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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία θα αναφερθεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας νέας, και πιο ευαίσθητης 

μεθοδολογίας ανάλυσης της προέλευσης του γάλατος (αιγινό, πρόβειο και αγελαδινό) στο Χαλλούμι, 

μέσω επιλεκτικής (species specific) ανίχνευσης της ταυτότητας είδους (species) ειδικών προτύπων 

του μιτοχονδριακού γονιδίου του κυτοχρώματος β, με βάση την τεχνολογία της Αλυσιδωτής 

Αντίδρασης της Πολυμεράσης (PCR) και με φθορισμομετρική ποσοτική PCR σε πραγματικό χρόνο, 

για ένα υψηλότερο επίπεδο ευαισθησίας στον προσδιορισμό της ποσοτικής σύστασης του γάλακτος. 

Η μεθοδολογία βασίζεται στη χρήση τριών εκκινητών που επιλεκτικά επιτρέπουν την ταυτόχρονη 

διαφοροποίηση της μάζας προτύπων του ενισχυμένου DNA και ενός μη επιλεκτικού εκκινητή για την 

ταυτόχρονη ενίσχυση προτύπου κοινής μάζας του 12S rRNA γονιδίου (μάρτυρα) από όλα τα είδη 

ζώων.  Η μελέτη ξεκίνησε με την εκχύλιση DNA από τα κύτταρα αίματος από τις ποικιλίες αιγών, 

προβάτων και αγελάδων που εκτρέφονται στην Κύπρο, προς επιβεβαίωση ότι τα ενισχυμένα πρότυπα 

του μιτοχονδριακού κυτοχρώματος β είναι ικανά να δηλώσουν ποιοτικά και ποσοτικά το είδος 

προέλευσης γάλακτος στο τελικό προϊόν.  Η εργασία θα παρουσιάσει επίσης την πρόοδο στην 

ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την εκχύλιση ολικού DNA σε δείγματα από ωμό και παστεριωμένο 

γάλα από το κάθε είδος ζώου, και σε δείγματα από μείγματα γάλακτος και γαλακτοκομικών 

προϊόντων διαφόρου προέλευσης, με σκοπό την συσχέτιση του DNA που θα ανακτηθεί, με τα είδη 

γάλακτος από τα οποία προήλθαν τα γαλακτοκομικά προϊόντα.   

Λέξεις κλειδιά: Χαλλούμι, DNA  ανάλυση, γάλα, ταυτοποίηση είδους, κυτόχρωμα β, PCR 

Abstract 

This study concerns the development and evaluation of a new and more sensitive methodology for the 

estimation of milk (from goat, sheep and cow) content in Halloumi cheese, based on the detection of 

species specific mitochondrial cytochrome b DNA by means of Real Time Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR) and of fluorescence quantitative RT-PCR in order to increase the sensitivity of 

the quantitative analysis of the composition of milk in Halloumi cheese. The methodology is based on 

using three species specific primers that enable the amplification of different size DNA fragments for 

each species at the same time and one universal primer for the amplification of the same size 12S 

rRNA fragment from all species (control). The study began with the extraction of DNA from blood 

cells of goats, sheep and cows, which are bread in Cyprus for the production of dairy products, in 

order to confirm that the mitochondrial cytochrome b DNA fragments amplified by PCR can be used 

for the qualitative and quantitative analysis of species specific origin in milk solutions.  The 

methodology under development with regard to the elution of total DNA from samples of raw and 

pasteurized milk of different animal origin and from samples of milk mixtures and milk products with 

various composition, will also be discussed with regard to correlations between species specific DNA 

recovered and the contents of milk used in the original product.  
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1.Εισαγωγή 

Το χαλλούμι παρασκευάζεται και διατίθεται σε δύο τύπους, φρέσκο και ώριμο.  Η προσπάθεια 

εγγραφής της ονομασίας «Χαλλούμι» για το εγχώριο κυπριακό τυρί ως Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης (ΠΟΠ), από την Κυπριακή Κυβέρνηση άρχισε το 2003.  Η αίτηση στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (Ε.Ε.) έγινε το 2009.  Ακολούθησε η απάντηση της Τεχνικής Επιτροπής στις διευκρινίσεις 

που ζήτησε η Ε.Ε. το 2011.  Η τελική απάντηση αναμένεται το 2013 έχοντας ζητηθεί έγκριση 

τετραετούς μεταβατικής περιόδου για την εγγραφή της ονομασίας ως ΠΟΠ, δηλαδή μέχρι το 2018.  

Σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο CY594/1985, και την επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής κυβέρνησης 

(22/02/2008, Νο. 4248), για την παραγωγή τόσο του φρέσκου όσο και του ώριμου Χαλλουμιού, 

χρησιμοποιούνται φρέσκο ή παστεριωμένο πρόβειο ή αιγινό γάλα ή μίγμα αυτών, με αγελαδινό γάλα 

ή χωρίς αυτό.  Η περιεκτικότητα ειδών γάλατος στο χαλλούμι είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που 

έχουν καθυστερήσει την διαδικασία εγγραφής του κυπριακού χαλλουμιού ως ΠΟΠ.  Ενώ στην 

αρχική έκθεση είχε συμφωνηθεί και ζητήθηκε το αιγοπρόβειο γάλα να υπερισχύει του αγελαδινού, 

κατά την μεταβατική περίοδο ζητείται η ύπαρξη δυνατότητας παρασκευής χαλλουμιού με ποσοστό 

αγελαδινού γάλατος μέχρι και 80%.  Αυτό μεν μπορεί να κάνει το χαλλούμι ένα πιο παραγωγικό 

προϊόν για τους κύπριους παραγωγούς και μεταποιητές άλλα έχει τον κίνδυνο της απόρριψης της 

αίτησης από την Ε.Ε. 

 

Οι απαιτήσεις της Ε.Ε. για την αξιοπιστία και διασφάλιση της αυθεντικότητας των προϊόντων τροφής 

από την πρώτη ύλη μέχρι τον καταναλωτή, απαιτούν την ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων.  Αυτό 

ισχύει και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα ώστε οι πρέπουσες αρχές και οι παραγωγοί τυροκομικών 

προϊόντων να μπορούν να ελέγξουν εάν η περιγραφή των προϊόντων είναι σωστή ώστε να 

διασφαλισθεί η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.  Η περίπου σύσταση του τυριού αποτελεί μόνον 

ένδειξη και δεν είναι αρκετή για την απόδειξη νοθείας που μπορεί να γίνει τόσο σε επίπεδο των 

παραγωγών γάλατος όσο και σε επίπεδο βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων για σκοπούς 

κερδοσκοπίας. 

Σήμερα έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός αναλυτικών μεθόδων (Cordella et al. 2002, Moatsou et 

al. 2004, Karoui and De Baerdemaeker, 2007), όπως επίσης και η τεχνικής της αλυσιδωτής 

αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) για την πιστοποίηση/ανίχνευση του είδους καταγωγής ζωικών 

υλών στα τρόφιμα και σε διάφορα τυριά (Lockley and Bardsley, 2000; Mafra et al., 2008).  Όμως, 

από ότι γνωρίζουμε, μοριακοί μέθοδοι με την τεχνική του PCR για την πιστοποίηση της 

αυθεντικότητας του χαλλουμιού, δεν έχουν δημοσιευθεί.  Σχετικά με την ταυτοποίηση του είδους στο 

γάλα και σε άλλα είδη τυριών με άλλες αναλυτικές μεθόδους , έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως τα 

γονίδια της κ-κασεϊνης (Moatsou et al. 2004; Recio et al., 2004). Για την ταυτοποίηση είδους με την 

τεχνική του PCR, έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο τα μιτοχονδριακά γονίδια όπως αυτά του 

κυτοχρώματος β (Feligini et al, 2005), του γονιδίου ND1 (Bai et al., 2009), της κυτοχρωματικής 

οξειδάσης, του ριβοσωματική RNA 12S. κ. ά. ( Mafra et al., 2008).  Ο σκοπός της παρούσας 

εργασίας ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την απομόνωση DNA από γαλακτοκομικά προϊόντα και 

η  ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση του είδους προέλευσης γάλατος με PCR χρησιμοποιώντας ως 

πρότυπα τις ειδικές αλληλουχίες του μιτοχονδριακού κυτοχρώματος β. 

 

2.Υλικά και Μέθοδοι 

Δείγματα 

Η συλλογή αίματος αγελάδας, αίγας και προβάτου έγινε σε διάφορα υποστατικά της Κύπρου που 

τροφοδοτούν την τοπική γαλακτοκομική βιομηχανία, με την βοήθεια των Κυπριακών Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών.  Δείγματα αίματος ελήφθηκαν από τουλάχιστον πέντε διαφορετικά ζώα από κάθε φυλή 

[(αγελάδες: Freezer και ντόπιες), (πρόβατα: Χίου, κοντόουρο Κυπριακό), αίγες (Alpina, Sannen, 

Δαμασκού, Μαχαιρά)] με το σύστημα «Αιμοληψίας Κενού» (Vacutainer) σε φιαλίδια με αντιπηκτικό 
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(EDTA).  Υποπολλαπλάσια (1.0 ml) αίματος από κάθε ζώο και (1.0 ml) μίγματος αίμα από πέντε 

διαφορετικά ζώα της ιδίας φυλής, αποθηκεύθηκαν στους -20 
0
C για την απομόνωση του DNA.  Η 

συλλογή φρέσκου γάλατος έγινε σε αποστειρωμένες φιάλες που αποθηκεύθηκαν στους -20 
0
C.  

Μείγματα αγελαδινού γάλατος με διαφορετικό ποσοστό συγκέντρωσης πρόβειου ή αιγινού (0.1 -50% 

v/v) και μείγματα με τα τρία είδη σε διαφορετικά ή ίσα ποσοστά ετοιμάσθηκαν από κατεψυγμένα 

δειγμάτων μετά την ομογενοποίηση στους 37 
0
C με ανακίνηση.  Γιαούρτια και χαλλούμια με γενική 

περιγραφή της περιεκτικότητας είδους γάλατος, τα οποία παράγονται από μικρές και μεγάλες τοπικές 

γαλακτοβιομηχανίες, αγορασθήκαν από το εμπόριο.  Δείγματα γιαουρτιού (1.0 ml) που αφαιρέθηκαν 

από το κέντρο του δοχείου, και δείγματα χαλλουμιού (1.0 g) που αφαιρέθηκαν από το εσωτερικό 

μέρος του τυριού, λήφθηκαν σε συνθήκες αποστείρωσης και αποθηκεύθηκαν στους -20 
0
C μέχρι τη 

χρήση τους. 

Απομόνωση DNA 

Ολικό DNA από αίμα απομονώθηκε χρησιμοποιώντας το QIAamp DNA Micro Kit (Qiagen) 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  Ολικό DNA από 1.0 ml γάλα (αίγινο, πρόβειο ή 

αγελαδινό) ή από 1.0 ml μείγμα γάλατος απομονώθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο του López-Calleja et 

al. (2005).  Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την απομόνωση ολικού DNA από 1.0 g γιαούρτι 

αφού το δείγμα αραιώθηκε (1:10) πρώτα για την απομόνωση ιζήματος σωματικών κυττάρων με 

φυγοκέντρηση στις 15,000 x g.  Για την απομόνωση ολικού DNA από το τυρί, το δείγμα του 1.0 g 

τεμαχίσθηκε σε μικρά κομμάτια και κατόπιν ομογενοποιήθηκε (2 x 10 sec) χρησιμοποιώντας το 

ομογενοποιητή Powergen 125 της Fisher Scientific.  Η ομογενοποίηση έγινε σε 15.0 ml ρυθμιστικό 

διάλυμα:  10 mM Τris-HCl, pH 8.0 παρουσία 5 M υδροχλωρικής γουανιδίνης, 2 mM EDTA, 150 mM 

NaCl, 1% SDS (w/v) και 0.5% (w/v) Triton X-100.  Ολικό DNA απομονώθηκε κατόπιν λύσης με Κ 

πρωτεϊνάση (60 
0
C, 18 h).  Η απομόνωση του DNA έγινε με χλωροφόρμιο πρώτα, και ακολούθησε 

καθίζηση με αιθανόλη σύμφωνα με τη μέθοδο του López-Calleja et al. (2005).  Το καθαρό DNA 

διαλύθηκε σε ddH2O και αποθηκεύτηκε στους -20 
0
C. Ολικό DNA από χαλλούμι απομονώθηκε 

επίσης με τη χρήση των NucleoSpin Food Kit (Macherey-Nagel) και του DNeasey Merico Food Kit 

(Qiagen) κατόπιν ομογενοποίησης 200 mg τυριού και πρωτεϊνόλυσης με πρωτεϊνάση για 1.5 h 

(Qiagen kit) ή 12-15 ώρες (Macherey-Nagel kit). 

Εκκινητές 

ΟΙ εξειδικευμένοι εκκινητές (primers) που χρησιμοποιήθηκαν σχεδιάστηκαν (Tobe and Linacre, 

2008) από δημοσιευμένες ακολουθίες του γονιδίου για το μιτοχονδριακό κυτόχρωμα β της αγελάδας, 

αίγας και του προβάτου, και κατασκευάσθηκαν από την εταιρεία MWG Operon (Germany) σύμφωνα 

με τις κάτωθι ακολουθίες νουκλεoτιδίων:  κοινός (forward) εκκινητής (5’ TGAGGACA-

AATATCATTYTGAGGRGC-3’), αντίστροφοι (reverse) εκκινητές: προβάτου (5’-GGCGTGAAT-

AGTACTAGTAGCATGAGGATGA-3’), αγελάδας (5’-TAAGATGTCCTTAATGGTATAGTAG-

3’) και αίγας (5’-TTAGAACAAGAATTAGTAGCATGGCG-3’).  Οι εκκινητές αυτοί ενισχύουν τα 

τμήματα του DNA του μιτοχονδριακού κυτοχρώματος β με μέγεθος 336-bp (προβάτου), 287-bp 

(αγελάδας), 313-bp (αίγας), αντίστοιχα.  Για την ποσοτική μέτρηση είδους γάλατος με την τεχνική 

PCR σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές που επίσης σχεδιάστηκαν (Tobe and 

Linacre, 2008) από δημοσιευμένες ακολουθίες του μιτοχονδριακού κυτοχρώματος β για την ενίσχυση 

αλληλουχίας του γονιδίου που είναι κοινή για όλα τα είδη ζώων (πρόβατο, αγελάδα, αίγα) 

συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου: forward εκκινητής  (5’-GCCACCGCGGTCATACGATT-

3’), αντίστροφος (reverse) εκκινητής (5’-GGGTATCTAATCCCAGTTTGGGTCTTAGC-3’).  Οι 

εκκινητές αυτοί ενισχύου το τμήμα του μιτοχονδριακού κυτοχρώματος β με μέγεθος 164-bp. 

PCR και Real-Time PCR 

Η προετοιμασία δειγμάτων για PCR και Real Time PCR έγινε σε ειδικό UV θάλαμο για αποφυγή 

μολύνσεων.  Η ενίσχυση του DNA με συμβατική PCR έγινε σε δείγματα με τελικό όγκο 20 μl και 

τελική συγκέντρωση: 20 mM Tris-HCL, (pH 8.3), 50 mM KCl, 1.5 mM  MgCl2, 200 μM dNTP mix, 

0.5-1  pmol από κάθε εκκινητή, 2.0 ng μήτρα  DNA και 1.5 μονάδες Taq DNA πολυμεράση 

(Invitrogen).  Όλα τα αντιδραστήρια αγοράσθηκαν από την εταιρεία Invitrogen.  Για την συμβατική 
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PCR χρησιμοποιήθηκε η συσκευή ΑΒ2710 της Applied Biosystems κάτω από τις ακόλουθες 

συνθήκες: αποικοδόμηση/denaturation στους 95 
0
C για 5 min, που ακολουθήθηκε με 35 κύκλους των 

95 
0
C για 30 sec (αποικοδόμηση), 60 

0
C για 30 sec (υβριδισμός/annealing), 72 

0
C για 45 sec  

(σύνθεση/extension) και ένα τελικό στάδιο σύνθεσης στους 72 
0
C για 20 min.  Σε κάθε πείραμα 

συμπεριλήφθηκαν ως θετικός μάρτυρας δείγματα από αίμα (από τα τρία είδη ζώων) και ως αρνητικός 

μάρτυρας δείγματα με ddH2O αντί για DNA προς επαλήθευση της αποδοτικότητας της PCR και  την 

ανίχνευση μόλυνσης των δειγμάτων.  Τα προϊόντα PCR (10 μl) ελέγχθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε 

πηκτή αγαρόζης (4%) σε 1x ΤΒΕ διάλυμα και 0.5 μg βρωμιούχο εθίδιο (90 V) και η μάζα τους 

υπολογίσθηκε οπτικά βάση της μοριακών δεικτών γνωστού μοριακού βάρους DNA (molecular size 

ladder). 

 

Για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του είδους προτύπων του μιτοχονδριακού κυτοχρώματος β με 

της Real Time PCR επιλέχθηκε η μέθοδος της χρωστικής SYBR Green I. Για την κάθε αντίδραση της 

Real Time PCR παρασκευάστηκε ένα αρχικό ολικό διάλυμα, το οποίο περιείχε Η2Ο, SYBR Green 

PCR Master Mix (Roche), και το ζεύγος των εκκινητών.  Για κάθε δείγμα χρησιμοποιήθηκαν 2 μl 

DNA (0.3-1.0 ng) και 18 μl από το ολικό διάλυμα.  Για Real Time PCR χρησιμοποιήθηκε η συσκευή 

CHROM4 της BIO-RAD κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: αρχική αποικοδόμηση στους 95 
0
C για 5 

min, που ακολουθήθηκε με 40 κύκλους των 95 
0
C για 10 sec, 62 

0
C για 5 sec (υβριδισμός), 72 

0
C για 

12 sec (σύνθεση) και melting στους 95 
0
C-50 

0
C-97 

0
C. 

 

3.Συμπεράσματα 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την απομόνωση ολικού DNA από 1 ml γάλα ή 1 g γιαούρτι είναι 

σχετικά εύκολη και αρκετά ικανοποιητική όχι μόνον ως αναφορά την ποσότητα και ποιότητα του 

DNA (Πίνακας 1.0), αλλά και το κόστος.  Διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ ειδών γάλατος κατά 

την διαδικασία ήταν το μέγεθος του στρώματος λίπους στο στάδιο απομόνωσης των κυττάρων: 

πρόβειο >αγελαδινό >αιγινό.  Η απομόνωση ολικού DNA από 1.0 g τυρί χαλλούμι ήταν πιο 

προβληματική λόγω του μεγάλου μεγέθους ιζήματος που παρατηρείται στο στάδιο της καθίζησης του 

DNA με αιθανόλη, το οποίο πιθανόν οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωσης νιτρικού χλωρίου (αλάτι) 

στο αρχικό δείγμα.   

 

Πίνακας 1.0: Ποσότητα ολικού DNA που απομονώθηκε από γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Προϊόν Αρχική 

ποσότητα  

προϊόντος 

Ποσότητα 

καθαρού  

DNA (μg) 

 ΟD 260/280 

Γάλα 1.0 ml 1.5 ± 0.5 (n = 6) 1.63 - 1.71 

Γιαούρτι 1.0 g 13.95 (n = 1) 1.64 

Χαλλούμι τυρί 1.0 g 345.0 (n = 1) 1.78 

 

O περαιτέρω καθαρισμός με χρήση spin column για την αφαίρεση αναστολέων ήταν απαραίτητος 

στην απομόνωση DNA από χαλλούμι για χρήση σε τεχνική PCR. Η ποσότητα του DNA  που 

ανακτάται μετά τον καθαρισμό, παρέμεινε ικανοποιητική για χρήση σε τεχνική PCR.  Τα 

αποτελέσματα μας επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες ότι καθαρό DNA ως υπόστρωμα για την 

ενίσχυση συγκεκριμένης αλληλουχίας με τεχνική PCR, μπορεί να απομονωθεί από μικρά δείγματα 

γάλατος (π.χ. 1.0 ml) (López-Calleja et al., 2005).  Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες η απομόνωση 

του DNA είναι εφικτή λόγω της περιεκτικότητας του γάλατος σε σωματικά κύτταρα (επιθηλιακά και 

λευκοκύτταρα) καθώς επίσης λόγω της ανθεκτικότητας του DNA στις θερμικές επεξεργασίες 

(Moatsou, 2009).  Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι ολικό DNA μπορεί επίσης να απομονωθεί από το 

γιαούρτι και ειδικά, από τυρί χαλλούμι χρησιμοποιώντας παρόμοιες μεθόδους ή τα κιτς που υπάρχουν 

στην αγορά. Αυτό είναι ιδιαιτέρα σημαντικό επειδή το χαλλούμι σε σύγκριση με άλλα τυριά, 
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υπόκειται σε υψηλότερες θερμοκρασίες (>90 
0
C για τουλάχιστον 30 min) κατά τη διαδικασία 

τυροκόμησης, και έχει ιδιότητες, όπως ελαστικότητα, που το καθιστούν ιδιαίτερο. 

  

Η αξιολόγηση της επιλεκτικής ανίχνευσης της ταυτότητας είδους με τους εκκινητές που 

σχεδιάστηκαν για τα ειδικά πρότυπα του μιτοχονδριακού γονιδίου του κυτοχρώματος β, έγινε πρώτα 

με συμβατική PCR.  Η επιλογή μιτοχονδριακού DNA βασίσθηκε στο γεγονός ότι θεωρείται πιο 

κατάλληλο από το πυρηνικό DNA λόγω του μικρότερου μήκους και του μεγαλύτερου αριθμού 

μοναδικών αλληλουχιών που διαχωρίζουν τα διάφορα είδη ζώων (Tobe and Linacre, 2008).  Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 1.0, τα προϊόντα ενίσχυσης του μιτοχονδριακού κυτοχρώματος β, στο αίμα 

(θετικός μάρτυρας) είναι διαφορετικού μεγέθους για το κάθε είδος και συμφωνούν με τα 

αναμενόμενα μεγέθη: 336-bp για το πρόβατο, 287-bp για την αγελάδα και 313-bp για την αίγα. Τα 

αποτελέσματα της παραγωγής προϊόντων ενίσχυσης στην παρουσία των τριών εκκινητών μαζί, από 

DNA που απομονώθηκε από μείγματα με διαφορετική περιεκτικότητα είδους γάλατος, (Εικόνα 1.0), 

αποδεικνύουν την επιλεκτική ανίχνευση του είδους γάλατος και επιβεβαιώνουν ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.  Αυτό επίσης επιβεβαιώθηκε και για τη μήτρα DNA που 

απομονώθηκε από διάφορα είδη γιαουρτιού, και φαίνεται στο παράδειγμα (γιαούρτι, αιγινό:πρόβειο 

50:50) στην Εικόνα 1.0.  Η δυνατότητα ανίχνευση του είδους γάλατος σε διάφορα κυπριακά 

γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως το χαλλούμι και γιαούρτι), τα οποία διατίθενται στην τοπική αγορά 

της Κύπρου, επίσης επιβεβαιώθηκε (Εικόνα 2.0).  Τα δύο διαφορετικά κίτς DNA που 

χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση μήτρας DNA ήσαν εξ’ ίσου ικανοποιητικά.  Με βάση τα 

παρόντα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και ο 

συνδυασμός των εκκινητών που επιλέχθηκαν έχουν την δυνατότητα για την ποιοτική ανίχνευση του 

είδους γάλατος σε γαλακτοκομικά προϊόντα με τεχνική PCR. 

 

Η αρχική αξιολόγηση της χρήσης των εκκινητών για μελέτη της ποσοτικής ανίχνευσης του είδους 

γάλατος με τεχνική PCR σε πραγματικό χρόνο, έδειξαν επίσης ότι αυτό είναι εφικτό.  Η ένσταση των 

προϊόντων ενίσχυσης ελαττώθηκε με την αύξηση της πρόσμιξης αιγινού γάλατος με αγελαδινό. 

 

Οι καμπύλες φθορισμού ενίσχυσης έδειξαν την έλλειψη αντιδραστικότητας των εκκινητών 

στην παρουσία μήτρας DNA που δεν προέρχεται από το ίδιο είδος ζώου βάση του οποίου 

σχεδιάστηκε ο εκκινητής.  Αυτό αποτελεί περαιτέρω ένδειξη για τη δυνατότητα των 

εκκινητών να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για τον ποσοτικό προσδιορισμό του είδους 

γάλατος σύμφωνα με τις ενδείξεις της μελέτης των  Tobe and Linacre, 2008.   
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Εικόνα 1.0  Ανάλυση με ηλεκτροφόρηση των προϊόντων PCR που παρήχθησαν 

από DNA που απομονώθηκε από μείγματα είδους γάλατος, από γιαούρτι και από 

αίμα (θετικός μάρτυρας) με τη χρήση των εξειδικευμένων εκκινητών. 
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 + 5% αιγινό 

 

 

 

Εικόνα 2.0  Ανάλυση με ηλεκτροφόρηση των προϊόντων PCR που παρήχθησαν 

από DNA (1 ή 2 µl),  που απομονώθηκε από χαλλούμι και γιαούρτι 

παρασκευασμένα με ένα είδος γάλατος ή ανάμειξη ειδών γάλατος,  και από αίμα 

(θετικός μάρτυρας) με τη χρήση των εξειδικευμένων εκκινητών. 
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