفاده کردند.

استفاده از ژنهای 12 srRNA ،Cyt bو  ND2برای

نتایج  PCR-RFLPبررسی عبدالرحمن و همکاران

تشخیص تقلب و اشتباه برچسب زدن محصوالت

( )2009نشانگر دارابودن قدرت تشخیص این روش

گوشتی استفاده کردند .نتایج یافتهها نشان داد که ٪68

میان گونههای نزدیک به هم (االغ و اسب) است .اندازه

از نمونههای مورد استفاده حاوی گونههایی است که در

قطعه استفاده شده برای گوشت االغ  221bpبود.

برچسب محصول مشخص نشده اند.
در پژوهش حاضر نیز حضور گوشت االغ در  98نمونه

نتیجهگیری

گوشت چرخ کرده جمعآوریشده از نقاط مختلف شهر

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان بیان

تبریز بررسی شد و وجود  DNAاالغ در  7نمونه به

کرد که امکان حضور بافتهای حیوانی غیرمجاز در

اثبات رسید.

فرآوردههای گوشتی (گوشت چرخکرده) موجود در

همچنین یتیم و همکاران ( )2011کیت تشخیص گوشت
االغ موجود در فرآوردههای گوشتی را با استفاده از
روش  Real-time PCRابداع کردند .این کیت قادر به
شناسایی مقادیر باالتر از  0/1پیکوگرم  DNAاالغ در
محصوالت گوشتی خام و حرارتدیده است.
هینیگ و همکاران( )2015یک تشخیص چندتایی PCR
چهارگانه ( (Quadruple Multiplex PCRبرای
تشخیص گوشت گاو ،اردک ،گوشت گوسفند و گوشت
خوک در گوشت چرخ کرده استفاده کردند.

بازار تبریز وجود دارد .لذا ضرورت بهکارگیری روش-
هایی دقیق در سازمانها و دستگاههای نظارتی
بهداشتی کشور احساس میشود .تکنیکهای مولکولی
مانند  PCRاز کارایی باالیی در تشخیص تقلبات در
فرآوردههای گوشتی برخوردار هستند و امکان استفاده
روزمره از آنها وجود دارد .امید است با فراهم نمودن
زمینه تشخیص دقیقتر تقلبات و نظارت دقیق بهداشتی
در محصوالت غذایی شاهد کاهش هرچه بیشتر این
معضل در سطح کشور باشیم.
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Abstract
Today, the desire to use minced meat has grown as one of the available raw foods. Due to the
economic value of meat, there is the likelihood of using unauthorized meat or other meat in minced
meat. There are several methods to detect adulteration in ground meat. One of the best methods for
detecting these adulterations is molecular tests like PCR. Today, this technique has been widely
used because of its speed, simplicity, sensitivity and specificity. In this research, it was used of
polymerase chain reaction (PCR) technique to detect adulteration in minced meats collected from
Tabriz. The PCR primers were designed based on the ND2 sequence of mitochondrial genes of
donkey and genome of cow. Amplification sizes were 145 and 274 bp for donkey and cow
respectively. Screening of 98 commercial minced meats collected from different parts of Tabriz, 7
samples were showed which have contamination with donkey meat.
Keyword: Donkey meat, Minced beef, Molecular detection

