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  الخالصة
  

 وعينات من اللحوم المفرومة العائدة لألبقار )الھندي و البرازيلي و االسترالي(المستوردة األبقار م أجريت ھذه الدراسة على لحو
لحماية   وتمييزھا عن اللحوم األخرىأبقارلحوم كونھا للتحقق من المحلية من األسواق تم جمعھا والتي )  الفريزيان، الجنوبي،الشرابي(

أظھرت  .االعتماد على جين السايتوكروم بوية تفاعل البلمرة المتسلسل للنوع المتخصص تقن استخداممن خالل  المستھلك اقتصاديا
  اللحوم المفحوصة عيناتعائديةفي معرفة  الدراسة أن تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل كانت حساسة جدا وامتازت بالخصوصية العالية

مختلفة وسالالت خاص باألبقار اثبت وبشكل عملي انه يعمل على أنواع أن البادئ المصمم على جين السايتوكروم والكما  ،وتحديد أصلھا
أظھرت نتائج عينات اللحم كما . زوج قاعدي٣٦٥من األبقار المحلية والمستوردة من خالل إعطاء نفس الحزمة ذات الوزن الجزيئي 

 على ،دون غش مع لحوم أنواع أخرىفقط ار المفروم المأخوذة من األسواق المحلية أن نموذج واحد فقط كان يحتوي على لحوم األبق
كان ھناك نموذج واحد لم يحتوي على لحم األبقار واحتوت العينة المفرومة على لحم الجاموس والماعز أما بقية النماذج  العكس من ذلك

  .موس والماعز واألغنامالجا  التابعة لكل مناألخرىاللحوم  كانت عبارة عن لحم أبقار مفروم مخلوط مع واحدة أو اثنين من أنواع
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 Abstract 

 
The study was conducted on imported beef meat (Indian, Brazilian and Australian), and spacement of minced beef meat 

(Al-jnobi, Al-sharabi) and Al-frezian collected from local grocery stores for beef authentication to differentiate them from 
others meats in order to protect consumer economically through applying Species-specific Polymerase Chain Reaction 
technique using n cytochrome b gene. Results of this study indicated that Species-specific PCR technique was very sensitive 
and highly specific for the identification of the meat type, also it was found that the designed primer on mitochondrial cyt b 
gene of beef proved practically proved to be applied on local and imported types of meat of different breeds, since gives the 
same molecular weight 365 bp in all the same bands. From five minced beef samples, one sample was pure beef, other one 
contained no beef at all, while the remaining three samples were mixed meat of beef, buffalo, goat and mutton.  
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  المقدمة

 
سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة   العالمتواجه معظم بلدان

اللحوم المفرومة  ًوخصوصاظاھرة الغش في اللحوم الحمراء 
لرقابة حيث تنتشر في المناطق والدول التي تعاني من ضعف ا

في  نسبة الغش فلوريدا فقد قدرت في) ١(األمنية واالقتصادية 
 وعادة ما يكون الغش باللحوم ذات ،)٢% (١٥,٩ اللحوم الطازجة

الكلفة العالية باللحوم األخرى الرخيصة الكلفة بسبب ارتفاع ثمن 
اللحوم المحلية لھذا يتم خلطھا مع أنواع اللحوم المستوردة 

مثال تغش لحوم األبقار بأنواع من اللحوم لندا ن ففي ف،)٣،٤(
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 األرخص ثمنا مثل لحوم الخنازير وكذلك في انكلترا وأمريكا
تغش لحوم األبقار بواسطة لحوم األفراس والخيول وتخلط معھا 

ً إن غش اللحوم لم يعد غشا .)٥(رومة فعند إنتاج اللحوم الم
لديانات  وإنما يتعارض مع الكثير من الشرائع وا،اقتصاديا فقط

 معينا من اللحوم مثل الديانة اإلسالمية والديانة ًالتي تحرم نوعا
باإلضافة إلى فقدان ثقة المستھلك بمصانع اللحوم ، اليھودية

ومنتجات اللحوم التي تحتوي على نوع من اللحوم الغير مرغوب 
 ومن ناحية أخرى قد يرفض ھذا المنتج ًبھا أو الغير معروفة أيضا

  باإلضافة إلى)٦(لى الصحة العامة للناس بسبب خطورته ع
، حساسية الكثير من األشخاص ضد أصناف معينة من اللحوم

حالة حساسية ضد لحم  ١١ حيث شخصت إحدى الدراسات وجود
 وفي دراسة أخرى وجد أن نسبة ،)٧(طفل ٣٣٥ البقر من أصل

من عينات الناس % ٠,٣الحساسية ضد لحم البقر تجاوزت 
إضافة إلى اھتمام المستھلك اليوم  ،)٨ (راسةالمشمولة في الد
من األمراض الخطيرة  المنتج الغذائي وخلوه بمعرفة ھوية

والمشتركة التي تنتقل عن طريق ھذه األغذية مثل مرض جنون 
البقر وغيرھا من األمراض التي تصيب الحيوانات وبالتالي انتقال 

اجه أولوا  وقد يو.)٩(  إلى المستھلكمسبباتھا عن طريق اللحوم
الخبرة اإلداريين والسيطرة النوعية بشكل رسمي في اغلب 

وتقنيات طرق  الحاالت صعوبة في تمييز اللحوم وذلك لوجود
لكن  ،ليست كافية لتمييز اللحوم بسبب امتالكھا مساوئ كثيرة

المعتمدة على تشخيص سريع للتقنيات الكفوءة والدقيقة التطور ال
المھمة لطرق وم جعلھا من اوتقدير األحماض النووية للح

 تصنيعفي ھا  للكشف عن الغش في اللحوم ومنتجاتةضروريوال
على  وللحفاظ في المجتمع ًالمنتجات الغذائية لتكون أكثر أمنا

  .)١٠ (صحة المستھلك
يعتبر جين السيتوكروم ب من الجينات المھمة الواقعة في 

مييز أنواع يمكن االستفادة منھا في ت توكوندريا والتييمجين الم
على ھذا متخصصة يتم تصميم بادئات حيث  ،لحوم الحيوانات

الجين والذي يسمح بحصول تضاعف لماليين المرات من خالل 

 ومن ثم تحديد نوع الكائن الحي على متسلسللبلمرة اتقنية تفاعل ال
 وألھمية )١١ (أساس ھذا الموقع أو التتابع الخاص بذلك النوع

خدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل موضوع الغش ارتأينا است
في التعرف على  المتخصص المعتمدة على جين السيتوكروم ب

لحوم األبقار من سالالت مختلفة وكذلك اللحوم المفرومة 
والتحقق من عائديتھا للحوم   المحليةاألسواقالمعروضة في 

   .األبقار
  

  المواد وطرائق العمل
  

نسيج العضلي خال من غم من ال ٢٥ تم جمع عينات وبمقدار
 ،الھندي( المستوردة األبقارم وحلالشحوم واألنسجة الرابطة من ل

 عينات اللحوم المفرومة  إضافة إلى،) االسترالي،البرازيلي
وضعت العينة  ،) الفريزيان، الجنوبي،الشرابي( لألبقار المحلية

في كيس بالستيكي كذلك ثبت رقم العينة ونوع الحيوان المأخوذ 
 تم ربط الكيس بشكل ،لحم باإلضافة إلى تاريخ جمع العيناتمنه ال
فظھا في المجمدة على درجة لحنقلت للمختبر تحت التبريد جيد و

 تم .DNAالـ  لحين إجراء عملية استخالص مº) ٢٠- (حرارة 
 بواسطة مشرط معقم ًم إلى قطع صغيرة جداواللحات تقطيع عين

ت بشكل جيد ليتم على قطعة من الزجاج نظيفة ومعقمة ثم مزج
ً  منه اعتماداDNA  غم الستخالص الـ٢-١ اخذ جزء منھا بحدود

على النشرة الداخلية لطقم االستخالص المجھزة من شركة 
Sacaceاعتمادا  و تم إعداد تفاعالت النوع المتخصص . االيطالية

محلول  :التاليـةتم استخدام المحاليل  حيث )١٢،١٣ (على طريقة
وقواعد نتروجينية  ،ن معقمـمقطر غير مؤيوماء   10X مـمنظ

زوج من ،اـأنزيم بلمرة الدن ،ثالثية الفوسفات منقوصة األوكسجين
 واألبقارألغنام والجاموس والماعز  لالمتخصصةالبادئات 

المصممة على جين السيتوكروم ب لمجين الميتوكوندريا المجھزة 
 :ا يلي كميوتتابع ھذه البادئات ھ Germany promegaمن شركة 

  
  3--------------------------------------------5 تتابع البادئ F/R البادئ رقم Mt-cyt b اسم البادئ

  األول  األغنام
  الثاني

ATT AGT CAA TGT ATA TTC TGA ATC TTA GG GAG GTT 
ATT TTC GAT AGT GCT AGC TAC  

  األول  الجاموس
  الثاني

ACA CGT AGG ACG CAT ATA C  
CCA TTC AGG CTT GAT GTG G 

  األول  الماعز
  الثاني

CAT ACA TAT CGG ACG AGG TC   
GTA ATA TTA GAA CAA GAA TTA GTA GC  

  األول  األبقار
  الثاني

GCC AAT TGC TAT GAT GAT AAA TGG A  
GGC TTA TAT TAC GGG TCT TAC ACT 

  
في   األنابيب الحاوية على المواد المذكورة أعالهتوضع

 Germanyمن شركة  Thermocycler ر الحراريجھاز المبلم
Eppendorf خاص بھذا التفاعلالبرنامج ال الجھاز بةبرمجتم و 

)٩٥ º ٩٥ و  دقيقة خالل دورة واحدة٤ م لمـدة ºم لمدة دقيقة و 

٥٢ º ٧٢ م لمدة دقيقة و º ٧٢م لمدة دقيقة خالل ثالثين دورة و 
º عملية التفاعلبعد انتھاء ) دقيقة خالل دورة واحدة٧م لمدة  

على قالب ھالم االكاروز   المتضاعفةDNA  عينات الـرحلت
 نقل قالب الھالم إلى حوض بالستيكي يحتوي على .%٢بتركيز 
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برومايد لمدة ساعة واحدة بعدھا يصور الھالم  ثيديومًصبغة اال
 DNAتم تقدير األحجام الجزيئية لقطع الـ  .باستخدام كاميرا رقمية

مع الحزم ذات األوزان  ت اللحم بمقارنتھاالمتضاعفة لعينا
  .DNA Ladderالجزيئية المعروفة في الدليل الحجمي القياسي 

  
  النتائج

  
 )DNA(أظھرت الدراسة أن تركيز الحمض النووي 
والذي ,  المستخلص من عينات لحوم األبقار المحلية والمستوردة

ي ـاف الضوئــتم قياسه بواسطة جھاز المطي
(Spectrophotometer)  مايكروغرام  ١,٢-٠,٣ نــراوح بيـتقد /

وتم  ،١,٨٠-١,٤٥ بيننقاوته مايكروليتر في حين تراوحت 
ن أنواع اللحوم ـوع مـالمستخلص لكل ن DNAنـترحيل كمية م

% ١ زــ تركياألكاروزالم ــة على ھـواع الحيوانات المختلفــألن
 ٠,٠٢٥ ز بتركي)غير المقطع(ومقارنته مع دنا المبدا السليم 

من عملية االستخالص للـ  مايكروليتر وذلك للتأكد/ مايكروغرام 
DNA  ١(كما في الشكل(.  
  

  
  
شكل تخالص ) ١ (ال امDNAاس ة باألرق م المتمثل ات اللح ن عين ار )١ ( م  أبق

ار ) ٤ ( أبقار محلي فريزيان)٣ (أبقار محلي شرابي) ٢ (محلي جنوبي لحم أبق
ى ) ٦ (لحم أبقار ھندي) ٥ (برازيلي من %  ١لحم أبقار استرالي والمرحلة عل

ر ) M(ھالم األكاروز ويمثل  الدليل ألحجمي القياسي المتكون من دنا المبدا غي
  . نانوغرام ١٠٠المقطع بتركيز 

لجميع لعينات لحوم  حزمة واحدة فقطالنتائج ظھرت كما أ   
 زوجا قاعديا ٣٦٥ األبقار المحلية والمستوردة وبوزن جزيئي

 DNAتم حسابھا بالمقارنة مع حزم الدليل ألحجمي القياسي والتي 
Ladder مع ھذه الحزمة عندما استخدم نفس البادئ الخاص 

 ، الجنوبي،الشرابي(باألبقار لعينات لحوم األبقار المحلية 
 وقد ،) البرازيلي، االسترالي،الھندي(والمستوردة  )الفريزيان

لتراكيز من المواد ا استعملت لألنواع جميعھا نفس الكميات و
 ماعدا الداخلة في تفاعل البلمرة المتسلسل لكل األنواع

DNA ٢الخاص بكل نوع وكما موضح في الشكل.  
  

  
  

من ) ٨-١ (الحزمة المميزة في عينات اللحم التابعة ألنواع مختلفة): ٢(شكل ال
زوجا  ٣٦٥ اللحوم المحلية والمستوردة للحــوم األبقار ذات الوزن الجزيئي

 -Species باستخدام طريقة% ١,٢ قاعديا والمرحلة على ھالم االكاروز
specific PCRوالبادئ الخاص باألبقار .  

نموذج واحد فقط ظھر ة فقد م المفروموعينات اللح فيما يخصو   
 على محتويا رومةفللحوم الم  من النماذج الخمسة)النموذج الثاني(

بعة المتبقية مخلوطة بلحوم كانت النماذج األرو ،لحوم األبقار
 فقد احتوى النموذج األول على خليط من لحوم ،حيوانات أخرى

 على لحوم ااألبقار واألغنام بينما كان النموذج الثالث حاوي
مخلوطة من لحوم الجاموس واألبقار أما النموذج الرابع فقد 
احتوت العينة على لحوم مخلوطة لثالثة أنواع من اللحوم وھي 

 والجاموس والماعز في حين لم يحتو النموذج الخامس األبقار
على لحم األبقار حيث كانت عينة اللحم المفروم عبارة عن لحم 

  .)١الجدول ( مخلوط من لحم الجاموس والماعز
  
المتضاعف في عينات اللحوم المفرومة  DNA حزم) ١(ل الجدو

  .والتي تظھر في بعض منھا وجود أكثر من نوع من اللحم
  

 اللحم  م المفرومةاللحو
 فترضلما

 أغنام أبقار ماعز جاموس

  +  +  -  -  أبقار١لحم رقم نموذج 
  -  +  -  -  أبقار٢لحم رقم نموذج 
  -  +  -  +  أبقار ٣لحم رقم نموذج 
  -  +  +  +  أبقار٤ لحم رقم نموذج
  -  -  +  +  أبقار٥لحم رقم نموذج 

  
  المناقشة

  
فة عائديتھا  اللحوم وتحديد أصل ومعرنوعيعد التعرف على 

مشاكل في حماية المستھلك من الغش التجاري أو و ا اقتصاديمھما
  عن تجنب اإلصابةًفضال الحساسية لنوع معين من اللحوم

إن  ).١٤،١٥(باإلمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق اللحوم 
لحم   غم٢  المستخلص منDNAتركيز ونقاوة الحمض النووي 

ختبارات الغش بتقنية تفاعل البلمرة كانت كافية ال الدراسةھذه في 
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 غم من النسيج في استخالص ٠,٥ )١٦( استخدمو  ،المتسلسل
DNA في أنواع من لحوم حيوانات مختلفةالغش  تمييز ومعرفةل.  

المصمم البادئ المتخصص لألبقار استخدم في ھذه الدراسة 
وتم تطبيقه على  الميتوكوندريالمجين  b جين السايتوكروم على
 على ناحصللحوم األبقار المحلية والمستوردة و عينات جميع

حيث زوج قاعدي  ٣٦٥ وبوزن جزيئي حزمة واحدة فقط
 من المواد التراكيز  ولألنواع جميعھا نفس الكمياتاستخدمت 

استخدام الحمض النووي  الداخلة بتفاعل البلمرة المتسلسل عدا
 سبق  النتائج ھذه مع ماواتفقت، المستخلص والخاص بكل نوع

لمجين  bعندما استخدم بادئ مصمم على جين السايتوكروم ) ١٦(
 على لحوم الجاموس واألبقار لتمييزھا عن بعضھا الميتوكوندريا

 زوج قاعدي ٣٦٥ وزن جزيئيب حزمة والحصول على البعض 
 وفي دراسة أخرى استخدم بادئ مصمم أيضا على ،لكل منھما

 حصل على وزن االميتوكوندري لمجين bجين السايتوكروم 
 وھذا ما أكده ،)١٧ ( زوجا قاعديا للحوم األبقار٢٧٤ جزيئي

 بقية اللحوم نفي دراسته على لحوم األبقار وتمييزھا ع) ١٨(
األخرى الصالحة لالستھالك البشري عندما استخدم زوج من 

وحصل على  b البادئات العامة المصممة على جين السايتوكروم
زوج قاعدي وھذا يفسر  ٣٥٩ ئيحزمة متضاعفة ذات وزن جزي

بان حجم القطعة المتضاعفة يعتمد التي حصلنا عليھا وھي النتيجة 
القالب وذلك بواسطة  DNA وارتباطه مع الـ على تصميم البادئ

ذكر  حيث ،المنطقة المحصورة بين البادئ األمامي والخلفي
Dalmasoo إن جميع نتائج الحزم المتضاعفة  )١٩( وجماعته
 قيمة أوزانھا الجزيئية وذلك حسب تصميم البادئ تختلف في

  .والذي يعتمد على نوع الجين الذي يصمم عليه البادئ
 التي تحتوي ھاإن فقدان ثقة المستھلك بمصانع اللحوم ومنتجات

 من األمور المجھولةمرغوب بھا أو العلى نوع من اللحوم غير 
سباب المھمة التي تواجه العاملين في مجال صناعة اللحوم أل

عديدة تخص المستھلك من الناحية الصحية والدينية واالقتصادية 
ففي ھذه الدراسة ومن خالل إجراء تقنية تفاعل البلمرة  ،)٢٠(

على خمسة عينات من اللحوم للنوع المتخصص المتسلسل 
المفرومة التي تم شراءھا من األسواق المحلية على أنھا لحوم 

 احتوىانه من النماذج الخمسة تبين فقط مفرومة تابعة لألبقار 
 بينما كانت دون الغش فيه، األبقار فقط نموذج واحد على لحم

 حاوية على لحم األبقار مع لحوم أخرى صالحة األخرىالنماذج 
والماعز وتكمن  لالستھالك البشري مثل لحم الجاموس واألغنام

الغش في المناطق والدول التي تعاني من ضعف الرقابة  خطورة
 على صحة ًألوضاعھا غير المستقرة وھذا ينعكس سلبانظرا 

 ھي السلع ًالمستھلكين وحقوقھم األساسية وأكثر الحاالت خطرا
  .)١(المستوردة منتھية الصالحية 
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