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اهمیت روش PCR-ELISAدر تشخیص ترکیبات آلرژی زا در
موادغذایی
علیرضا صادقی
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مقدمه :در طی دهه گذشته و پس از الزام تولید کنندگان به ذکر مهم ترین غذاهای حاوی ترکیبات آلرژی زا نظیر شیر ،تخم مرغ ،مغزهای آجیلی،
فراورده های دریایی ،گندم و سویا بر روی برچسب فراورده های تولیدی ،تشخیص سریع و اختصاصی ترکیبات آلرژی زا در مواد غذایی به امری
حیاتی بدل شده است .از بین روش هایی مورد استفاده برای این منظور ،روش های مبتنی بر PCRو آزمون های وابسته به ELISAاهمیت
ویژه ای دارند .البته علیرغم مزایای هر یک از این روش ها در تشخیص آلرژن ها استفاده از آنها قابل تعمیم به همه فراورده های غذایی نیست .به
عنوان مثال در محصوالت پخته شده و یا حرارت دیده به دلیل واسرشت حرارتی پروتئین ها و همچنین در فراورده هایی نظیر مغزهای آجیلی به
واسطه وقوع واکنش های متقاطع روش های وابسته به ELISAمناسب نیستند .در مورد آزمون های مبتنی بر PCRنیز با وجود اینکه حرارت
فرآوری محصوالت غذایی بر روی  DNAعوامل آلرژن ،تاثیر ندارد و بازدارنده های مطرح در روش های وابسته به  ELISAتداخلی ایجاد
نمی کنند اما از این آزمون ها نیز نمی توان در فراورده هایی که فاقد DNAبوده و یا استخراج DNAاز آنها دشوار است استفاده نمود .در روش
 PCR-ELISAکهدرآن،محصولتکثیر DNAآلرژنبابیوتینیادیگوکسیژنین،نشاندارگردیدهوبهراحتیدریکآزمون ELISAقابل
تشخیص خواهد بود امکان بهره مندی از اختصاصیت تشخیص های مبتنی بر PCRو همچنین سرعت و هزینه مناسب روش های وابسته به
 ELISAحتی برای بسیاری از محصوالت غذایی فرایند شده که تشخیص ترکیبات آلرژی زا در آنها با هر یک از این روش ها به شکل مستقل،
امکانپذیرنیستفراهممیآید.
کلمات کلیدی ،PCR-ELISA:آلرژن غذایی ،روش های مبتنی بر.PCR
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