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هحققاى در یک ضزکت داًص تٌیاى هَفق تِ ضٌاسایی هاّی
قشل آال ٍ سالوَى تا صىّای اختػاغی ضذًذ .
ٍحیذُ ّذایتی دکتزی صًتیک ٍ هذیز تخص تحقیق ٍ تَسؼِ
یک ضزکت داًص تٌیاى در گفتگَ تا خثزًگار هْز اظْار کزد:
ها تِ ػٌَاى آسهایطگاُ ّوکار ساسهاى غذا ٍ دارٍ ػالٍُ تز
ّوکاری در راستای هدَسّای ایي ضزکت ،در خػَظ
تْیٌِساسی رٍشّای هَلکَلی خْت رفغ هطکالت هزدم در
سهیٌِّای غذایی ٍ تا اتکا تز استفادُ اس تغذیِ سالن ًیش خذهت رساًی هیکٌین.
ٍی تا اضارُ تِ یکی اس ایي تحقیقات گفت :هاّی سالوَى تَهی ایزاى ًثَدُ ٍ آًچِ کِ در تاسارّا هَخَد است،
ٍارداتی ّستٌذ ٍ تِ دلیل خاغیت آًتیاکسیذاى قَی در گَضت ایي هاّی ،استفادُ اس آى تزای پیطگیزی اس
تیواریّای قلثی ٍ سزطاى تَغیِ ضذُ است.
ٍی افشٍد :سالوَى اس هاّیاى گزاى قیوتی تِ حساب هیآیذ کِ در حال حاضز در تاسار ایزاى تِ قیوت کوی
تِ فزٍش هیرسذ تِ طَری کِ قیوت ٍاقؼی ایي هاّی حذٍد ّز کیلَگزم ّ ۸۲۳- ۶۶شار تَهاى است اها در
تاسار ،ایي هحػَل حذاکثز ّ ۹۳شار تَهاى تِ فزٍش هیرسذ.
ّذایتی افشٍد :تز اساس اظْارات هذیز ػاهل اتحادیِ سزاسزی تکثیز ٍ پزٍرش هیگَ ،هاّی ٍ آتشیاى ،در ایزاى
تَلیذ هاّی سالوَى را تِ غَرت پزٍرضی ًذارین ٍ اکثز سالوَىّای داخلی کِ تِ اسن ایي هاّی ػزضِ
هیضَد ّواى قشلآال است.
تِ گفتِ ایي هحقق ،هتأسفاًِ تزخی اس افزاد هتقلة تا دادى رًگذاًِ تِ هاّیّای قشلآال ٍ غَرتی ضذى رًگ
گَضت آًْا ،هاّی قشلآال را تِ خای هاّی سالوَى تا قیوت تاالتز تِ تاسار هػزف ارائِ هیدٌّذ سیزا هاّی
سالوَى ٍ قشل آال ّز دٍ اس یک خاًَادُ تَدُ ٍ اس لحاظ ظاّزی ضثیِ ّن ّستٌذ.

ّذایتی تا تیاى ایٌکِ ها در ایي ضزکت تا تکیِ تز داًص فٌی خَد ٍ ًیزٍّای هتخػع تَاًستین تزای اٍلیي
تار در ایزاى تا استفادُ اس صىّای اختػاغی ایي دٍ هاّی را اس یکذیگز تفکیک کٌین ،تیاى کزد :تذیي ٍاسطِ
تقلثات هاّی قشلآال ٍ سالوَى تِ راحتی ،تا دقت تاال ٍ در هذت سهاى کَتاّی اًدام هیگیزد.
ٍی در خػَظ رًٍذ کار خَد گفت :تزای ضٌاسایی صىّای اختػاغی اس تزرسیّای تیَاًفَرهاتیک استفادُ
ضذ ،تِ ایي غَرت کِ اتتذا صىّای اختػاغی را اس پایگاُّای اطالػاتی اًتخاب کزدُ ٍ پس اس ّن ردیفی
صىّای سالوَى ٍ قشلآال اس هٌاطق صًی کِ در طی تکاهل ایي دٍ گًَِ هتفاٍت تَدًذ ،خْت ردیاتی استفادُ
کزدین.
هذیز تخص تحقیق ٍ تَسؼِ یک ضزکت داًص تٌیاى اداهِ داد :اس گَضت ّز هاّی  DNAاستخزاج ضذ ٍ تا
پزایوزّای اختػاغی ٍاکٌص هَلکَلی هثتٌی تز  PCRاًدام ضذً .تایح تز رٍی صل آگارس ًطاى داد کِ اگز
هاّی ،قشل آال تاضذ  DNAآى فقط تا صى اختػاغی قشلآال تکثیز هیضَد ٍ تا صى اختػاغی سالوَى خَاب
ًویدّذ ٍ تالؼکس تزای سالوَى.
ٍی گفت :تِ ایي تزتیة تا دقت ٍ تکزار پذیزی تاال در هذت سهاى کَتاّی هیتَاى هاّی قشلآال را اس سالوَى
تفکیک کزد؛ تِ ػثارتی تا رٍش تْیٌِساسی ضذُ تَسط ایي ضزکت ،ػالٍُ تز ضٌاسایی هاّی قشلآال ٍ
سالوَى هیتَاى هاّی قشل-سالوًَی را ًیش اس هاّی قشل آال ٍ سالوَى تفکیک کزد.
ّذایتی تا تیاى ایٌکِ ایي اطالػات در اختیار چِ کساًی قزار هیگیزد ،تیاى کزد :پایص هیذاًی اًدام ضذُ ٍ
اطالػات هزتَطِ در اختیار هزکش ّوکاریّای تحَل ٍ پیطزفت ریاست خوَْری قزار گزفتِ است .هتأسفاًِ
در ایي سهیٌِ ًویتَاًین هدَس ساسهاىّای غذا ٍ دارٍ ٍ استاًذارد را کسة کٌین سیزا گَضت خام سیز ًظز
ساسهاى داهپشضکی است.
ٍی در خػَظ تْزُ هٌذی اس ایي صىّا گفت :هیتَاى اس آًْا خْت ردیاتی گًَِّای سالوَى ٍ قشل آال در
غذاّا ٍ هحػَالت صالتیٌی ٍ فزآٍردُّای حاغل اس آى هاًٌذ اًَاع کپسَلّای صالتیٌی استفادُ کزد.
ٍی تا تاکیذ تز ایٌکِ ًتایح تحقیقات ها تایذ اس طزیق ارگاىّای ًظارتی ًظیز ساسهاى غذا ٍ دارٍ تِ
هػزفکٌٌذگاى هٌؼکس ضَد ،گفت :اکٌَى در حال ضٌاسایی خٌس ٍ گًَِ هاّیّا در فزآٍردُّای صالتیٌی
خْت تزرسی حلیت ّستین ٍ در سهیٌِّای هختلف ًیش هَفق تِ کسة هدَس اس ساسهاى غذا ٍ دارٍ تزای
اٍلیي تار در کطَر ضذُ این.

