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  الملخص
للحاو  مان خا ل امن عملياات غا  عديدة  نواعأمن ل الفقيرة تهلك وبشكل خاص في الدو المس يعاني
يااتم عاادةق تطبيااق التحالياال الشااكلية  .ا بااونواع أخاارخ أرخاا  مناااق وأقاال قيمااة مان الناحيااة ال ذا يااةهاخلط

هاااذ  إال أن  اللحاااو  غيااار الماااار   هاااامااان أجااال تميياااز يااال المكوناااات أو المعتمااادة علااا  تحلالتقليديااة 
ولذلك كان موضوع إيجااد ررا اق أر ار دقاة  غير مو وقة ج غير صحيحة أو را ق تعطي غالباق نتاالط

انتشااار ذات  DNAومو وقيااة أماار بااالي األهميااة فااي تمييااز األرعمااة. تلعااد التقنيااات المعتماادة علاا  الااا 
راسااة اساات دا  وساارعتها ودقتهااا العاليااة. تاام فااي هااذ  الد لااك بساابب حساساايتهافااي هااذا المجااال وذربياار 
 18فاي تحليال  Species specific PCRالمت ااا بااألنواع  السلسالي للباوليميرازالتفاعال تقنياة 

 وأديك روماااي الااا وأدجاج الااا وأمعاااز ال أوبقااار غشاااها  لحاااو  العيناااة لحااام غااانم مفروماااة للكشااا  عااان 
ة علااا  باد اااات مت اااااة تساااتهدا بشاااكل ناااوعي المور اااملياااة الكشااا  ع فاااياالعتمااااد تااام  . نزيااارال

، م شوشاةالمدروساة كانات الدراسة أن جميع العيناات نتا ج هذ   ينت  .b المشفرة للبروتين سيتوكرو 
أمكااان الحااااول علااا  القطعاااة المتوقعاااة مااان كااال زوج مااان الباد اااات  إذ،  واحاااد أو أر ااار مااان اللحاااو 

نسابة   ينماا كانات، % 94.44 هاو األر ار تاردداق إذ  لاي المعز لحم ال    وكان. األخرخ  المست دمة
 .لم تسجل أي عملية غ   لحم ال نزيرو  ،%16.67وكانت  قل تردداق األ الديك الروميب ال  

     .b سيتوكرو  مور ة لحو ، ال ، غ للبوليميراز يالتفاعل السلسل مفتاحية:الكلمات ال
  :مقدمةال

( Ran et al., 2015لإلنساان فاي العاالم ) ضاروريةنياة المنهاا أحاد أهام مااادر البروتيناات الحيوا مراءالح ال سيماتشكل اللحو  
مااادر ممتاااز للاادهون والعناصاار المعدنيااة وبعاا   وهااي .(Andrée et al., 2007ي منطقااة شاارم المتوساا  )وخاوصاااق فاا
 أدخارتفااع أساعار األعا ا وقلاة المراعاي  ن  كالو (. Mahajan et al., 2011رهيهاا ) بعادبطعام مستساا  تتمتاع و  ،الفيتاميناات

العااملين فاي مجاال إنتااج اللحاو  وتاانيعها إلا  اللجاوء إلا  عملياة  بعا  لجوء ، األمر الذي أدخ  دور  إل ا فاض إنتاجهناإل  
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ة، مماا جعال لطارم مشكلة كبيارة فاي العدياد مان البلادان وخاصاة البلادان العربيا ةهذ  الظاهرة في اآلونة األخير  وباتت ،غ  اللحو 
 (. Singh and Sachan, 2009 مة ال ذا ية )في السكبيرة تحديد أنواع اللحو  أهمية 

تتم ل الحاالت التقليدية لعملية غ  اللحو  إما في خل  نوع محدد من اللحو  مع لحو  مادرها حيوانات أخرخ تكاون أقال ساعراق أو 
لساواق  فاي لحاو  اهاا ماع خلطعن رريق أو  .(Bai et al., 2009وواضح ) أقل قيمةق غذا ية دون اإلع ن عن ذلك بشكل صريح

( أو إضافة  روتينات حيوانية )تكون عادةق أرخاا  منااق( أو Girish et al., 2004; Garcia et al., 2006حال اللحم المفرو  )
 ,Cawthorn et al., 2013; Lees)الماانعة  اللحاو منتجاات ا والمشاتقات الحبوبياة( فاي حالاة  روتيناات نباتياة )رفاول الااوي

 ,.Cawthorn et alر متعمااد نتيجاة الجهاال أو التلاوث غياار المقااود )ياناواع غياار الماار   هااا غود األكاون وجااقاد ي .(2003
وجاود (. كماا يجادر اإلشاارة إلا  Kang’ehte et al., 1986هذا األمر م الفاق ل قافة الماوارن ومعتقداتا) ) عديل  ومع ذلك (.2013

أن م اال هاااالء األفااراد يهتمااون جااداق بالع مااات التجاريااة المو وقااة  إذ اللحااو تجااا  تناااول بعاا  أنااواع ات دينيااة لااديهم معتقاادأشاا اص 
(Ballin et al., 2009). واليهود ف  يتناولون لحم ال نزيار  المسلمون أما لحم البقر ال يتناول الشعب الهندوسي  عل  سبيل الم ال

 ادالق مان لحاو  األبقاار وال ناازير واألغناا  ذا ياة حمياة غا أن بع  المستهلكين يفضلون لحاو  الادواجن كولو حت  بكميات قليلة، كم
(Weder et al., 2001 .) 

القدرة عل  كش  م تل  أنواع اللحاو  المسات دمة فاي ال لا  التجااري أماراق باالي األهمياة لايا فقا  ألساباأ اقتااادية أو  تلعدولذلك 
( Nakyinsige et al., 2012وانين الدولياة )ة والقالتجارياقياة  ال أيضااق مان أجال الحفااا علا  الع قاات اصاحية أو دينياة أو أخ 

 (.Singh et al., 2007باإلضافة إل  حماية رغبات المستهلك )
مرتاادي  رلااورت العديااد ماان الطرا ااق لكشاا  وتحديااد نااوع أو أنااواع اللحااو  المفرومااة الناعمااة المساات دمة إلنتاااج مااانعات اللحااو  كال

ااافات الشااكلية والفيزيا يااة كاااللون والرا حااة والمتانااة إلاا  تقنيااات عاليااة الكفاااءة علاا  التعتمااد ماان بساايطة  وتطااورتوالنقااانق وغياارهم. 
 (.Singh and Neelam, 2011تعتمد عل  تحليل المادة الورا ية )

فاي م واساع وتينات المميزة لكل ناوع مان اللحاو  علا  نطااست د  الطرا ق المعتمدة عل  دراسة ال اا ا الفيزيا ية والكيميا ية للبر تل 
 والارح نالكهرباا ي  الارح ن، والتاي تتضامن (Van Raamsdonk et al., 2007)  المتعمد أو غيار المتعماد للحاو  د ال لتحدي

 ء والطرا اق المناعياة الكيميايئاةالكرموتوغرافياا الساا لة عالياة األداكاذلك و  المعتمد عل  نقطة التعاادل الكهرباا ي للبروتينااتالكهربا ي 
 قادرتها عاد هاذ  التقنياات يعااأ علا   (. ولكانVolk et al., 2014) ELISA نااعي المارتب  بااألنزيماص الماالدماا رريقاةم ال 

(. Ballin, 2010تتطلاب وقتااق وجهاداق كبيارين )كونهاا و  وارتفااع تكلفتهااعل  الكش  الدقيق عن اللحو  المضافة بكميات قليلة نسابياق 
بروتينااات مااع الجساام ماان خاا ل ارتبااان نااوعين أو أر اار ماان الالمساات د  اد ااال المضاامااع الممشااتركة حاادوث تفاااع ت  رمااا يحتماال

إمكانيااة ت ياار ال اااا ا التنافسااية  ااين البااروتين الهاادا والمااال المضاااد لاا) عنااد تحضااير ورهااي المضاااد نفساا)، باإلضااافة إلاا  
 (.Van Raamsdonk et al., 2007) ومنتجاتهااللحو  
ناواع اللحاو  إذ تمييز أل االعتماد عليها أداة تم DNAوي الريبي منقوص األوكسجين النو  الحم ح أصبالماضية  السنوات القليلةفي 

ولاذلك فننا) مان الممكان الحااول علا  معلوماات  .(Ballin, 2010; Lenstra, 2003فاي معظام أناواع ال  ياا ) DNAالاا  يتواجد
إل  ماخراق أدخ ذلك . (Kumari, 2007لنسيج )ن أصل اات م تلفة من نفا المادر وذلك ب   النظر عمتطابقة باست دا  عين

فااي تحليال ودراسااة المنتجاات الحيوانيااة الم تلفاة. تتميااز هااذ   DNAتوظيا  التقنيااات الجزيئياة المعتماادة علا  خاااا ا وصافات الااا 
اللحاو  فاي  واحاد مانمن نوع تسمح بالكش  عن أر ر و ية وبسرعة إجرا ها، التقنيات عل  اخت فها بالدقة والحساسية واالنتقا ية العال



 

Aslan et al., Syrian Journal of Agricultural Research SJAR 5(4):57-69 December 2018 

 2018كانون األول/ديسيمبر  69-57(:4)5السورية للبحوث الزراعية المجلة  –أصالن وآخرون  59

تفاعاال واحااد فقاا  لاايا فااي األغذيااة الطازجااة أو المجماادة فحسااب  اال أيضاااق فااي المنتجااات المعالجااة والمطبوخااة والفاساادة والم لورااة 
(Ballin, 2010; Singh and Neelam, 2011.) 

 PCRالتفاعال السلسالي للباوليميراز دة علا  ا ق التهجين والتقنيات المعتملتي تتضمن رر الم تلفة وا DNAهناك عدد من تقنيات الا 
(Lees, 2003 .)نااواع تمييااز  ااين األغياار قااادرة علاا  ال وهااي% 5 - 1تقنيااات التهجااين حااوالي  تبلااي الحاادود الاادنيا للكشاا  فااي

ن نجاد أا  ينما .(Lees, 2003ال ازالن ) ر وكاذلك أناواعالم تلفاة مان األبقااناواع األالمتقاربة من بعضاها الابع  م ال ال انم والمعاز و 
اهتماماااق خاصااق وذلااك ألنهاا عالياة الحساسااية والنوعياة باإلضااافة تساتحق  PCRالتفاعال السلساالي للباوليميراز التقنياات المعتمادة علاا  

مااخراق باهتماا  كبيار  اتالتقنيا م ال هاذ قاد حظيات فولاذلك  .(Yosef et al., 2014إلا  أنهاا تحتااج وقتااق قاايراق نسابياق إلنجازهاا )
 منا) يساهل الكشا  عنا) حتا  التوصال إلا  عادد كبيارعدد قليال مان النسا  يتواجد بتسلسل محدد مستهدا مكا رة رة عل  لكونها قاد

كما تكون حدود الكش  الدنيا غالبااق أقال مان القايم  .(Eaqub Ali et al., 2012حت  في مزا ج معقدة من التسلس ت الجينومية )
 PCRرريقاة الاا  إلا  اعتبااروغيرهاا هاذ  األساباأ أدت (. Ballin et al., 2009ين )الم حظاة فاي التقنياات المعتمادة علا  الباروت

 (. Kumari, 2007األنواع ) ال    ين رريقة واعدة في تحديد
( مااان أهااام التقنياااات Species-Specific PCRباسااات دا  باد اااات مت اااااة ) PCRالتفاعااال السلسااالي للباااوليميراز عاااد تقنياااة تل 

، باإلضاافة إلا  ذلاك فننا) مان الممكان القياا  (Eaqub Ali et al., 2015روماة والماانعة )و  المفاع اللحاالمست دمة في تمييز أنو 
وذلااك ماان خا ل دمااج العديااد مان الباد ااات المت ااااة باااألنواع فاي أنبااوأ واحااد لمكااا رة  multiplex PCR متعاادد PCR تفاعال 

حاد أ كماا أن(. Hellberg and Morrissey, 2011تكلفاة )واد والدفة مما يادي إل  ت في  الوقت الا ز  والماالتسلس ت المسته
تقانة قطعة الحار ذات كما هو الحال في المتعدد هو عد  الحاجة إل  است دا  أنزيمات تقطيع حارية  PCRأهم مزايا رريقة الا 

 ,.Zarringhabaie et alوز )األغاار  ترحيال الكهرباا ي المحادد علا  ها  الجل تميياز نما  من أ RFLP التكوين والطول المتعدد
2011.) 

جل من أ( في الجينو  SINE)  Interspersed Nuclear Elementsلقد استهدا العديد من الباح ين العناصر النووية المنتشرة 
 Satellite genes التواباع ومور اات Actin familyعا لاة األرتاين تنتماي إلا   مور اات علا  عتمااداالتام  كماا ،اللحاو أناواع تميياز 
المااورات  بمور ااتالطرا اق المعتمادة علا  اسات دا  باد اات مت اااة  عادتل  عمومااق و  .(Gowda, 2013ز أناواع اللحاو  )تمييافاي 

مسابقة عان معلوماات  عاد  وجاودفاي حاال خاصاة ماة لنناواع ال ريباة و ءأر ر م  mitochondrial genesالحيوية )الميتوكوندريا( 
ماع الاا  مقارناة المهماةالميتوكونادري بعادد مان المميازات  DNAيتمياز الاا . (Janssen et al., 1998أصال األناواع المشاتب)  هاا )

DNA  الااا   واسااطة مكااا رةالوالتااي تسااهل النااووي الجينااوميPCR. ماان النساا  بالمقارنااة مااع الااا  كبياار ويرجااع الساابب إلاا  تواجااد عاادد
DNA  جهااة  نمااالنااووي الجينااومي(Gowda, 2013،)  ممااا يسااهل ماان عمليااة توكوندريااة ات الميالمور اا معاادل رفاارات أعلاا  فاايو
الميتوكونادري  DNAيلعد هذان السببان من  ين أهم األسباأ التي تجعل من الا وبشكل عا ، ن األنواع شديدة القرابة. حت   يالتمييز 

 (.Kesmen et al., 2012لقرابة )هدفاق جزيئياق م  ماق للتمييز حت   ين األنواع شديدة ا
وع ناواع بسابب التنادا  وذلاك ألنهاا م  ماة لتميياز األشاا عة االسات b (Cyt b )المشفرة للبروتين سيتوكرو   يةتوكوندر  ة الميالمور  تلعد

(. Imaizumi et al., 2007توافر تسلسال نكليوتياداتها ضامن قواعاد البياناات المرجعياة )نواع باإلضافة إل  النكليوتيدي لها  ين األ
فااي الدراسااات التااي  تنااوالق ر اار مان  ااين المور ااات األ bالمور ااة ساايتوكرو   قديمااة والحدي ااة تلعادجعيااة الات المر ووفقااق للعديااد ماان الدراسا
  (.Gowda, 2013عل  المستوخ الجزيئي ) وتعريفهاالحية  تهتم  تطور الكا نات
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مديناة ل انم المفروماة فاي بعا  عيناات لحاو  ا خل الكش  عن اسة إل  هذ  الدر  اتهدنظراق لندرة الدراسات المتعلقة بكش  ال  ، 
 Species-Specificباساات دا  باد ااات مت ااااة  التفاعاال السلساالي للبااوليميرازوذلااك باالعتماااد علاا  تقنيااة بااونواع أخاارخ حلااب 
PCR. 
  :البحث وطرائقهمواد 

ب وذلااك خاا ل الفتاارة مركااز بحااوث حلاا -ة الزراعيااةيااة العامااة للبحااوث العلمياانااات الحيويااة التااابع للهئهااذا البحاا  فااي م باار التقا فااذنل 
 .2017 -2016الممتدة  ين 

 :العينات المستخدمة .1
إلا  الم تبار تحات ظاروا التبرياد لمعالجتهاا بشاكل  تعينة لحم غنم مفرو  بشكل عشاوا ي مان األساوام المحلياة  ام نقلا 18 جلمعت

   دا .ستالاحت   س20º- عند درجةها فوري أو ت زين
 :DNAستخالص المادة الوراثية ا .2
 Aljanabi المقترحاة مان قباالوفقااق للطريقاة عينااة  18مان عيناات لحاام ال انم المفروماة والتاي يبلاي عاددها ادة الورا ياة اات الماالست ل

 Martinez (1997 :)و
  مل. 2ة ومعقمة سعتها نظيف وتم نقلها إل  أنا يبكل عينة من  غرا  0.2 كمية  ولزنت .1
 mM Tris-HCl, pH 8.0; 2 mM 10حاال لل  ياا )ال قيماو المحلاول المان  ميكارو ليتار 570 حجام مقادار   يضاأل  .2

EDTA, pH 8.0; 0.4M NaClمع المجانسة ( إل  كل عينة. 
األنااازيم ميكروليتااار مااان  10ومااان  ااام  %10تركياااز  SDSصاااوديو  دوديسااايل سااالفات محلاااول المااان  ميكااارو ليتااار 150ألضاااي   .3

 مي/مل  20زيترك K روتيناز 
محلااول كلوريااد  ماان ميكاارو ليتاار 450ألضااي   لماادة ساااعة واحاادة س65º حاارارة ةدرجاا فااي حمااا  مااا ي عنااد األنا ياابحلضاانت  .4

 .إل  كل عينةمولر   4.5الاوديو 
 .دورة/دقيقة  13200سرعة  عندلمدة نا  ساعة   لفلت األنا يب  .5
ول إيااازو أميااال الكحااا المااازيج فيناااول/ كلوروفاااور /مااان لااا)  ي حجااام مسااااو ضاااي  ب جديااادة أل بعاااد نقااال المحلاااول الطاااافي إلااا  أنا يااا .6

  انية. 30 م قللبت األنا يب  لط  لمدة  (25/24/1)
 . م نلقلت الطبقة الما ية إل  أنا يب جديدة دورة/دقيقة  13200سرعة  عندلمدة عشر دقا ق  لفلت األنا يب   .7
 لمرة واحدة  الكحولروفور /إيزوأميل كلو  /الفينولبمزيج عملية ال سل  رلررت .8
 محتوياتهاا  لفلات ام  ،البااردضاع  الحجام مان اإليتاانول المطلاق  أضي  لا)و ر الما ي ميكرو ليتر من الطو  650 كمية تحبسل   .9

 .دورة/دقيقة 13200عل  سرعة  دقيقة 15لمدة 
 13200ساااارعة  عنااااد دقااااا ق 5لماااادة  لفلاااات األنا يااااب  اااام  %70 تركيااااز يتااااانولاإل ماااال ماااان DNA 1الااااا  رسااااابةألضااااي  إلاااا    .10

 .دورة/دقيقة
ففت الرسابة   .11  .TE محلولمن الميكروليتر   50في DNAالا  م تم حل جل
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 :DNAتقدير كمية ونوعية الـ  .3
مان  Spectrophotometerالمسات لا مان جمياع العيناات باسات دا  جهااز المطيااا الضاو ي  DNAالاا محاليال تم قياس تركياز 

اددت نقااوة الاا Eppendorf AG Biophotometer 22331 Hamburgناوع  اصاية بقيااس االمتا المسات لا DNA، كماا حل
(OD )تناااانومتر وحساااب 280و 260موجاااة  يعناااد راااول ( 062النسااابةOD\082OD).  عاااد نوعياااة الاااا تلDNA هاااذ جيااادة إذا تراوحااات  

رو كامي 10قيااس بوخاذ لل نااتالعيحلضارت . (Sambrook and Russel, 2001) 2.0-1.8النسابة فاي العيناات النقياة ماا  اين 
وجودتا)  DNAكما اختبرت نوعية الا . TEميكرو ليتر من المحلول  200إل  المست لا وإرمال الحجم  DNAيتر من محلول الا ل

، أضاي  DNAميكروليتار مان الاا  2ملات كمياة % وحل 1أغااروز تركياز  في ها   Electrophoresisمن خ ل الرح ن الكهربا ي 
 تطبياق تمات عملياة الارح ن  .ميكروليتار مان المااء المقطار والمعقام 6، و10x loading dye ر محلاول تحميال ميكروليتا 2لهاا 

ارت  0.5في محلول  روميد االي ياديو  تركياز  اله   بيصل دقيقة،  م  45فولت لمدة  100 جهد كهربا ي مقدار  ميكروغرا /مال، وظله 
لتحليل  ، ومن  م أخذت صورة رقمية لله  gel documentation يق اله   في جهاز تو  UVتحت األشعة فوم البنفسجية الحز  

 نتا ج.ال
 :Species specific PCRالمتخصص باألنواع التفاعل السلسلي للبوليميراز  .4

ز معاااوالبقااار وال ااانم اللحااام ال ااانم المفااارو  والمت اااااة بااااألنواع اآلتياااة: عيناااات الم تلفاااة علااا  باد اااات أزواج مااان الساااتة  تسااات دمال 
 bماااان مور ااااة الساااايتوكرو  ت ااااااة باااااألنواع مو منااااارق محافظااااة  . اسااااتهدفت هااااذ  الباد اااااتروماااايالديك لااااوا نزياااار والدجاج والاااا

 212و 268و 157و 274و 331ذات أرااوال محااددة بحياا  يبلااع رولهااا  DNAقطااع  لحاااول علاا ل (1 )الجاادول ةالميتوكوندرياا
  ل  التوالي.عل نزير والديك الرومي لل نم والبقر والمعز والدجاج وا زوج نكليوتيدي 262و

 الخاص بهاسل النكليوتيدي تسلوال(: البادئات المستخدمة 1الجدول )

 المرجع درجة االلتحام االتجاه '3---'5التسلسل  الحيوان

 عام

)غنم، بقر، 

 معز(

GACCTCCCAGCTCCATCAAACATCTCATCT أمامي 

60ºس 

 

Mašková 

and 

Paulíčková, 

2006 

 عكسي CTA TGA ATG CTG TGG CTA TTG TCG CA غنم

 عكسي CTAGAAAAGTGTAAGACCCGTAATATAAG بقر

 عكسي CTCGACAAATGAGAGTTACAGAGGGA معز

 دجاج
CGGTGGCTATGAGTGTGAGG 60 أماميºس 

 

Herman, 

2001 AGCAGTCTGCCTCATG عكسي 

 خنزير

GCCTAAATCTCCCCTCAATGGTA أمامي 
58ºس 

 

Ilhak and 

Arslan, 

2007 
ATGAAAGAGGCAAATAGATTTTCG عكسي 

 ديك رومي
TATGAGGGTGAGAAGTAA ميأما 

58ºس 
Herman, 

2001 TAGCAGTATGCCTCATCACT عكسي 

 ة( ألنهاا تشاترك بالباد ا1 )الجادول باد اات ال انم والبقار والمعازباست دا   Multiplex-PCRز المتعدد اضر مزيج تفاعل البوليمير حل 
، ناانوغرا / ميكارو ليتارDNA (50 )ميكرو ليتر  2 : عل  ميكروليتر بحي  يحتوي  10 يبحجم نها وذلك لتحا  االودرجة  ةاألمامي

ميلااي  50ميكاارو ليتاار ماان محلااول كلوريااد الم نيزيااو  )تركيااز  0.4(، 10x PCR bufferميكاارو ليتاار ماان المحلااول الماانظم ) 1
تار مان مازيج ميكارو لي 1(، ميكرومولر 10 منها )التركيز األساسي لكل ميكرو ليتر من كل باد ة من الباد ات األربعة 0.4(، مولر
ال ا ات حراريااق ميكارو ليتار مان أنازيم البلمارة  Euro clone ،0.3مان شاركة  (ميلاي ماولر 2 )تركياز dNTP's يوتيادات األرباعالنيكل
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 وع الشااواردز الماااء مناا بنضاافةليتاار  ميكاارو 10إلاا  رماال الحجام وأ وحاادة أنزيمياة/ ميكاارو ليتاار( 5)تركيااز  Euro cloneمان شااركة 
  المعقم.

ميكرو ليتر،  10للتفاعل مقدار   نها يأيضاق في حجم  ات الدجاج وال نزير والديك الروميلكل من باد تفاعل مفرد أيضاق ألجري  رما
 1ميكاارو ليتاار(،  /نااانوغرا  50) DNAميكاارو ليتاار  2 المكونااات اآلتيااة:ماان كاال للعينااات المااذكورة بنضااافة ماازيج التفاعاال حضاار و 

(، ميلاي ماولر 50رو ليتار مان محلاول كلورياد الم نيزياو  )تركياز يكام 0.4(، 10x PCR bufferمن المحلول المنظم )ليتر  وميكر 
ميكرو ليتر بالنسبة لل نزير )التركياز األساساي  0.4ميكرو ليتر من كل باد ة عكسية وأمامية بالنسبة للدجاج والديك الرومي و 0.5

ميكارو ليتار مان  0.3، (ميلاي ماولر  2ز)تركيا dNTP'sمان مازيج النيكليوتيادات األرباع ليتار  وميكار  1(، ميكروماولر 10لكل منها 
 ميكرو ليتر بنضافة الماء منزوع الشوارد المعقم.  10وحدة أنزيمية/ ميكرو ليتر( وأرمل الحجم إل   5أنزيم البلمرة )تركيز 

ي، باست دا     ة  رامج للتدوير الحرار  Eppendorf Mastercycler Germanyوع تمت عملية التدوير الحراري في جهاز من ن
دقااا ق ولاادورة  4لماادة  س94ºوفااق ال طااوات التاليااة: فااال أولااي عنااد )باد ااات ال اانم والبقاار والمعااز والاادجاج( فااذ البرنااامج األول نل 

  انياة، االمتاداد 30لمادة  س60ºلباد اة عناد الدرجاة  انياة، التحاا  ا 30لمادة س 94ºعناد واحدة، ومان  ام تبعهاا عملياة فاال  اانوي 
 س72ºعناد الدرجاة  دورة،  ام انتها  البرناامج بمرحلاة امتاداد نهاا ي 35 انية، كاررت المراحال الا  ث  45لمدة س 72ºعند الدرجة 

  دقا ق. 5لمدة 
م واحاادة، وماان  اا ةدقااا ق ولاادور  4لماادة س 95ºوفااق المراحاال التاليااة: فااال أولااي عنااد )باد ااات الااديك الرومااي( فااذ البرنااامج ال اااني ونل 

عنااد الدرجااة   انيااة، االمتااداد 30لماادة س 58º انيااة، التحااا  الباد ااة عنااد الدرجااة  30دة ماالس 95ºعنااد تبعهااا عمليااة فااال  ااانوي 
72º 72عناااد الدرجاااة  دورة،  ااام انتهااا  البرناااامج بمرحلاااة امتاااداد نهاااا ي 35 انياااة، كاااررت المراحااال الااا  ث  45لمااادة سº 8 لمااادةس 

 دقا ق.
دقاا ق ولادورة واحادة، ومان  ام  4لمادة  س94ºعناد  لتالياة: فاال أولايفذ وفاق ال طاوات افقد نل )باد ات ال نزير( ال ال   جأما البرنام

عنااد الدرجااة   انيااة، االمتااداد 45لماادة  س58º انيااة، التحااا  الباد ااة عنااد الدرجااة  45لماادة  س94ºعنااد تبعهااا عمليااة فااال  ااانوي 
72º72عناااد الدرجاااة   يدورة،  ااام انتهااا  البرناااامج بمرحلاااة امتاااداد نهاااا 40ث  نياااة، كاااررت المراحااال الااا  ا 90لمااادة  سº5لمااادة  س 

 دقا ق.
 :الرحالن الكهربائي .5

أغااروز تركياز   م فالت نواتج التفاعل علا  ها   ،10x loading dyeميكروليتر من محلول التحميل  1ضي  لكل عينة كمية أل 
ة دا  نفاا المحلاول الساا ق لماد(. تمات عملياة الترحيال باسات 1 X Tris-acetate buffer) TAEباست دا  محلول % حلضرت 2
بي اله  بعد ان. فول  100ساعة، عند جهد كهربا ي مقدار   2.30 -2 باست دا  محلاول  رومياد اإلي ياديو   تهاء عملية الترحيل صل

Ethidium Bromide  بالماء المقطر للت لا من اله   ل دقيقة مع التحريك، ومن  م غلس 30ميكرو غرا / مل لمدة  0.5تركيز
شااعة فااوم بمااادر لنالماازود  Wise Docباساات دا  جهاااز تو يااق الهاا   ماان نااوع  خااذت صااورة رقميااة للهاا  . أل بقايااا مااادة الااابي

 لتحليل النتا ج. UVالبنفسجية 
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 :تحليل النتائج .6
ماان عينااات لحاام مو وقااة  DNAص الااا تاام اساات  إذ  تفاااع ت المكااا رة المنجاازة،اساات دا  شاااهد إيجااا ي وشاااهد ساالبي فااي جميااع  تاام

الشااهد  تام تحضاير ينماا  ،المادر مان ال انم والبقار والمعاز والادجاج والاديك الروماي وال نزيار وذلاك ب ياة اسات دام) كشااهد إيجاا ي
 . DNAدالق من الا السلبي باست دا  ماء مقطر ومعقم  

سابت النسابة المئوياة و  ،الشااهد اإليجاا ي والسالبيكهربا ي بعينات ة الرح ن الللعينات المدروسة بعد عملي DNAحز  الا تم مقارنة  حل
 ل   عينات ال نم وفق المعادلة:

 .100× % لل   = )عدد العينات االيجا ية/ العدد الكلي للعينات الم تبرة( 
  :النتائج والمناقشة

 ص:المستخل DNAللـ  والنوعي التحليل الكمي .1
جيدة  DNAنانوغرا / ميكرو ليتر، كما كانت نوعية الا  3885و 441عينات المدروسة  ين مست لا من الال DNAتراو  تركيز الا 
 .(1شكل ال) .771و .691 ين   280OD\260OD ةإذ تراوحت النسب

 
 في عينات اللحوم المختبرة DNAتركيز ونوعية  .1 شكلال           

 DNA أعطاتالكهربا ي أن رريقاة االسات  ص  الرح ن ينت نتا ج ( إذ 2 شكلالغاروز )األ ج من خ ل ه  توريد هذ  النتا  تمو 
بال ذبحا) إذ تحادث إل  عمر الحياوان قذلك يعود وقد في جميع العينات عل  الرغم من وجود تحطم في بع  العينات   نوعية جيدة

ا النسايج الحياواني كزياادة كمياة   جاودة وخااا لحياوان باالعمر مماا ياا ر علاعادةق ت يرات فيزيا ياة فاي النسايج الحياواني ماع تقاد  ا
 (.Vaclavik and Christian, 2003الدهون الكلية في النسيج وتناقا األنسجة الضامة مع زيادة عمر الحيوان )

 
من  وغرامنان λ :50 المسار  .مدروسةالمستخلص من العينات ال DNA% للـ 1 تركيز آغاروز هالم باستخدامكهربائي الرحالن ال .2 شكلال

  على التوالي. لحم الغنم المفروم المدروسةعينات المستخلص من  DNAالـ  :18-1 المسارات،  المدا ؤشر القياسيالم

  :PCRالـ  للعينات المدروسة باستخدام تفاعل مكاثرةالتفاعالت  .2
أمكاان إذ ، وع ماان اللحااو لمتوقااع لكاال ناامفااردة وفقاااق للحجاام ا حزمااة أظهاارت نتااا ج الترحياال الكهربااا ي لجميااع تفاااع ت المكااا رة ظهااور

 268و 157و 274و 331 وهاي بطاولال انم والبقار والمعاز والادجاج وال نزيار والاديك الروماي الحاول عل  القطعة المتوقعة من 
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أي م والبقر والمعز عد  وجود المتعدد لباد ات ال ن PCRالا  نواتج  ينت كما  (. 3شكل ال) عل  التواليزوج قاعدي  262و 212و
باحتوا هاااا علاا  تسلساا ت مت ااااة  ااين العديااد ماان المجموعاااات  bمور ااة الساايتوكرو  إذ تتمتااع شااتركة  ااين الباد ااات تفاااع ت م

وبادون حادوث  PCRنفا المور اة فاي نفاا تفاعال الاا لاباد اات دمت وهاذا يتفاق ماع دراساة اسات ( Ong et al., 2007) الفقارياة
تقنياة الاا  هاذ  النتاا ج ماع دراساة أخارخ اسات دمتكماا تتوافاق  .(Atta Rashid et al., 2014) كة فيماا  ينهاا أيضااق تفاع ت مشتر 

PCR ور اة الميتوكوندرياة سايتوكرو  المتعدد المت اا بال نم والبقر باالعتماد عل  نفا التسلس ت المحفوظة المشاتقة مان المb 
ن اللحاااو  حتااا  ضااامن مااازا ج خليطاااة عقاااب أي ناااوع مااالطريقاااة حساساااة وقاااادرة علااا  تإذ كانااات هاااذ  ا الدراساااةهاااذ  المسااات دمة فاااي 

(Zarringhabaie et al., 2011.)  ذلاك إلا  حااالت ال ا   يلعازخ  وغالبااق علااابات ذات ك افاات قليلاة وتجدر اإلشارة إلا  ظهاور
ناااوع اللحاااو  التاااي تتباااع أر ااار مااان التنظيااا  غيااار الجياااد للمعااادات المسااات دمة فاااي معالجاااة ة والتاااي قاااد تحااادث نتيجاااة غيااار المتعماااد

(Cawthorn et al., 2013). 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 
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(D) 

 روسة.% لتفاعالت المكاثرة الخاصة باألنواع الستة المد2 تركيز آغاروز على هالم ج الترحيل الكهربائينتائ .3شكل ال

للاادجاج  المفااردةفهااي تم اال تفاااع ت المكااا رة  Dو Cو Bدد لل اانم والبقاار والمعااز أمااا األشااكال ل مكااا رة متعاا( تفاعااAيم اال الشااكل )
: (P)المساار  السالبيشااهد  :(N) المساار ،وج قاعاديز  100ماشار قياساي   :(M) المساار وال نزيار والاديك الروماي علا  التاوالي.

 . ة: عينات اللحم الم تبر 18-1 ، المساراتشاهد اإليجا ي
، لحام ال انمهاو ماادر هاذ  العيناات  لكاون أمار ربيعاي  وهاذاالمدروساة،  ال انم فاي جمياع العينااتالمت اااة  لحام  حزمةال ظهرت
ااابات الدالاة علاا  لحام المعااز  اانم ال االا إذ أشاارت النتااا ج إلا  ظهااور العل ماان لحام اللاام تكان مالفاة هااذ  العيناات تباين أن ولكان 

 .(4شكل ال) التواليعل   %16.67و %88.89% و72.22% و94.44 نسب  يوالديك الروم لبقر والدجاجوا

 
 األعداد والنسب المئوية لألنواع التي تم الكشف عنها في العينات المدروسة. .4شكل ال

 بيئاة المحلياةك إلا  توافرهاا بك ارة فاي الذلايعاود  فاي ال ا  وقاد اسات داماق و األر ر تكراراق  كاناأن لحم المعز والدجاج  تشير النتا ج إل 
 .بالمقارنة مع اللحو  المتبقية )الدجاج(إل  رخا  منها )المعز( و 

أشاارت إلا  أنا) ياتم  تفق مع دراسةوهذا ال ي (C 3شكل العد  وجود لحم ال نزير في أي عينة من العينات ) ومن ناحية أخرخ تبين
 ,.Nesvadbová et alالتركيااب )) فااي اللااون و ل  لحاام ال نزياار بساابب تشااا هر اار قيمااة غذا يااة كالعجاال والحمااغاا  اللحااو  األ

ناادرة لحام ال نزياار وارتفااع أسااعار  كونا) غيار مرغااوأ إال مان فئااة قليلاة ماان الساكان ماان جهاة، وتحااريم  إلا  ذلااك يعاود وقاد .(2010
دروسااة عينااات فقاا  ماان العينااات الم الموافقااة للحاام الااديك الرومااي فااي  اا ث الحزمااةكمااا للااوحو وجااود  م) ماان جهااة أخاارخ.اساات دا

 (.D 3%( )الشكل  16.67)
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الكشا  عان خلا  أناواع اللحاو  ماع  Species specific PCR المت ااا بااألنواعاساتطاعت تقنياة التفاعال السلسالي للباوليميراز 
( 2014وآخارون ) Doosti تمكانردتا) نتاا ج هاذ  الدراساة باإلضاافة إلا  العدياد مان الدراساات األخارخ إذ بعضها البع  وهذا ماا أ

 271بااألروال  DNAتم الحاول علا  القطاع المتوقعاة للاا  وقدباست دا  هذ  التقنية قر وال نم وال نزير والدجاج مييز  ين البالت من
أن ( 2014وآخاارون ) Mehdizadehدراسااة  أوضااحت  ينماااعلاا  التااوالي.  لننااواع المااذكورةزوج نكليوتياادي  266و 149و 274و

حاام لالعجاال   أقااراص لحاامعينااات ماان الكشاا  عاان غاا   تاام فيهااافقااد  % 0.1إلاا  ااال تتمتااع بحساسااية كشاا  عاليااة تهااذ  التقنيااة 
  . ذلكدون التاريح  عل  لحم الدجاجكانت حاوية % من العينات  94.4وقد تبين أن الدجاج 

 :تاالستنتاجا
لسلسالي للباوليميراز ياة التفاعال اذا ياة أو مادياة. وتلعاد تقننستنتج من الدراسة الحالية انتشار ظااهرة غا  لحام ال انم باونواع أقال قيماة غ

باساات دا  باد ااات مت ااااة دقيقااة جااداق فااي تمييااز أنااواع اللحااو  الم تلفااة، ممااا شااجع علاا  اساات دامها فااي الكشاا  عاان غاا  اللحااو  
و العمال باونواع لحاو  أخارخ أ كون أحياناق غير متعماد أو غيار مقااود وذلاك نتيجاة تلاوث األدوات المسات دمة فايومنتجاتها الذي قد ي

   الجيد للمارينة عند التعامل مع نوع لحم آخر.عد  التنظي
 
 :كرش

باإلضاافة  .ا البحا مركاز بحاوث حلاب علا  مسااهمتها  تمويال هاذ -العامة للبحوث العلمية الزراعياةالهيئة أتوج) بجزيل الشكر إل  
 ماطف  اسعيد. طيب والدكتوريم الحسين والدكتور فاتح خإل  المشرفين األفاضل الدكتورة رغداء أص ن والدكتور نع
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Abstract: 

Consumers, especially in poor countries, suffer from many kinds of meat 

adulteration by substituting cheaper and less nutritious meat with costly 

ones. Traditional morphological analysis or others based on component 

analysis are usually applied to identify undeclared meats, but these methods 

often produce incorrect or unreliable results, Therefore, finding more 

precise and reliable methods is critical in food authentication. DNA-based 

techniques have been widely used in this field due to their sensitivity, speed 

and high accuracy. In this study, species- specific PCR technique was 

employed to analysis 18 sheep meat samples to detect substitutions with 

beef, goat, chicken, turkey or pork meat. The detection process was based 

on specific primers targeting cytochrome b coding gene. The results showed 

that all samples were mixed with one or more types of meat. The expected 

fragment of DNA was obtained from each pair of other used primers. 

Cheating with goat meat was the most frequent among samples with a ratio 

of 94.44%. while the lowest frequent was with turkey 16.66%, and finally, 

adulteration with pork meat was not recorded in any sample. 

Key Words: Species specific PCR, Meat adulteration, Cytochrome b gene. 
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