
 لجٌن RFLP-PCR تقانة باستخدام لحومها طرٌق عن الحٌوانات من المختلفة األنواع تحدٌد

 COI المٌتوكوندرٌا

Identification the different types of animals by meat using RFLP-PCR  

technique of the mitochondrial COI gene 

The present study aimed to use molecular techniques to distinguish the types 

in the local markets of meat fresh or canned of cows, buffaloes, camels, 

goats, sheep, chickens and turkeys, specifically the way of digestion PCR 

product in restriction enzymes (HpaII and Ava II and Rsa I and Taq I) and study 

the efficiency of gene Cytochrome c oxidase subunit I to determine the origin 

of meat species of different kinds samples and discuss the advantages and 

systematic technology RFLP- RCR. As well as compared to some of the 

products manufactured headlines regarding the type involved meat 

manufactured with the results of technology RFLP- RCR .the results showed 

that the PCR product  for COI gene gave the fragment 710 pb in all species for 

being a universal primers, and all enzyme in this study  Produced  distinct and 

clear patterns and easy explanation Where the superiority of the enzyme 

HpaII of distinguish of all types because of the high conservation level of the 

mtDNA sequence within animal species.                                                                        
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 والمعلبـة الطازجـة اللحـوم أنــواع تـمٌٌز فً الجزٌئٌـة التقانات إستعمال الى الحالٌة الدراسة هدفت

من االبقار والجاموس والجمال والماعز واالغنام والدجاج والدٌك  المحلٌة األسواق فـً الموجــودة

(  Taq IوRsa I   و Ava II و HpaII) القطع بإنزٌمات PCR منتج هضم طرٌقة وبالتحدٌد ،الرومً 

 اللحوم عٌنات من االنواع أصل لتحدٌد Cytochrome c oxidase subunit I جٌن كفاءة دراسة و

 المنتجات بعض عناوٌن مقارنة كذلك RFLP- RCR. تقانة ومنهجٌة مزاٌا ومناقشة المختلفة بأنواعها

 النتائج أظهرت . RFLP- RCRتقانة نتائج مع تصنٌعها فً الداخلة اللحوم بنوع ٌتعلق فٌما المصنعة

عام ،كما  بادئ كونه األنواع ولجمٌع قاعدٌا   زوجا   710 الحزمة COI لجٌن التضخٌم منتج بأعطاء

انتجت جمٌع االنزٌمات فً هذه الدراسة انماط ممٌزة وواضحة سهلة التفسٌر حٌث تفوق االنزٌم 

HpaII  فً تمٌٌز جمٌع االنواع بسبب مستوى المحافظة العالً من تسلسل الحامض النووي

 جمٌع االنواع الحٌوانٌة. المٌتوكوندٌري فً


