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1 Cumhuriyet

Özet
Son yıllarda et ve et ürünlerinde tür tespiti amacıyla real-time PCR tekniğinin kullanılabilirliği birçok araştırmacı tarafından test edilmiş ve oldukça
umut verici sonuçlar alınmıştır. Bu çalışmada da çiğ ve ısıl işlem uygulanmış et karışımlarında eşek ve domuz türlerine ait etlerin tespitinde kullanılmak
üzere türe TaqMan real-time PCR metodu geliştirilmiş, söz konusu türlerin hem çiğ ve hem de ısıl işlem görmüş örneklerde %0.001 seviyesine kadar
başarı ile tespit edilebileceği görülmüştür. Mitokondial DNA üzerinde at, eşek ve domuz türlerine spesifik (sırasıyla 83 ve 115 baz çifti uzunluğunda
fragment üreten) olarak dizayn edilen oligonükleotid primer ve prob setleri kullanılarak hazırlanan bu çiğ ve ısıl islem görmüş karışımlardan alınan
örneklerde real-time PCR TaqMan prob yöntemi ile kalitatif ve kantitatif tür tayini yapılmıştır.

GiriĢ
Et endüstrisinde bazı üreticilerin düşük kaliteli veya eti yenilmeyen hayvanlara ait etleri çeşitli et ürünlerine işleyerek tüketime sunması, tüketicilerde
sağlık, ekonomik, din ve kültürel değerler açısından bir takım problemlere neden olabilmektedir. Son yıllarda DNA’ya dayalı tekniklerin, tür tespiti
çalışmalarında öne çıktığı görülmektedir. Özellikle nükleik asit amplifikasyonu ile eş zamanlı olarak artış gösteren floresans sinyalin ölçülmesiyle kısa
sürede, kantitatif olarak sonuç verebilen real-time PCR yöntemi et ürünlerinde tür belirlemek amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu
teknikte hedef genin amplifikasyonu ile eş zamanlı olarak artış gösteren floresans sinyal ölçülerek PCR sonrasında ilave bir işleme gerek duyulmaksızın
sonuç alınabilmektedir. Floresans ışıma yapan PCR ürünlerinin tespitinde kullanılan prensibe bağlı olarak farklı real-time PCR yöntemleri
geliştirilmiştir. Bu teknikte PCR ürünlerinin kalitatif ve kantitatif analizlerinde, diziye özgün olmayan floresan boyalardan ya da diziye özgün
problardan yararlanılmaktadır. Oligonükleotid probların kullanıldığı pek çok real-time PCR tekniği mevcut olmakla birlikte TaqMan probe yöntemi, tür
tayini çalışmalarında daha fazla tercih edilmektedir.

Materyal ve Metot
1. Mitokondriyal DNA üzerinde eşek ve domuz türlerine spesifik
primer ve TaqMan problar dizayn edilmiştir.

Tablo 1. Et karışımlarının TaqMan yöntemi ile analiz sonuçları

2. Eşek ve domuz türlerine ait etler farklı seviyelerde sığır etine
karıştırılmıştır.
2. Karışımlar, 120⁰C’de 30 dk otoklavda ve 200⁰C’de 30 dk
etüvde ısıl isleme tabi tutulmuştur.

3- DNA izolasyonu

5- Real-time
PCR reaksiyonu

4- Reaksiyon miksinin
hazırlanması
•Hedef DNA
•Reaksiyon bufferı
•Nükleotidler (dNTPs)
•Primer ve problar
•Taq polimeraz

6- Real-time deteksiyon
BULGULAR

Sonuç
Spesifite testi sonucunda, eşek ve domuz türlerine spesifik primer ve prob
setlerinin test edilen diğer 7 türle hiç bir çapraz reaksiyon vermediği tespit
edilmiştir.
Hassasiyet testi sonucunda hedef türler 0.001 ng seviyesine kadar tespit
edilmiş, elde edilen standart kurvelerden korelasyon katsayıları eşek ve
domuz türleri için sırayla -1.00 ve 0.995, eğim ise -3.42 ve -3.335 olarak
belirlenmiştir.
Hazırlanan çiğ ve ısıl işlem görmüş karışımlarda TaqMan prob yöntemi ile
yapılan kalitatif ve kantitatif tür tayini sonucunda domuz ve eşek türlerinin
ve ısıl işlem görmüş örneklerde %0.001 seviyesine kadar başarı ile tespit
edilebileceği görülmüştür.

ġekil 1. Hedef türlere ait DNA’ların 0.0001 ng’dan 100 ng’a kadar olan
konsantrasyonlarının logaritmik değerlerine karşılık elde edilen Ct degerleri
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