
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

  مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل

 شرکت پروتئین گسترسینا

  برگزاری مراسم سوگواری ایام محرم

 گسترسینا پروتئیندر شرکت 

 در دومین جشنواره  حضور سینا پروتئین

 ملی صنعت سالمت محور

  برگزاری نمایشگاه کتاب در شرکت

 97پروتئین گسترسینا در سال 

  عیدغدیر در جشن مراسم برگزاری

 شرکت پروتئین گسترسینا

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 حضور سینا پروتئین در دومین جشنواره ملی صنعت سالمت محور

 

 

 مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت پروتئین گسترسینا در این شماره می خوانید:

  

 

 گوشت آزمایشگاهی چیست؟-1

 

 محصوالت غذایی تراریخته-2

 

 گوشتیراناخبار 

در محل مرکز  97ریور ماه ، دومین جشنواره ملی صنعت سالمت محور با رویکرد ارتقای سالمت محصوالت و خدمات در تاریخ ششم شهپروتئین گستر سینا تحقیق و توسعهبه گزارش واحد 

 .وینده ، آرایشی و بهداشتی برگزار گردیدششرکت در صنایع مختلف دارویی ، غذایی ،  ۱۰۰های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با حضور همایش

، درمان و آموزش پزشکی و  زیر بهداشتدر این همایش جناب آقای دکتر تقدیسی ) ریاست انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران ( ، جناب آقای دکتر غالمرضا اصغری ) معاون و

 بخش مسئولین و عالی مقامات سایر و(  تجارت و معدن ، صنعت وزارت بهداشتی و دارویی ، غذایی صنایع دفتر کل مدیر)  نیارکی صادقی دکتر آقای جناب و  دارو (رئیس سازمان غذا و 

کننده و توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری تولیدکنندگان در خصوص ویژگی محصوالت ، جدیدترین و فرهنگ مصرف نگرش ، آگاهی سطح ارتقای خصوص در که داشتند حضور کشور سالمت

  .پرداختند سخنرانی ایراد به …دستاوردهای محصوالت سالم و ارگانیک ، افزایش سهم تحقیق و توسعه و 

 . باس با برند ماهیران در این جشنواره حضور یافتگوشتیران و ماهی سیشرکت پروتئین گستر سینا با معرفی دو محصول سوسیس مکزیکی با برند 

 .ین گردیدوفق به دریافت تندیس بلورمشرکت ، از واحدهای برتر حضور یافته در جشنواره تقدیر به عمل آمد که شرکت پروتئین گسترسینا  ۵۸همچنین در پایان مراسم با اهدا لوح و تندیس به 

 . های صورت گرفته از مستندات ارائه شده صورت پذیرفته بودها بر اساس ارزیابیاب شرکتالزم به ذکر است انتخ

 

                              

عید غدیر روز رسیدن خورشید امامت و والیت به 

 . حضرت علی )ع( است دست امیر حاکمان دنیا

گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر به 

خجسته سالروز امامت و بزرگ جشن ، سینا

 سینا محترم پرسنل و ارشد مدیران حضور با والیت

در این شد.  برگزار گوشتیران واحد در پروتئین

کنندگان با شرکت از مراسم با شکوه و خجسته 

 . شیرینی و شربت پذیرایی شد

 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 شرکت تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 17شیر پاستوریزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

 

 ۹7برگزاری نمایشگاه کتاب در شرکت پروتئین گستر سینا در سال 

 

قای مهندس محسن آتودیع آقای دکتر سید پیمان توسلی و معارفه  عمومی شرکت پروتئین گستر سینا مراسم واحد روابطبه گزارش 

دکتر سید پیمان توسلی  . در این مراسمدیران ارشد سازمان برگزار گردید، با حضور موان مدیر عامل پروتئین گستر سیناطیبی به عن

و ابراز  ندشمردشرکت برد های ارزشمنجود کارکنان تالشگر را از سرمایه، وفعال شرکتاز مدیران و پرسنل ضمن تقدیر و تشکر 

فت و تعالی را طی خود هرچه بیشتر مسیر پیشر ز کارشناسان و متخصصان کارآزمودهگیری اشرکت بتواند با بهرهند کرد امیدواری

 . کند

موفقیت و  مل جدیدو برای مدیر عاتصدی مدیریت خود اشاره نمودند  ادامه دکتر توسلی به رئوس اقدامات انجام شده در طول در

ولیت ئداری مس سید پیمان توسلی طی عهدههای دکتر محسن طیبی ضمن تشکر از تالش مهندس در ادامهکردند،  سربلندی را آرزو

 . ای از سوابق مدیریتی خود پرداختنددیرعاملی شرکت پروتئین گستر سینا، به ارائه خالصهم

روش محصوالت و فو تالش مستمر در جهت افزایش تولید و  ارکنان شرکت را به صداقت و راستیایشان در ادامه همه مدیران و ک

 . رسیدن به اهداف مد نظر شرکت دعوت نمودند

 

 .شد برگزار گوشتیران واحد در فتهه یک مدت به خوانی کتاب و کتاب ترویج هدف با و"  بخر ایرانی ، ایرانی" شعار با سومین نمایشگاه کتاب و لوازم التحریر بمناسبت بازگشایی مدارس 

 نمایشگاه این هایکتاب. گردید دایر در محل نمازخانه شرکت از ناشران و نویسندگان مختلف کتاب عنوان ۱۰۰۰ با معرفیطبق گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گسترسینا این نمایشگاه 

 .درصد تخفیف و با موضوعات مختلف ویژه تمامی گروه سنی عرضه گردید 7۵ با

  .آوردند فراهم  رترغیب کارکنان برای خرید کتاب تا سقف یک میلیون ریال راد شایانی  کمک  کتاب خرید بن اهدای با مدیرعامل محترم ، آقای دکترسید پیمان توسلی 

 برپایی از سینا گستر ینپروتئ شرکت کارکنان ، نمایشگاه  این از شرکت فرهنگی واحد توسط سنجی نظر یک طی در  عالوه بر استقبال بی نظیر از سوی تمامی کارکنان این مجموعه

کنان دارای دانش آموز ، مدیرعامل در انتها با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و و در راستای کمک به کار . سال متوالی استقبال بی نظیری داشتند سومین برای مذکور  نمایشگاه

 . را به همگی تبریک گفتند تحصیلی به فرزندان کارکنان سال جدیدشرکت با اهدای بسته کامل لوازم التحریر 

 

 اخبار 

  

 
 

 
 در شرکت پروتئین گستر سینابرگزاری جشن مراسم عید غدیر 

 

 پروتئینیهای تخصصی فرآورده بولتن

 شرکت پروتئین گسترسینا

 36شماره 

 13۹7شهریور ماه 

 

 

 
ایام محرم در شرکت پروتئین گسترسینا سوگواری برگزاری مراسم   

 ماه اول ههد عزاداری مراسم گذشته، هایسال سنوات طبقطبق گزارش روابط عمومی و واحد فرهنگی شرکت پروتئین گستر سینا 

 . سینا ) گوشتیران ( برگزار گردید گستر پروتئین شرکت در محرم

 آژ،حسین احمدزاده،  اهلل فتح کربالیی آقایانروضه خوانی مادحین با قرائت زیارت عاشورا،  مراسم در روزهای مختلف ماه محرماین 

مدیر عامل  با حضور مداح اهل بیت جناب آقای مهندس باقریسخنرانی جناب آقای دکتر سیاح و مداحی با  حسنی و مجتبی سید

در محل نمازخانه  ور و عاشقانه پرسنل محترممدیران ارشد و حضور پرش، ینا جناب آقای مهندس محسن طیبیمحترم پروتئین گستر س

 شرکت گوشتیران برگزار گردید. 
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 گوشت تولید شده در آزمایشگاه
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 چکیده:

های نوین افزایش جمعیت جهان و ازدیاد تقاضا برای مواد غذایی موجب به کارگیری روش

ور طنوترکیب به  DNAبیوتکنولوژی در تولید محصوالت غذایی شده است. امروزه فناوری 

ای در کشاورزی مدرن مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از کاربردهای گسترده

ورانی تراریخته است. موجودات تراریخته، گیاهان یا جانبیوتکنولوژی، تولید محصوالت 

اند و یا توانایی سنتز های جدیدی شدههستند که به واسطه اصالحات انجام شده دارای ویژگی

 اند.پروتئین اضافی را پیدا کرده

 مقدمه:

از استفاده  مین غذا،ه کشاورزی و دامپروری به منظور تأافزایش جمعیت جهانی و نیاز انسان ب

را امری  بیوتکنولوژی در راستای افزایش و بهبود عملکرد انواع محصوالت کشاورزی و دامی

ن مانند ضروری ساخته است. جمعیت در حال رشد جهان، تقاضا را برای نیازهای اساسی انسا

 غذا، دارو و ... افزایش داده است. 

اسر جهان چشمگیری در سرتتولید محصوالت تراریخته برای مقابله با بحران گرسنگی به طور 

اهان زراعی امروزه از مهندسی ژنتیک جهت بهبود صفات گی به طور ساالنه رو به افزایش است.

شود. سویا، ذرت، کتان و کانوال از جمله محصوالتی هستند که بیشترین ای میاستفاده گسترده

محصوالتی هستند  اند. ذرت و سویاسطح زیر کشت گیاهان تراریخته را به خود اختصاص داده

 شوند.ا مصرف مید و در سرتاسر دنیدهنکه امروزه اجزای اصلی بسیاری از غذاها را تشکیل می

ت جدید، ماده غذایی و یا میکروارگانیسمی اس GMO هایو میکروارگانیسم GM غذاهای

آن نتیکی ژآید، اما از لحاظ که از یک گیاه، حیوان یا میکروارگانیسمی طبیعی به وجود می

ز دست دهند، یا یک ویژگی طبیعی را اشده است که ویژگی جدیدی را نشان می اصالح چنان

وجود  اکنون بیش از صدها نوع مواد غذایی تراریخته در بازار فروش و مصرفمیدهند، هم

رت، برنج، ذفرنگی، کدو، زمینی، گوجهای مانند سیبشدهتراریخته پذیرفته التدارد و محصو

و انتخاب ما بر  بدون تصمیم ...  ، پنبه، گندم، گیاه کتان و چغندرقند والیا، کانوهای سودانه

ورزی کشاالت %محصو ۱۰یافته حدود  سر سفره ما حاضرند، به نحوی که در کشورهای توسعه

 .تراریخته هستند در بازار مصرف از نوع مواد غذایی

روتئینی ژنوم میزبان است که پهای مهندسی ژنتیکی معمول، شامل افزودن یک ژن به الحاص

ای بیشتر کشها، حفاظت از حشرات و یا عمر قفسهبا ویژگیهای مفید از قبیل مقاومت به علف

ان تولید شیر ، افزایش میزآبی در فروشگاهها و یا مقاومت بیشتر در مقابل سرمازدگی و یا کم

ورود چنین هم .یکندایجاد م و دامپروری  را در مراحل رشد محصول کشاورزی و گوشت دام

ی را در اتکنیک های جدید مانند تلقیح مصنوعی، انتقال جنین و ... افزایش قابل مالحظه 

 عملکرد دام ایجاد کرده است.

 حیوانات تراریخته

ی خارجی یک حیوان تراریخته حیوانی است که ژنوم آن به وسیله وارد کردن یک ماده ژنتیک

ات تغییر اداره غذا و دارو آمریکا، تعریف کالسیک حیواناصالح شده است. بر اساس تعریف 

 DNAهای تکنیک یافته ژنتیکی و یا تراریخته عبارست است از حیواناتی که از طریق

نوترکیب از طربق دخالت  DNAاند. به عبارتی مولکول اصالح شده (rDNA)نوترکیب 

ها گفته ای از تکنیکدسته  نوترکیب به DNAها شده است. عمدی انسان وارد ژنوم آن

 گیرند.مورد استفاده قرار می DNAکه برای جدا کردن و سپس پیوستن قطعاتی از  شودمی

 

 

 

 

ها ا تراریختهیها با افزایش عملکرد و  حیوانات تراریخته شامل تراریخته استراتژی تولید

های بسیاری باشد. در حال حاضر تکنیکبا از دست دادن یک صفت یا عملکرد می

 :گیرد که عبارتند از های تراریخته مورد استفاده قرار میجهت تولید این حیوانات و دام

 به پیش هسته رویان یا جنین DNAریزتزریق  -

 های ویروسیها توسط ناقلانتقال ژن -

 (ES)انتقال ژن با استفاده از سلولهای پایه جنینی  -

 انتقال ژن با لیپوزوم حامل به سلول و جنین  -

 به اسپرم، تخمک یا جنین  DNAالکتروپوریشن  -

 متصل به طال یا تنگستن DNAخارجی به صورت  DNAوارد کردن  -

عملکرد  اهداف استفاده از تکنولوژی تولید حیوانات تراریخته شامل بهبود باروری و

شه، بهبود تولید مثلی، افزایش هضم و جذب و در نتیجه بهبود نرخ رشد، بهبود ترکیب ال

باشد. ها میها در برابر انواع بیماریو ترکیب شیر و همچنین افزایش مقاومت دامتولید 

ناشی از  توانند با کاهش باروریهای معرفی شده با استفاده از این روش میهمچنین ژن

 قابله کنند.مبرخی فعالیتهای فیزیولوژیکی مانند شیردهی، سوء تغذیه و یا اثر فصل نیز 

 انجماد و ماهی مقاوم به سرما

آید مانی موجودات است. هنگامی که دما پایین میما یک فاکتور مهم برای بقا و زندهد

شوند. موجوداتی که در شرایط اقلیمی با موجودات با یک چالش بزرگ روبه رو می

کنند، سازگارهای مختلفی برای مقابله با سرما دارند. یکی از دمای زیر صفر زندگی می

 های ضد انجمادهای خاصی است که پروتئینعه پروتئینها توساین سازگاری

(Antifreeze proteins) کنند. شوند و از رشد یخ جلوگیری میمی نامیده

ها، نحوه های ضد انجماد در رابطه با ساختار آنای روی پروتئینهای گستردهپژوهش

 . ها صورت گرفته استکانیسم کار آنهای یخ و مبرخورد با کریستال

های ضد انجماد پتانسیل باالیی در کاربردهای تجاری دارند، صنعت غذا بخش پروتئین

ها های ضد انجماد در آن کاربرد دارد. با استفاده از روشقابل توجهی است که پروتئین

، توان به درون ماهی، مخمرهای ضد انجماد را میژنیک، پروتئینهای ترانسو پروتکل

دهد. این موجودات می کرد که خصوصیات مفید جدیدی به ها و سبزیجات القامیوه

های سرد دهند که در محیطهای خاص اجازه میهای ضد انجماد به ارگانیسمپروتئین

ها با جلوگیری از زندگی کنند و بقاء خود را در دمای زیر صفر درجه حفظ کنند آن

مل به سطح یخ ع شدن مجدد در مایعات داخلی از طریق اتصال رشد یخ و کریستاله

 کنند. می

 منابع:

های روتئینمعرفی و کاربرد پاکبری، م. آباد، ز و خانجانی، م.ح. نوری هاشم -۱

دوره پنجم، . مجله ایمنی زیستی(. ۱39۱)کید بر روی ماهیان. ضدانجماد و نقش آنها با تأ

 شماره دوم.

له ایمنی مج (.۱392) تراریخته در بهبود تولیدات دامی.نقش حیوانات  طاهری، ب. -2

 .2زیستی، دوره ششم، شماره

(. ۱3۸7)مواد غذایی تراریخته و حقوق مصرف کننده، کاظمی، ع و عباسی، م.  -3

 .3-4دوره سوم، شماره ، فصلنامه اخالق در علوم فناوری
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 شده در آزمایشگاه چیست؟گوشت کشت داده

های گاوی، بدون صدمه به حیوان، برای کشت گوشت در آزمایشگاه ابتدا مقداری از سلول

ها رشد و شده، این سلولترلآزمایشگاهی کنشود. سپس در شرایط از بافت آن گرفته می

ی ای قسمت عمدهای درآیند. بافت ماهیچهشوند تا به فرم بافت ماهیچهتکثیر داده می

کشت  کنیم. از نظر زیستی، گوشتهای معمول است که هر روز مصرف میگوشت

 .چ تفاوتی با گوشت دام نداردشده در آزمایشگاه هیداده

شوند. ای یا حلقوی رشد و تکثیر داده میهایی رشتهها در داربستلدر فرآیند کشت، سلو

گیری ها و شکلها باعث تراکم آنشده به این سلولبندیهمچنین گرسنگی دادن زمان

ی کشت شود. از کنار هم قرار گرفتن هزاران رشتههای عادی میبافتی منسجم مانند گوشت

 .ولید خواهد شدتشده مانند این، یک تکه گوشت عادی داده

 
 سه عامل اصلی در کشت گوشت آزمایشگاهی

برای کشت گوشت در آزمایشگاه نیاز است در ابتدا تعدادی   :های آغازگرسلول -۱

های بنیادی های بنیادی رویان، سلولسلول با سرعت رشد و تقسیم باال استفاده شود. سلول

های بنیادی برای این کار مطلوب هستند. سلول مایوبالست و های مایوستالیتسلول بالغ،

ای ی بافت ماهیچهکه هنوز به فرم ویژه ترین سرعت تقسیم را دارند؛ ولی از آنجاسریع

ای یک چالش ها و سوق دادنشان به سمت تشکیل بافت ماهیچهاند، کنترل آندرنیامده

ای را دارا آل بافت ماهیچهای کامال فرم ایدههای بالغ ماهیچهبزرگ است. در مقابل سلول

ری از این دو چالش هستند؛ ولی سرعت رشد و تقسیم بسیار پایینی دارند. برای جلوگی

 .شودهای مایوبالستی در این فرآیند استفاده میاز سلول معموالً

ای گوشت ها برای رشد و تقسیم و درآمدن به فرم بافت ماهیچهسلول  :محیط کشت -۲

های آغازگر رشد بافتی ترین این مواد پروتئینبه مواد مغذی بسیاری نیازمند هستند. مهم

 .هستند

ها باید روی یک بعدی سلولبرای رشد به شکل یک بافت سه :سلولیداربست  -۳

گیری پذیر باشد و پس از شکلتخریبچارچوب رشد کنند. این چهارچوب باید زیست

 .ها شودبافت گوشت، جذب خود سلول

 
 مزایای کشت گوشت آزمایشگاهی 

 سالمت 

شود یمدر کشت گوشت آزمایشگاهی نیاز به استفاده از هورمون رشد نیست و این باعث 

 تر باشد. های دام، عاری از هورمون و در نتیجه سالممحصول نهایی نیز برخالف گوشت

 

 ها و مواد شیمیاییکشعلوفه آلوده به آفتن آلودگی گوشت دام بر اثر تغذیه همچنین امکا

 رسد.میبه صفر تقریبا ی شده آزمایشگاهگوشت کشت داده در

ز چربی باشند. اعاری  توان طوری کشت داد که کامالًیهای آزمایشگاهی را مگوشت

ها مقداری چربی داشته باشند، همچنین اگر برای حفظ بافت و طعم قرار باشد این گوشت

امن سالمت کشت داد تا ض 3-لسترول و سرشار از امگاکتوان این چربی را بدون می

 .کنندگان باشدمصرف

ها و اع انگلها جهت عاری بودن از انوهمچنین امکان کنترل کیفی بهداشتی این گوشت

تر تر و ارزانهای مشترک بین انسان و دام در مقایسه با گوشت دام بسیار بیشتر، آسانبیماری

 .است

 محیطیمزایای زیست 

درصد از  2دهند کشت گوشت در آزمایشگاه تنها با نشان می دانشگاه آمستردام تحقیقات

پروری متداول، مقدار یکسانی گوشت تولید خواهد منابع کشاورزی مورد مصرف صنایع دام

و پنجم صنایع متداول و  ای در این فرآیند، یک بیستکرد. همچنین مقدار انتشار گاز گلخانه

اگاه دام، مصرف انرژی در آن نصف خواهد بود. همچنین تغییر کاربری هر هکتار زمین به چر

دهد. با توجه به جاندار بومی آن منطقه را در معرض خطر قرار می ۱۰طور متوسط زیست به

ها جاندار توان حیات میلیونمنابع مورد نیاز بسیار کمتر برای کشت گوشت آزمایشگاهی، می

 .بومی مناطق را تضمین کرد

 هاچالش 

 مهندسی بافت 

ها و همچنین خارج کردن مواد سلولدر بدن موجودات زنده انتقال مواد مغذی و اکسیژن به  

پذیرد. در کشت بافت آزمایشگاهی رآکتور زیستی ها صورت میی رگوسیلهها بهزائد آن

شود. به فاده میاین وظیفه را بر عهده دارد. معموال از داربستی اسفنجی در این رآکتورها است

واد مغذی ماکسیژن و  بعدی دارند و همچنینگاهی برای رشد سهها تکیهاین طریق سلول

 د.ها نفوذ کنج مانند به سمت سلولتوانند از بافت اسفنمی

 جلوگیری از فاسد شدن 

لولی سسلول آغازگر شروع شود، پس از دو ماه تقسیم  ۱۰اگر کشت بافت گوشت تنها با  

شت با هزار تن گوشت تولید خواهد شد. برای جلوگیری از آلوده شدن این گو ۵۰بیش از 

ها و متعاقبا فساد آن، باید از موادی مانند کالژن، سدیم بنزووات، مانیتول و ها و باکتریقارچ

 .زانتان استفاده شود

 محیط کشت 

 صورت (FBS) سرم جنینی گاوی های حیوانی در محیططور معمول کشت سلولبه

قیمت و وابسته به تولید دام است. محققان به دنبال آن هستند که این محیط گیرد که گرانمی

 .کشت را از منابع گیاهی جایگزین کنند

 قیمت 

موجود در بازار قابل رقابت های معمول ها باید با گوشتی این گوشتشدهقیمت تمام 

الر دهزار  23۰ شد تهیه آزمایشگاهی پرورشی گوشت از که همبرگری نخستین قیمت باشد.

درصد کاهش  99شد. هرچند در سه سال گذشته قیمت این محصول بیش از تخمین زده می
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