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حمصوالت دست ورزی شده  (Molecular Detection) جستجوی مولکولی
  در دان (GM)ژنتيکی 

 PCRبه روش  طيور صنعتی
، ماهوتی خورده چشمه ،دکرتمجشيدی عبداهللا**، دکرت باسامی حممدرضا*دکرت ابراهيميان حمبوبه

 امير
 دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکيده فارسی

زيسـتی در زنـدگی روزمـره جوامـع انسـانی در حـال گسـرتش روز        دامنه حضور فنـاوری  

بـا توجـه بـه طبيعـت ايـن فنـاوری تـاثير بالمنـازع آن در اقتصـاد،          . شـد افزون می با

بـا ايـن   . حميط زيست، هبداشت و سـالمت انسـان بـدون ترديـد يـک نقـش مثبـت خواهـد بـود         

حيـات   بـرای قوه بـال صـورت  وجود مهانند هر فناوری نوين، ايـن فنـاوری مـی توانـد بـه      

زيـرا دسـتکاری در ژنـوم موجـودات مـی توانـد       . خطـر آفـرين باشـد    انسان و حميط زيسـت 

البتـه ايـن موضـوع مـی     .به تغييراتی منتج شـود کـه بـا سـاختار حيـات متنـاقض باشـد       

تواند در حد يک احتمال باقی مانده يا بـه وضـعيتی منجـر شـود کـه دامنـه ايـن قبيـل         

حبــث و جــدل موجــود در جوامــع توســعه يافتــه بــر ســر  .دخالــت هــا را حمــدود تــر منايــد

بـه صـورت روز افزونـی در حـال گسـرتش مـی        GMاستفاده يا ممنوعيت اسـتفاده از حمصـوالت   

جريان حاضر در کشـورهای توسـعه يافتـه در مـورد ايـن پديـده منجـر بـه برچسـب          . باشد

رای ورود بـه  نيـز بـ   GMدر ايـران ظـاهرا حمصـوالت    . شـده اسـت   GMگذاری اجباری حمصوالت 

بررسـی فـوق يـک اقـدام اوليـه      . رسـيده و بـا جمـوز وارد شـوند    بايستی به تصويب  کشور

 S 35بـا اسـتفاده از پرايمرهـای    . در کشـور مـی باشـد    GMجهت ارزيـابی مصـرف حمصـوالت    

بــه روش  GMبــرای شناســايی مولکــولی حمصــوالت  طيــور صــنعتیاز چنــد منونــه دان مصــرفی 

PCR ت اجنـام شـده بـر روی چنـد منونـه دان بانـد مـورد انتظـار         در تسـ . استفاده گرديد

ضـروری اسـت هويـت ايـن آمپليکـون از طريـق       . جفت بـاز مشـاهده گرديـد    194با اندازه 

 .توالی يابی دقيقا مشخص گردد

 GM Foods: کلمات کليدی

 

  مقدمه

دامنــه حضــور فنــاوری زيســتی در زنــدگی روزمــره جوامــع انســانی در 
بــا توجــه بــه طبيعــت ايــن فنــاوری . ی باشــدحــال گســرتش روز افــزون مــ

ــان    ــالمت انس ــت و س ــت، هبداش ــيط زيس ــاد، حم ــازع آن در اقتص ــاثير بالمن ت
گونــه هــای جديــد گيــاهی، . بــدون ترديــد يــک نقــش مثبــت خواهــد بــود 

ــر     ــی را ميس ــابع طبيع ــرت ازمن ــرت وهب ــره وری بيش ــی هب ــانوری و ميکروب ج
ــاخته  ــتس ــويا،ذرت .اس ــی ، کتان،س ــيب زمين ــانوال و س ــوالت  ک ــرتين حمص بيش

GM)82%(   ــوالت ــل حمص ــال  GMاز ک ــود  2000در س ــی ش ــامل م ــتند)را ش  .هس
 توســط روش هــای GM)(دســت کــاری شــده ژنتيکــی تشــخيص مناســب غــذاهای 

در ايــن رابطــه بســته بــه . ميســر مــی باشــد ايمونولوژيــک مولکــولی و
از  پروموتــور مــورد اســتفاده در تکــوين آن گيــاه دســتکاری شــده      
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در ايـن  . اسـتفاده ميشـود  دين منظـور  بـ  صـوص آن پروموتـور  خمرهای مپراي
ــدتا از   ــاط عم ــت پراي ارتب ــار جف ــچه ــه   ، NOSو   35s،EPSPS ،LET رم ک

کــه در  خــودمکمــل قــادر بــه شناســايی و هيربيداســيون بــا تــوالی هــای 
قالــب پروموتــور در ســاختار ژنتيکــی گيــاه دســتکاری شــده ادغــام شــده 

واقـع  اسـتفاده   مـورد  GMغـذاهای   مولکـولی  تشـخيص  در مـی باشـند  انـد،  
  .دنشو می

  :مواد وروش کار

از حمصوالت  DNAخمصوص استخراج  تاز کي DNAبررسی به منظور استخراج  در اين
. استفاده گرديـد کره جنوبی  Bioneerحمصول شرکت دست ورزی شده ژنتيکی گياهی 

بـا   طيـور  دان آمـاده  mg40-20بـدين صـورت بـود کـه      DNAمراحل استخراج 
و بـر اسـاس دسـتورالعمل کيـت      فاده از ازت مايع به خوبی پودر شـد، است

درحجم  PCRآزمايش   .اجنام شد 35S مربا استفاده از پراي PCRسپس . رفتار شد
الگـو،    DNAازمـايکروليرت   2 :صورت گرفتمايکروليرت مشتمل بر مواد ذيل  25
يــک   ،)10mM(  dNTPsمــايکروليرت   5/0، )PCR )x10مــايکروليرت بــافر  2/ 5

بـه  رفت و برگشـت هـر يـک     ،  پرايمر) mM50(  مايکروليرت کلرور منيزيوم 
يـک  بـه ميـزان    پليمـراز  Taqو آنزيم ) پيکومول ده ( يک مايکروليرت ميزان

 90بـا ولتـاژ   % 2در ژل آگـاروز   از امپليکون μl5هنايتا  .واحد بين املللی
ميـزی بـا اتيـديوم    ولت به مدت يک ساعت الکرتوفورز شده و پـس از رنـگ آ  

،  نتايج حتت post-stainingميکرو گرم درميلي ليرت به روش  5/0برومايد با غلظت 
ثبـت   (Gel Documentation Apparatus)توسط دستگاه مستند سازی ژل  مالحظه و UVاشعه 

انــدازه حمصــول و برنامــه  تــوالی نوکلئوتيــدها، هــدف، تــوالی .گرديــد
 .آمده است 1ترموسايکلر در جدول 

شرايط  مشخصات پرايمرهای مورد استفاده، اندازه حمصول و: 1جدول
 ترموسايکلر

اندازه برنامه ترموسايکلر
(bp)

 توالیتوالی نوکلئوتيدها
 هدف

94ºCfor 5min  
94ºC for 60s, 51ºC for 30s, 72ºCfor 
60s for 35 cycles 
72 ºC  for10 min

194 F:  5′-GCTCCTACA AATGCCATC A-3' 
R: 5‘ GATAGTGGGATTGTGCGTCA-3' 

35S 
promoter 

 
 حبثنتايج و 

را  جفت باز 194انتظار با اندازه باند مورد حضور PCR آناليز نتايج  
که  S35پرايمرهای  بر اساس منابع منتشره در اين مطالعه  .تاييد منود
می باشند، جهت اجنام آزمايش promoter s  (35(ی به مهين نام پروموتوراختصاصی 

PCR ی است هايپروموتورروموتور از مجله پاين . ندمورد استفاده قرار گرفت
در يک بررسی   .دبه کار گرفته شده ان GMتکوين حمصوالت  که به فراوانی در

حمصول واجد اين ژن  28از  GMحمصول  22مشخص گرديد که تعداد  1997در سال 
 ده ژنتيکی درش ورزی اگر چه مصرف يا عدم مصرف غذاهای دست .می باشند

دنيااز خمالفان و موافقان متعددی برخوردار می باشند، ولی با توجه به 
دامنه تکوين و توسعه روند توسعه اين فناوری می توان پيش بينی منود که 

کشور . اين حمصوالت و راه يابی آهنا به اکوسيستم  اجتناب ناپذير است
چه که مورد انتظار می  آن. ايران نيز منی تواند از اين پروسه جدا باشد

کامال بايد باشد اين است که متامی فعاليت های اجنام شده يا در دست اجنام 
متوليان هبداشت انسان و دام نيز در اين راستا واجد . شفاف و روشن باشند
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صوالت آگاهی سياست های تدوين شده بوده و از ورود يا مصرف اين قبيل حم
نی را در رابطه با صدور جموز چه برای کافی را داشت باشند و سياست مدو

هر يک از اين  در صورت تاييد مصرف. برای واردات اختاذ منايندچه توليد و 
حمصول مورد با مطالعه برچسب حمصول بداند که  مصرف کننده می بايست مواد

سوئيس غذاهايی که بيشرت از  به عنوان مثال در کشور .می باشد GMخريداری 
پژوهش . قانونا بايستی واجد برچسب باشندمی باشند  GMحاوی حمصوالت % 1

. می باشد توسط نگارندگانGM  حاضر اولين تالش برای جستجوی مولکولی حمصوالت
در اين رابطه از منونه دان های مصرفی مرغداری های صنعتی علی رغم عدم 
 دسرتسی به منونه کنرتل مثبت در يک بررسی اوليه باند مورد انتظار در متام

شايان ذکر است که با توجه به . منونه های تست شده مورد مالحظه قرار گرفت
امکان تعيين هويت امپليکون تکثير شده به روش تعيين  حمدوديت های زمانی

بديهی است عالوه بر قطعيت تشخيص بايستی منونه های . توالی فراهم نگريد
آزمايش قرار  مجع آوری و مورددان، سويا و ذرت بيشرتی از مرغداری ها 

اين حمصوالت که احتماال سويا و دان های وارداتی ردات اگيرند تا دامنه و
با توجه به استفاده از ديگر پروموتور ها از مجله . ميباشند، مشخص گردد

EPSPS ،LET   وNOS يمای دقيقی از ميزان ورود حمصوالت س GM در چرخه غذايی
ارش يک بررسی مقدماتی در صرفا گز اين بررسی. دام و انسان مشخص شود

تاييد اين نتيجه آغازين بايستی . در کشور می باشد GMخصوص حضور حمصوالت 
   .توسط توالی يابی حمرز گردد
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در تمامي نمونه ها به استثناي نمونه  bp194 با اندازه 

 چاهك شماره  .كنترل منفي مشاهده مي شود

هاي مثبت ،  چاهك  مربوط به نمونه 1،2،3،5،6،7

 شمارهمربوط به نمونه كنترل منفي و چاهك   8شماره 

 .مي باشند  bp50نيز مربوط به ماركر   4

1       2       3       4       5       6       7       8 
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Molecular Detection of Genetically Modified Poultry Diets by PCR 
Abstract 

Transfer and accumulation of novel DNA and/or proteins in food for human consumption derived from animals receiving genetically 
modified (GM) feed could be a potential risk. Thefore the use of GM foods should be regulated by the authorities. In the present 
study, the presence of GM foods was examined in a few poultry diets. The 35 S primers employed in this assay were selected based 
on published articles. In all samples, except negative control, the expected PCR product with the size of 194 bp was observed. The 
result has to be confirmed by nucleotide sequence analysis.  
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