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 .1مربی گروه میکروبیولوژی ،واحد ملکان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ملکان ،ایران
 .2استادیارگروه میکروبیولوژی ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراغه ،ایران
*نویسنده

مسئول مکاتباتMasomeabasi55@yahoo.com :

(دریافت مقاله 49/2/22 :پذیرش نهایی)45/3/3 :

چکیده
وجود بقایای آنتیبیوتیکی در مواد غذایی و انتقال آن به بدن مصرفکنندگان باعث ایجاد عوارضیی نظییر مقاومیتهیای باکترییایی،
واکنشهای آلرژیک ،مسمومیت ،سرطانزایی و بههم خوردن فلیور طبیعیی روده مییشیود .روش چهیار پلییت یکیی از روشهیای
میکروبیولوژیکی ،جهت تأیید حضور بقایای آنتیبیوتیکی در مواد غذایی میباشد که در چهار محیی کشیت بیا  pHو بیاکتریهیای
متفاوت انجام میگیرد .هدف از انجام این تحقیق تعیین بقایای آنتیبیوتیکی موجود در بافتهای خیوراکی طییور کشیتاری شهرسیتان
مراغه به روش چهار پلیت بود .در این تحقیق از  04الشه طیور گوشتی کشیتاری در کشیتارگاه شهرسیتان مراغیه (از  04مرغیداری
مختلف) نمونههایی از عضله سینه ،عضله ران ،سنگدان و کبد بهصورت تصادفی اخذ شد .طبق یافتههای مطالعه  %04نمونههای کبدی،
 %55نمونههای ران %52/5 ،نمونههای سینه %52/5 ،نمونههای سنگدان دارای بقایای آنتیبیوتیکی بودند .در بین بافتهای مورد آزمایش
از نظر میزان آلودگی به بقایای آنتیبیوتیکی اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P< 4/45بیشترین بقایای آنتیبییوتیکی در دو گلیه بیا
 %044آلودگی و کمترین آن نیز در دو گله بدون بقایای آنتیبیوتیکی ثبت شد .با توجه به مخاطره بقایای آنتیبیوتیکی بیرای سیالمتی،
پایش مستمر حضور بقایای آنتیبیوتیکی در بافتهای خوراکی طیور گوشتی توصیه میشود.
واژههای کلیدی :باقیمانده آنتیبیوتیکی ،طیور گوشتی ،روش چهار پلیت
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زنردگی خرود دارو درمرانی مریمروند ( Pavlov et al.,

مقدمه
از نظر فارماکولوژی هرر مراده مریییایی تولیرد مرده

 .)2008داونرری و هیکرراران برره ارزیررابی خطررر بقایررای

توسط موجودات زنده ذرهبینی (باکتری ،قارچ و  )...و یا

آنتیبیوتیکی در فرآوردههای غذایی پرداختنرد و نیراز بره

ساختهمده بهطور مصنوعی که موجب وقفه پدیردههرای

کنترل بقایای آنتریبیروتیکی در فررآوردههرای غرذایی را

حیاتی موجود زنده دیگر مود آنتیبیوتیک نام دارد .ایر

توصیه کردند ( .)Dewdney et al., 1991در بری انروا

ترکیبات میک است سبب مرر

براکتریهرای در حرال

روشهرای مختلر

تشرخی

بقایرای آنتریبیروتیکی،
و

رمد گردند که باکتریوسید ) (Bacteriocideو یا از رمد

روشهررای میکروبیولرروژیکی از متررداولتررری

آنها جلوگیری نیایند که در ای صورت باکتریواستاتیک

کاربردیتری روشهای تعیی بقایرای آنتریبیروتیکی در

) (Bacteriostaticخوانرده مریمرروند ( Karim et al.,

مواد غذایی هستند؛ زیرا ای روشها در مقایسه با دیگرر

 .)2011بهعلت کارایی باالیی که آنتیبیوتیکها در درمان

روشها از نظر هزینه و زمان و حساسیت تشخیصری بره

و پیشگیری بییراریهرا دارنرد ،متأسرفانه انروا مختلر

صرفهتر میبامند (Vahedi et al., 2011؛ استاندارد ملری

آنتیبیوتیکها بدون در نظر گرفت عوارض جانبی و دوره

ایران.)5542 ،

دفع دارویی ،عالوه بر دامپزمکان ،توسرط تکنسری هرای

روش چهار پلیرت  )Four Plate Test( FPTتوسرط

دامپزمکی و حتی خود دامداران تجویز میگردند .بهرغم

برخی محققی استفاده مده است و حساسیت آن جهرت

اثرات مفیرد ایر داروهرا در درمران بییراریهرای دام و

تأیید بقایرای آنتریبیروتیکی مرورد تأییرد قررار گرفتره و

افزایش وزن بدن دامها ،اثرات سوء آنها نیز میک است

بهعنوان روش استاندارد تأییرد بقایرای آنتریبیروتیکی در

باعث ایجاد عوارض زیانبراری چره در دامهرا و چره در

اتحادیه اروپا کراربرد دارد (خران نراظر و کهبرا.)1321 ،

انسرران مررود ( .)Torbati et al., 2011وجررود بقایررای

روش چهار پلیت یکری از روشهرای میکروبیولروژیکی

آنتیبیوتیکی در مواد غذایی باعث واکنشهرای آلرژیرک

جهت تأیید حضور بقایای آنتیبیوتیکی در مرواد غرذایی

در افراد حساس ،خطررات مسریومیت مسرتقیم برا ایر

میبامد که در چهار محیط کشت برا  pHو براکتریهرای

داروها ،خواص کارسینوژیک برخی از آنها و همچنری

متفاوت انجام مریگیررد .هرد

از ایر تحقیر بررسری

بههم خوردن میکروفلور طبیعی بدن میمود ( Berends

بقایای آنتریبیروتیکی موجرود در بافرتهرای خروراکی

et al., 2001؛ خان ناظر و کهبا .)1321 ،لذا کنترل کیفری

طیورکشتاری مهرستان مراغه بود.

فرآوردههای غذایی از نظر عاری بودن از آنتیبیوتیکهرا
امرری الزم و ضرروری مریبامرد .حردود  %18از تیرام
حیوانات تولید کننرده مرواد غرذایی ،در بخشری از دوره
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مواد و روشها
در تابستان  1343در مجیو  98نیونه از  18مزرعره

از سواب پنبهای در سرط پلیرتهرا کشرت داده مردند
(.)Vahedi et al., 2011

پرورش مرغ ( 9نیونه از هر محیوله طیرور گومرتی) از

نیونرههرا پررس از رفرع انجیراد قطعرراتی برهصررورت

مرهر مراغره نیونرهبررداری انجرام مرد.

دیسکهایی با ضخامت  2میلیمترر بررش داده مردند و

قسیتهای نیونهبرداری مامل عضله ران ،عضله سرینه،

روی پلیتهای تلقی یافته قرار گرفتند .در ادامه پلیتها

کبد و سنگدان بودند .از عضالت سینه و ران بره مقردار

بهمدت  29ساعت در  32درجه سلسیوس قرار گرفتنرد.

تقریبرری  188گرررم و کبررد و سررنگدان بررهطررور کامررل

پلیتهای حاوی باکتری میکروکوکوس لوتئوس بهعلرت

نیونهگیری گردید .نیونهها پس از ثبرت مشخصرات ،در

رمررد آهسررته ایرر برراکتری بررهمرردت  91سرراعت

پلیاتیلنی درپوشدار استریل قرار داده مدند و تا

گرمخانهگذاری مدند و سپس هاله عدم رمد ایجاد مده

زمان انجام آزمایشهای در دمای  -28درجره سلسریوس

در پیرامون نیونهها اندازهگیری مردند .نترایج برهدسرت

نگهداری گردیدند (استاندارد ملی ایران.)5542 ،

آمده از انجام آزمایش توسط نررمافرزار SAS (Version

مناط مختل

ظرو

باکتریهای مورد استفاده در روش چهار پلیت مرامل

باسریلوس سرابتیلیس ( )PTCC 1365و میکروکوکروس

) 9.1و با استفاده از آزمون مربرع کرای مرورد تجزیره و
تحلیل قرار گرفتند.

لوتئوس ( )PTCC 1169بودند .ای باکتریها در محریط
نوترینت آگار فعالسازی مدند .پس از تکثیر باکتریهرا،

یافتهها

به میرزان مرورد نیراز سوسپانسریونی از آنهرا در محریط

با توجه به مطالعات صورت گرفته ،هالره عردم رمرد

نوترینررت برررای تهیرره گردیررد (.)Anonymous, 1992

در تست چهار پلیت فقط زمانی مشراهده مریگرردد کره

محیط کشت مورد اسرتفاده در ایر روش مرولر هینترون

بقایای آنتیبیوتیکی بیش از حد مجاز بامد؛ زیرا بهدلیرل

آگار بود pH .محیط جومرانده مرده برا اسرتفاده از pH

حساسیت کرم ،ایر آزمرون قرادر بره مناسرایی بقایرای

سنج دیجیتالی و با استفاده از اسید استیک و هیدروکسید

آنتیبیوتیکی کیتر و یا در حرد مقردار مجراز نیریبامرد

سرردیم در انرردازه  2/2 ،6و  1تنظرریم گردیررد .ترکیررب

(خان ناظر و هیکاران1329 ،؛ خان ناظر و کهبا.)1321 ،

بهدست آمده در دمای  121درجه سلسیوس بهمردت 15

بر هیی اساس ،ایجاد هاله در اطرا

نیونه در هر یرک

دقیقه اتوکالو مد .پس از آمرادهسرازی پلیرتهرا ،طبر

از  pHها بهعنوان نتیجه مثبت (آلودگی نیونه به بقایرای

دسررتورالعیل روش چهررار پلیررت ،برراکتری باسرریلوس

آنتیبیوتیکی) در نظر گرفته مرد .از مجیرو  98نیونره،

سابتیلیس در سه  pHتهیه مده و باکتری میکروکوکروس

 29مررورد ( )%68از نیونررههررای کبررد )%55( 22 ،نیونرره

لوتئوس در  pH= 1با غلظت نیم مکفارلند و با اسرتفاده

عضرررله ران )%52/5( 21 ،نیونررره عضرررله سرررینه و 21
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( )%52/5نیونرره سررنگدان دارای بقایررای آنترریبیرروتیکی

 %188آلودگی و کمتری آن نیز در دو گله بدون بقایرای

بودند .در بی بافتهای مورد آزمرایش از نظرر فراوانری

آنتیبیوتیکی ثبت مد .درصد آلودگی بافرتهرای مرورد

معنریداری

مطالعه به آنتیبیوتیک در ای تحقی در جدول ( )1آمده

آلودگی بره بقایرای آنتریبیروتیکی اخرتال

مشاهده نشد .بیشتری بقایای آنتیبیوتیکی در دو گله با

است.

جدول ( -)1درصد آلودگی بافتهای مورد مطالعه به بقایای آنتیبیوتیک
*

نمونه

روش آزمون
BS-6

BS-7.2

BS-8

ML-8

کبد

28

66/62

66/33

28

ران

63/33

63/33

56/62

13/33

سنگدان

63/33

63/33

56/62

6/62

سینه

68

68

56/62

18

کل

69/12

63/33

51/33

12/5

مقدار کای مربع

8/6116

8/2121

8/919

2/62

p-value

8/1254

8/4629

8/4324

8/9954

* BSو  MLبهترتیب نشانگر باکتریهای باسیلوس سابتیلیس و میکروکوکوس لوتئوس
میبامد;  7.2 ،6و  8میزان  pHمحیط های کشت مورد استفاده در آزمون هستند.

بحث و نتیجهگیری

 .)al., 2011در بررسی بقایای دارویی هر گونره آزمرون

امروزه برهرغرم پیشررفت در روشهرای آزمایشرگاهی،

میکروبی کارآمد ،میتواند برهعنروان یرک غربرال اولیره

هنوز آزمرونهرای میکروبری بریشترری اسرتفاده را در

جهت تأیید وجود دامنه وسیعی از موادی که مانع رمرد

غربالگری نیونههای غذایی در سط کالن دارنرد .زیررا

میکروارگانیسم میموند ،برهکرار رود .برخری اطالعرات

ای آزمونها بره آسرانی قابرل اجررا بروده و نسربت بره

بهدست آمده در ای آزمونها میتوانرد نقرش مثبتری در

هزینههای مصر

مده ،توانایی مناسرایی چنردی نرو

تأیید نو آنتیبیوتیک ردیابی مرده برا اسرتفاده از آنرالیز

باقیمانده دارویی با ساختار میییایی متفراوت را دارنرد.

نیونه با روش میکروبری دیگرر نظیرر روش سره پلیرت،

ای عیل باعث کاهش نیونههای ارسالی به آزمایشهای

مش پلیت ،تست باسیلوس سوبتیلیس آلیرانی و تسرت

تکییلی میمود .ولی باید توجه دامت که ای آزمونهرا

چهار پلیت اروپایی دامته بامد (.)Vahedi et al., 2011

حداقل نتایج منفی کاذب را دامرته بامرند ( Vahedi et

با توجه به ای که تیام داروهای دامی و یا متابولیتهای
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حاصل از آنها فعالیت ضدباکتریایی نشان نییدهند ،لذا

نیونرره گومررت مرررغ دارای مقرردار قابررل مالحظررهای از

غربالگری مورد

آنتیبیوتیک بودند ( .)Tajick et al., 2006در مطالعرهای

اسررتفاده قرررار مرریگیرنررد .هیاننررد روش میکروبرری،

در کشرتارگاههرای طیرور اطررا

مریراز ،خران نرراظر و

تستهای اییونومیییایی اگرچه بسیار حساس هسرتند،

هیکرراران ( )1321گررزارش کردنررد کرره عضررالت سررینه

ولی نییتوانند از نظر نظارتی بهعنوان یک آزمون قطعی

( ،)%59/2کبد ( )%4/4و کلیره ( )%2/6برهترتیرب دارای

در نظر گرفته موند؛ چرا که نتایج مثبت کاذب در آنهرا

بیشتری بقایای آنتریبیروتیکی بودنرد .النصرری هینرد و

باالست .به هیی علت ای تستها بهعنوان مکیل و در

هیکاران ( )2819در سودان میزان بقایای آنتریبیروتیکی

قالب یک سیستم آنالیزی مرکب از روشهرای مختلر

در المرره طیررور را  %22گررزارش کردنررد کرره برهترتیررب

بهکار میروند .ای تستها میتوانند جهت تعیری نرو

عضالت و کلیه بریشترری و کرمترری میرزان بقایرای

روش اییونومیییایی نیز جهت اهدا

داده مررده توسررط

آنتریبیروتیکی را نشران دادنرد ( Elnasri Hind et al.,

آنترریبیوتیررک در گررروه تشررخی

آزمرونهرای میکروبری برهکرار رونرد ( Vahedi et al.,

 .)2014مطالعات انجرام مرده در ایرران برا روش چهرار

 .)2011نتررایج تحقی ر حاضررر نشرران داد کرره بیشررتری

پلیت ،میزان بقایای آنتیبیوتیکی را از  2/3-49/1درصرد

آلودگی به آنتیبیوتیک در بافت کبد میبامد که با نترایج

متغیر نشان مریدهرد کره ایر تغییررات نامری از روش

مطالعرره واحرردی و هیکرراران ( )2811از نظررر آلررودگی

آزمایش ،فرهنگ استفاده از آنتیبیوتیرکهرا در منطقره و

احشاء به بقایای آنتیبیوتیکی همخوانی دامت ( Vahedi

مرغررداری ،محررل اسررتقرار مرغررداریهررا و ...مرریبامررد

 .)et al., 2011علت ای موضرو مراید تجیرع زیراد و

(.)Rokni et al., 2007

متابولیزه مدن آهسته دارو در کبد بامد .همچنی نترایج
تحقی اخیر با نتایج تربتری و هیکراران ( )2811کره برر
روی بقایای آنتیبیوتیکی در بافتهای خوراکی گاوهای
کشتاری مطالعه کرده بودند از نظرر آلرودگی احشراء بره
بقایرای آنتریبیروتیکی مطابقرت دارد ( Torbati et al.,

 .)2011تاجیک و هیکاران ( )2886با مطالعره برر روی
گومت مرغ در اسرتان مازنردران و برا اسرتفاده از روش
کروماتوگرافی مشخ

نیرودهانرد کره بریش از  %58از

سپاسگزاری
ای مقاله برگرفته از طرح پژوهشی برا عنروان (بررسری
بقایای آنتیبیوتیکی موجود در بافتهای خوراکی طیرور
کشتاری مهرستان مراغه بهروش چهار پلیت) مریبامرد
که به نام و هزینره دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد ملکران
انجام مد.
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Abstract
Antibiotic residues in food stuff and their transmission to the consumers have some consequences such as
bacterial resistance, allergic reactions, intoxication, carcinogenic effects and disturbing of intestine natural
flora. Among microbiologic methods, four plate test (FPT) is used to detect antibiotic residues in food
stuff, which performs in four culture media with different pH values and test bacteria. The aim of this study
was investigation of antibiotic residues in edible tissues of slaughtered broilers in Maragheh abattoir using
FPT method. For this reason, 40 slaughtered broilers carcasses in Maragheh abattoir (from 10 different
poultry farms) were sampled. The sampling was conducted randomly from breast and leg muscles, gizzard
as well as liver of each carcass. According to results of current study, 60% of liver samples, 55% of leg
samples, 52.5% of breast samples and 52.5% of gizzard samples contained antibiotic residues. Moreover,
the amount of antibiotic residues among different samples did not show statistical significance (p>0.05).
The highest occurrence of antibiotic residue was found in two flocks (100%) and the lowest occurrence
was recorded for another two flocks (0%). According to the health hazard of antibiotic residues in foods,
continuous monitoring is recommended for edible tissues of broilers.
Keywords: Antibiotic residues, Broilers, Four plate test method
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