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هٌبغ :دیذُ باى ػلن ایزاى

ضٌاسِ خبز42315 :

هحققاى داًطگاُ تْزاى هَفق بِ ساخت کیت تطخیص
اًَاع گَضت هصزفی در هحصَالت غذایی بِ رٍش
صًتیکی ضذًذ.
بِ گشارش دیذُ باى ػلن ایزاى هحققاى آسهایطگاُ
بیَضیوی فیشیک ) (BCLایي هزکش هَفق بِ طزاحی ٍ
ساخت کیت تطخیص اًَاع گَضت هصزفی در
هحصَالت غذایی با قابلیت ضٌاسایی  10گًَِ هختلف جاًَری ضذًذ.
اهزٍسُ با افشایص تَلیذ ٍ تٌَع غذاّای فزاٍریضذُ تطخیص گًَِ گَضت هصزفی اس جولِ ًگزاًیّای ػوذُ
هصزفکٌٌذُّا ٍ ٍسارت بْذاضت در صذٍر هجَس بزای ارائِ بِ باسار هصزف استّ .وچٌیي ضزکتّای
تَلیذکٌٌذُ بزای هحصَالت گَضتی خَد ًیاسهٌذ راُاًذاسی آسهایطگاُّای استاًذاردی ّستٌذ کِ بتَاًٌذ
بزای ػزضِ هحصَل خَد هجَس گزفتِ ٍ کاالی تَلیذی خَد را ٍارد صحٌِ رقابت در باسار جْاًی کٌٌذ.
در ایي راستا راُاًذاسی رٍشّای ضٌاسایی هَلکَلی گًَِ جاًذاری کِ در تْیِ گَضت اس آى استفادُ ضذُ
کٌذ.
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با استفادُ اس رٍشّای هبتٌی بز سیستفٌاٍری هَلکَلی هیتَاى ٍجَد هقادیز بسیار کن اس یک هادُ را در
هحصَالت غذایی تطخیص داد .تقلبات در فزٍش گَضت چِ بِ صَرت خام ٍ چِ در هَاد غذایی اس
ػوذُتزیي هسائلی است کِ بِ ٍفَر دیذُ هیضَد .جٌبِّای هختلفی هاًٌذ هٌبغ ،قیوت ،ػَاهل هذّبی،
سیستنّای تَلیذی ٍ ایوٌی بز هقبَلیت گَضت ًشد هصزف کٌٌذُ هَثزًذ.
در ایي کیت بزای تطخیص گًَِّای گَضتی اس رٍش صًتیکی استفادُ ضذُ کِ ػالٍُ بز سزیغ ٍ دقیق بَدى،
حتی گَضتّای فزآٍری ضذُ ًظیز ّوبزگز ،سَسیس ،کالباس ،کباب ٍ… را ًیش ضٌاسایی هیکٌذ.
اساس ایي رٍش هبتٌی بز «دی اى ای» هیتَکٌذری است کِ با تؼذاد کپیّای باال در ّز سلَل هَجَد است
ٍ بِ ًذرت دچار ًَتزکیبی هیضَد ٍ با تَجِ بِ هٌحصز بِ فزد بَدى هیتَاًذ بزای ضٌاسایی گًَِّا استفادُ
ضَد.
ایي کیت قادر بِ تؼییي ًَ 10ع گَضت بِ دست آهذُ اس گَسفٌذ ،گاٍ ،بَفالَ ،ضتز ،جَجِ ،سگ ،گزبِ،
خَک ،بش ٍ االؽ با استفادُ اس رٍش هَلکَلی ٍ ٍاکٌص «پی سی آر» است.
ًحَُ ػولکزد ایي کیت بذیي صَرت است کِ پس اس استخزاج «دی اى ای» اس بافت گَضتی هَرد ًظز،
هقذاری هطخص ضذُ اس آى را بِ هحتَیات هَجَد در ّز ٍیال داخل کیت کِ جْت ضٌاسایی یک گًَِ
گَضت است ،اضافِ کزدُ ٍ با ضزایط قیذ ضذُ ٍاکٌص «پی سی آر» بزای تکثیز صى هَرد ًظز اًجام هیضَد.
پس اس اتوام ٍاکٌص «پی سی آر» بِ کوک صل آگارس قطؼِ تکثیز یافتِ ٍ اًذاسُ قطؼِ آضکار هیضَد.
کاربز هیتَاًذ با تَجِ بِ اطالػات قیذضذُ در دستَرالؼول داخل کیت ٍ استفادُ اس جذٍلی کِ اًذاسُ قطؼات

حاصل اس ّز گًَِ داخل آى هطخص ضذًَُ ،ع گًَِ گَضت هَرد ًظز خَد را هطخص کٌذ.
هقایسِ کیت ایزاًی تطخیص صًتیک گًَِّای هختلف گَضت با کیتّای خارجی حاکی اس آى است کِ
کیتّای خارجی تٌْا قادر بِ تطخیص ضص گًَِ گَضت ّستٌذ ٍ ّز کیت تا  45بار قابل استفادُ است اها
کیت ایزاًی ضوي ایٌکِ قادر بِ تطخیص  10گًَِ جاًَری است تا  ۰0بار قابل استفادُ است ٍ با تَجِ بِ
است.
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هشیت دیگز کیت ساختِ ضذُ تَسط هحققاى هزکش تحقیقات بیَضیوی ٍ بیَفیشیک داًطگاُ تْزاى ایي است
کِ بِ راحتی ًوًَِّای هالتیپلکس را آًالیش هیکٌذ.

