دوره  ،7شماره  ،2پیاپی  ،22تابستان 6932

بهداشت مواد غذایی

بررسی باقیماندههای آنتیبیوتیکی در گوشت مرغ و تخممرغ مصرفی ارتش جمهوری
اسالمی ایران
آراسب دباغ مقدم ،1محسن بشاشتی ،*2سید جواد حسینی شکوه ،3سید رضا هاشمی

4

 .1گروه پزشکی ،اجتماعی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران
 .2دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران
 .3گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران
 .4دانشآموخته دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران

*نویسنده مسئول مکاتبات:

mohsen.bashashati@gmail.com

(دریافت مقاله 93/9/22 :پذیرش نهایی)99/3/1 :

چکیده
استفاده گسترده از آنتیبیوتیکها ممکن است سبب باقیماندههای دارویی در مواد غذایی و همچنین القاای واکانشهاای آلار یزا در انساان
گردد .عالوهبراین ،مقاومت به باکتریهای پاتو ن بهطور مداوم درنتیجۀ استفاده از آنتیبیوتیکها ،کاهش پیدا مایکناد .هاد

از انجاام ایان

مطالعه ،ارزیابی حضور سه گروه آنتیبیوتیکی معمول شامل فلوروکینولونها ،تتراسایکلینهاا و ساولفونامیدها در گوشات مارت و ت اممارت
مصرفی ارتش جمهوری اسالمی ایران است .از  07نمونه شامل گوشت مرت و ت ممرت از سردخانههای ارتش نمونهبارداری و باا اساتفاده از
آزمون االیزا نسبت به تعیین باقیماندههای آنتیبیوتیکی اقدام گردید .از  33نمونۀ آنالیز شدۀ گوشات مارت )%23/01( 37 ،)%177( 33 ،و 22
( )%27/77نمونه بهترتیب آلوده به فلوروکینولون ،تتراسایکلین و سولفونامید بودناد .میاانگین  ±خطاای اساتاندارد ساطوا بااقیمانادههاای
فلوروکینولون ،تتراسایکلین و سولفونامید ،بهترتیاب  13/33±1/9 ،02/39±4/37و  39/32±3/91میکروگارم در هار کیلاوگرم در نموناههاای
گوشت مرت بود )%11/43( 4 .نمونه از نمونههای گوشت مرت باالتر از حداکثر مقدار باقیمانده ( )MRLبودند .ایان مطالعاه نشاان داد کاه 4
( )%22/23( 2 ،)%11/43و صفر نمونه از  33نمونۀ ت ممرت برای باقیماندههای فلوروکینولون ،تتراسایکلین و ساولفونامید مثبات مایباشاند.
میانگین  ±خطای استاندارد سطوا باقیمانادههاای فلوروکینولاون ،تتراساایکلین و ساولفونامید ،باهترتیاب  2/24±7/94 ،1/23±7/9و صافر
میکروگرم در هر کیلوگرم در نمونههای ت ممرت بود .این مطالعه نشان داد که بعضی از نمونههای گوشت مرت و ت اممارت مصارفی ارتاش
جمهوری اسالمی ایران دارای باقیماندۀ آنتیبیوتیک میباشند ،لذا با توجه به م اطرات وجود باقیماندههای دارویی در ماواد غاذایی ،پاایش
دائمی محصوالت پروتئینی برای احراز سالمتی آن برای مصر

انسان ضروری میباشد.

واژههای کلیدی :باقیماندۀ آنتیبیوتیک ،االیزا ،حداکثر مقدار باقیمانده ،گوشت مرت ،ت ممرت
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آلر یک ویژه میباشند ( .)Dewdney et al., 1991با این

مقدمه
آنتی بیوتیکها یکی از مهمترین ترکیبات گاروههاای

وجود ،تنها تعداد معدودی از موارد ازدیاد حساسیت در

زیست فعال و شیمی درمانی سااخته شاده توساس سانتز

نتیجۀ در معرض قرارگیاری بااقی ماناده هاا در گوشات

میکروبی می باشند که توانایی از بین بردن و یا ممانعات

گزارش شده است .واکنش های آنافیالکسی به پنیسیلین

از رشد میکروارگانیسم ها را دارند .ورود آنتی بیوتیکهاا

متعاقب مصر

گوشت گااو و خاوک شارا داده شاده

در زمینۀ دامپزشکی به فاصلۀ کوتاهی پس از اساتفاده از

است ( )Raison-Peyron et al., 2001و در یاک ماورد

آنها برای درمان بیماریهای باکتریاایی در انساان آغااز

آنافیالکسی احتمااال توساس بااقیمانادۀ استرپتومایساین

گردیاد ( .)Gustafson, 1993آنتایبیوتیاکهاا در دام و

ایجاد شده است (.)Schwartz and Sher, 1984

طیور باهمنظاور اساتفادۀ درماانی ،پیشاگیری دارویای و

آنتاایبیوتیااکهااا ماایتواننااد انتشااار مقاومااتهااای

به عنوان محرک رشد در افزایش رشاد و بهباود ضاریب

آنتیبیوتیک را در باکتریها تساری کنناد و متعاقاب آن

تبدیل غذایی استفاده میشوند ( )Donoghue, 2003کاه

درمان عفونتهای انسانی مشکلتار مایگاردد .اساتفاده

نتیجۀ کاربرد این مواد دارویی در تولیدات حیوانی منجر

گسترده از ضدمیکروب ها برای کنترل بیمااری در دام و

به حضور باقیماندههای دارویی و متابولیتهای آنها در

طیور باه ماوازات افازایش مقاومات باکتریاایی در ایان

مواد غذایی مایگاردد .بااقیمانادههاای ایان داروهاا و

حیوانات میباشد .سپس ،باکتریهای مقاوم در میاان دام

متابولیت های آن ها در گوشت و ساایر ماواد غاذایی باا

و طیور و یا در محیس از طریق انتشار کود کشااورزی و

منشأ دام و طیاور ارارات مضار سامی بارروی ساالمتی

مواد غاذایی آلاوده ،باه انساان منتقال مایشاوند .اکثار

مصر کننده دارد (.)Moreno-Bondi et al., 2009

سویه های اشریشیا کاوالی کاه سابب عفونات مجااری

در اکثر موارد اررات بلندمدت باقیماندههای دارویای

ادراری در انسان می گردد ،احتماال از منشأ گوشت آلوده

بر روی سالمتی انساان شاناخته شاده نیسات ،اماا ایان

بوده اسات ( Samadpour et al., 2002; Carlet et al.,

داروها توانایی ایجاد واکنش های قوی آلر یک در افاراد

.)2012

حساس را دارند .به رغم طبیعت غیرسمی آنتیبیوتیکها،

ت ریب فلور نرمال دستگاه گوارش انسان ارر م رب

بتاالکتااامهااا مساائول بیشااتر واکاانشهااای آلر یااک بااه

دیگر بااقیماناده هاای دارویای در ماواد غاذایی انساان

آنتیبیوتیکها میباشند ( Sundlof, 1994; Dewdney et

میباشد .باکتری هایی که معموال در روده زندگی میکنند

 .)al.,آمینوگلیکوزیاااادها ،سااااولفونامیدها و

به عناوان سادی بارای پیشاگیری از ورود بااکتریهاای

تتراسایکلینها نیز سبب واکنشهای آلر یاک مایشاوند

بیماری زا عمل میکنند .آنتای بیوتیاکهاا سابب کااهش

( .)Paige et al., 1997بعضی از ماکرولیادها در بعضای

تعداد این باکتریها میشاوند و یاا باهصاورت انت اابی

1991

از موارد استثنایی مسئول آسیب کبادی در نتیجاۀ پاسا
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بعضی از گونههای ایان بااکتریهاا را از باین مایبرناد
(.)Myllyniemi et al., 2000

در ایران طبق مطالعاتی که انجامشده اسات بیشاترین
مااوارد مصاار

آنتاایبیوتیااکهااا مربااو بااه ردههااای

تشکیالت بین المللی شاناخته شاده همانناد ساازمان

فلوروکینولون هاا ،ساولفونامید هاا و تتراساایکلین هاا در

بهداشاات جهااانی ( World health organization:

صنعت طیور میباشد ()Madadi et al., 2014؛ بناابراین

 ،)WHOسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( Food

هااد

از ایاان مطالعااه تعیااین فراواناای باااقیماناادۀ

 ،)and agricultural organization: FAOاتحادیۀ اروپا

آنتاایبیوتیااکهااای فلوروکینولااونهااا ،سااولفونامیدهااا و

( )European union: EUو سااازمان غااذا و داروی

تتراسایکلینها در گوشات طیاور و ت اممارت مصارفی

ایاالتمتحده ()Food and drug administration: FDA

ارتش جمهوری اسالمی ایران (آجا) است.

حداکثر مقدار باقیماناده ( Maximum residual level:

 )MRLو مصر

قابل قبول روزانه برای انساان و زماان

پرهیز از مصر

را تعیین کردهاند .همراه با این مقررات،

مواد و روشها
 -تعیین حجم نمونه

سیسااتمهااای نظااارتی در اماااکنی کااه ایاان اسااتانداردها

روش نمونه گیری باه صاورت تصاادفی سااده باود،

الزم االجرا است ،می بایست حضاور داشاته باشاند (Al-

بدین صورت که از جامعۀ سردخانه های ارتش جمهوری

 .)Ghamdi et al., 2000در حااال حاضاار و تااا زمااان

اسالمی واق در اساتان تهاران  9ساردخانه باه صاورت

نگارش این پاژوهش ،در ایاران های گوناه مقرراتای در

تصادفی انت ااب گردیاد .در داخال هار ساردخانه نیاز

رابطااه بااا اسااتفاده از ضاادمیکروبهااا ،حااداکثر مقاادار

براساس تعداد کارتن هاای موجاود و پاس از کدبنادی،

باقی مانده در غذای با منشاأ دام و طیاور و نظاام جاام

تعداد  9نمونه گوشت یا ت ممرت از کارتنهای منت اب

نظارت بر باقیماندههاای ضادمیکروب هاا در تولیادات

بهصورت تصادفی نمونهگیری به عمل آمد.
حجم نمونه براسااس فرماول زیار باه شارا یال

حیوانی وجود ندارد.

میباشد:

Z=1.96, p=10% (MRL), d=±0.10

باتوجاه باه مطالعاات قبلای ( Salehzadeh et al.,

باقیماندۀ آنتیبیوتیکی باالتر از حداکثر مقدار باقیماناده

 ،)2006; Salehzadeh et al., 2007میاازان فراواناای

( )MRLحدود  %17در نمونه های گوشت طیور گزارش
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شده است ،لذا مقادار  pدر فرماول فاو  %17در نظار

 -روش اجرای آزمایش

گرفته شد .ایدهآل این است که  dبرابر باا  7/73در نظار

اندازهگیری باقیماندۀ آنتیبیوتیکهای فلوروکینولون،

گرفته شود ،لیکن به علت محدودیت مناب میزان  dبرابر

تتراسایکلین و سولفونامید با استفاده از کیتهای االیزای

از انجام

یوروپروکسیما (کشور هلند) مطابق دستورالعمل شرکت

این طرا ت مین آلاودگی جهات سیاساتگاذاریهاای

سازنده انجام گردید .نمونهها پس از آمادهساازی مطاابق

بعدی است ،لذا  %17میزان دقات مایتواناد ت مینای از

دستورالعمل کیتهای مورد نظر و طی مراحل آزماایش،

مشکالت احتمالی موجود به ما ارائه دهد و تغییر خطای

بااه کمااک دسااتگاه االیاازا ریاادر ( )Anthos 2020در

قاباالتحماال از  ±%3بااه  ±%17گویااای شاارایس حاضاار

طااولمااوج  437نااانومتر مااورد بررساای قاارار گرفتنااد.

میباشد .در مورد حجم نمونه برای ت ممرتهاای ماورد

اطالعات مرباو

باهمیازان جاذب ( Optical density:

بررسی نیز بر اساس عدم وجود آمار قبلی از جامعه و با

 )ODهر چاهک باهتفکیاک مشا گ گردیاد .در ابتادا

در نظر گرفتن  n=37جهت دستیابی به جامعه باا توزیا

میانگین جذب نوری چاهک های بالنک از جذب نوری

نرمال و خطای احتمالی در انجام آزمایش حجام نموناه

چاهک هاای دارای اساتاندارد و نموناه کام شاد .بارای

برابر  37+3تعیین گردید.

محاسبۀ میزان جذب ،ابتدا جاذب ناوری اساتانداردها و

 -نمونهگیری

نمونهها تقسیم بر جذب نوری استاندارد صفر گردیاد و

 %17در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه هد

نمونه های گوشت طیور باهمیازان حادود  177گارم

در نهایت در  177ضرب گردید.

توسس اسکالپل در کیسه های استریل جم آوری گردیاد

مقادیر محاسبه شدۀ میزان جاذب بارای اساتانداردها

و در دمااای  -27درجااۀ ساالیوس قاارار داده شاادند.

توسس برنامۀ  Microsoft excel 2010در مقابل غلظات

نمونههای ت ممرت جم آوریشده در شانههای مقاوایی

آنتااایبیوتیاااکهاااای فلوروکینولاااون ،تتراساااایکلین و

در دمای  4درجۀ سلیوس به آزمایشگاه منتقال و رار

سولفونامید برحسب نانوگرم در میلیلیتر قرار داده شد و

 02ساعت پس از جم آوری پروسس شدند .ت ممرتها

منحنی اساتاندارد رسام گردیاد .پاس از قرائات میازان

با اتانول  %07اساپری و پاس از خشاک شادن ،انتهاای

فلوروکینولون برحسب نانوگرم/میلی لیتر در نموناه هاای

پوستۀ ت ممارت از حفارۀ هاوایی باا اساتفاده از قی ای

گوشاات و ت اامماارت بااا اسااتفاده از منحناای اسااتاندارد،

استریل جادا گردیاد .محتویاات ت ام مارت در رارو

بااهمنظااور بااهدساات آوردن غلظاات نااانوگرم/گاارم

اسااتریل جماا آوری و در داخاال فریاازر  -27درجااۀ

(میکروگرم/کیلوگرم) ،این مقدار بهترتیب در عادد  47و

سلیوس تا زمان انجام آزمایش نگهداری شد.

 27ضاارب شااد .در رابطااه بااا غلظاات نااانوگرم/گاارم
(میکروگاارم/کیلااوگرم) تتراسااایکلینهااا در نمونااههااای
گوشت و ت ممرت ،مقدار بهدست آمده بهترتیب در عدد
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 24و  27و در سولفونامیدها در هار دو نموناه در عادد

گوشت طیور در مقایسه با  MRLنشان داده شده اسات.

 27ضرب گردید.

در بین باقیمانده های آنتی بیوتیکهای مورد مطالعه تنهاا

 -روش تجزیه و تحلیل دادهها

 4نمونه ( 11/43درصد) از گوشت طیاور دارای مقاادیر

مقادیر باقی مانده های آنتی بیوتیک های فلوروکینولون،
تتراسایکلین و سولفونامید به دست آمده از تسات االیازا
در گوشت طیور و ت م مرت به صورت میانگین  ±خطای
استاندارد با اساتفاده از آزماون آناالیز واریاانس توساس

باالتر از  MRLفلوروکینولون میباشند .ضمنا باتوجه باه
این که حداکثر سطح بااقی ماناده بارای داروهاای ماورد
مصر

در دام و طیور در ایران تعریف نشده اسات ،در

نرم افازار  SSSSماورد ارزیاابی قارار گرفات .اخاتال

این مطالعه از  MRLتوصیهشاده توساس اتحادیاه اروپاا

آماری در سطح  p>7/73معنیدار قلمداد میشود.

( )EUاستفاده شده است.

یافتهها
در نمودارهااای ( )2( ،)1و ( )3بااهترتیااب میاازان
باقیماندۀ فلوروکینولون ،تتراساایکلین و ساولفونامید در

نمودار ( -)1میزان باقیماندۀ فلوروکینولون در نمونههای گوشت طیور مصرفی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در مقایسه با  177( MRLنانوگرم در هر گرم)
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نمودار ( -)2میزان باقیماندۀ تتراسایکلین در نمونههای گوشت طیور مصرفی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در مقایسه با  177( MRLنانوگرم در هر گرم)

نمودار ( -)3میزان باقیماندۀ سولفونامید در نمونههای گوشت طیور مصرفی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در مقایسه با  177( MRLنانوگرم در هر گرم)

مقایسااۀ میااانگین باااقیماناادههااای فلوروکینولااون،

میانگین باقیماناده هاای فلوروکینولاون ،تتراساایکلین و

تتراسایکلین و سولفونامید در گوشت طیاور در جادول

سولفونامید در نمونه های گوشت طیاور در ساطح 7/73

( )1نشااان داده شااده اساات .در ایاان مطالعااه ،تفاااوت

معنیدار میباشد.

72

دوره  ،7شماره  ،2پیاپی ، 22تابستان 6932

بهداشت مواد غذایی

جدول ( -)1مقایسۀ میانگین غلظت باقیماندههای فلوروکینولون ،تتراسایکلین و سولفونامید در نمونههای گوشت طیور (نانوگرم/گارم) مصارفی ارتاش
جمهوری اسالمی ایران
تعداد

تعداد (درصد) نمونههای

میانگین باقیمانده

نمونهها

دارای باقیمانده

آنتیبیوتیک±خطای استاندارد

فلوروکینولون

33

(33 )177

02/39±4/37a

(4 )11/43

تتراسایکلین

33

(37 )23/01

13/33±1/9

صفر (صفر)

صفر

سولفونامید

33

(22 )27/77

39/32±3/91c

صفر (صفر)

صفر

آنتیبیوتیک

 b ،aو  cحرو

b

تعداد (درصد) نمونههای
باالتر از

MRL

درصد نمونههای باالتر از
 MRLدر کل نمونهها
11/43

متفاوت نشان دهندۀ تفاوت معنیدار بین باقیماندههای فلوروکینولون ،تتراسایکلین و سولفونامید در گوشت طیور میباشد.

مقایسااه میااانگین باااقیماناادههااای فلوروکینولااون،

سااولفونامید در نمونااههااای ت اامماارت در سااطح 7/73

تتراسایکلین و سولفونامید در نموناههاای ت اممارت در

معنیدار میباشد .تعداد  4نمونه از  33نموناۀ ت اممارت

جدول ( )2نشان داده شده است .در این مطالعه ،تفااوت

دارای باقیماندۀ فلوروکینولون بودند که اساتفاده از ایان
آنتیبیوتیکها در طیور ت مگذار من مصر

میانگین باقیماناده هاای فلوروکینولاون ،تتراساایکلین و

دارد.

جدول ( -)2مقایسۀ میانگین غلظت باقیماندههای فلوروکینولون ،تتراسایکلین و سولفونامید در ت ممرت (نانوگرم/گرم) مصرفی ارتش جمهوری اسالمی
آنتیبیوتیک

تعداد

تعداد و درصد

میانگین باقیمانده

تعداد و درصد

درصد نمونههای باالتر از

نمونهها

نمونههای دارای

آنتیبیوتیک±خطای استاندارد

نمونههای باالتر از

 MRLدر کل نمونهها

MRL

باقیمانده
فلوروکینولون

33

(4 )11/43

1/23±7/9a

(4 )177

تتراسایکلین

33

(2 )22/23

2/24±7/94

صفر (صفر)

سولفونامید

33

صفر

 b ،aو  cحرو

b

c

صفر

صفر (صفر)

11/43
صفر
صفر

متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار بین باقیماندههای فلوروکینولون ،تتراسایکلین و سولفونامید در ت ممرت میباشد.

بحث و نتیجهگیری

است هرچه سری تر سازمانهای رسمی نسابت باه ایان

بروز باقی مانده های آنتی بیوتیک که عمدتا باهمنظاور

امر مهم مبادرت ورزناد .چنادین ساازمان مانناد ،FAO

درمااان و یااا پیشاااگیری از بیماااری در دام و طیاااور

 EU ،WHOو  FDAتااولرانس و یااا  MRLداروهااای

مورداستفاده قرار میگیرد ،یکی از نگرانیهای جدیاد در

مورد مطالعاه را تعیاین کاردهاناد ( Al-Ghamdi et al.,

حوزۀ بهداشت عمومی است ،لذا تعیین  MRLبا توجاه

 .)2000در ایاان مطالعااه از میاازان  MRLتوصاایه شااده

به شرایس اجتماعی و اقتصادی برای هر کشاوری الزم و

براساس  EUاستفاده گردیاد کاه میازان مجااز هار ساه

ضروری بوده و متأسافانه در کشاور ایاران هناوز بارای

آنتیبیوتیک مورد مطالعه در گوشت مرت  177میکروگرم

داروهای دامپزشکی از جملاه آنتای بیوتیاکهاای ماورد

در هر کیلوگرم می باشد .در رابطه باا ت ام مارت ،میازان

در دام و طیور مشا گ نشاده اسات کاه الزم

 MRLباارای آنتاایبیوتیااکهااای ردۀ فلوروکینولااون و

مصر
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بهترتیاب  12/34±12/39 ،12/32±32/29و 29/79±19/32

این آنتیبیوتیکها در مرغان ت مگذار میباشاد.

نانوگرم در هر گرم بود .این مطالعه تأیید کننادۀ اساتفادۀ

میزان  MRLبرای تتراساایکلین در ت ام مارت براسااس

سااوو و گسااترده از انروفلوکساسااین در ماازار و نبااود

 277 ،EUمیکروگااارم در هااار کیلاااوگرم مااایباشاااد

نظارت بر مدتزماان محرومیات مایباشاد .در مطالعاۀ

(.)European Commission, 2010

دیگر که برروی بافتهای عضله ،کبد و کلیه  197الشاۀ

در مطالعۀ حاضر ،میزان آلاودگی آنتایبیوتیاکهاای

طیور گوشتی از اساتانهاای شامال غارب ایاران انجاام

فلوروکینولااون ،تتراسااایکلین و سااولفونامید در گوشاات

گردیااد ( ،)Tajik et al., 2011جهاات تعیااین میاازان

مرت بهترتیب  %23/01 ،%177و  %27/77تشا یگ داده

بااااقیمانااادۀ انروفلوکساساااین ابتااادا توساااس روش

شد .در تمام نمونه ها ،تنهاا  4نموناه ( )%11/42ساطوا

میکروبیولو ی چهار محیس کشت ،غرباالگاری گردیاد،

باااالتر از  MRLداشااتند کااه مربااو بااه باااقیماناادۀ

سپس نمونه های مثبت برای تعیین میزان انروفلوکساسین

فلوروکینولون بود .چندین طرا در ایران باا روش هاای

برای انجام آزمایش االیزا ارجا گردید .براسااس نتاای

چهار محیس کشت و کروماتوگرافی مای با عملکرد بااال

حاصاله از ایان روش 22 ،الشاه از مجماو  197الشاه

جهت اندازهگیری باقیماندۀ آنتیبیوتیکها در بافتهاای

مورد بررسی ،واجد باقی مانادۀ انروفلوکساساین بودناد.

م تلاااف مااارت انجاااامشاااده اسااات .در مطالعاااهای

تست االیزا نشان داد که باهترتیاب  23/01 ،23و 14/22

( )Salehzadeh et al., 2007نشاان داده شاد کاه تماام

درصد نمونه های کلیه ،کبد و عضاله واجاد بااقیمانادۀ

نموناااههاااای ماااورد آزماااایش دارای بااااقیمانااادۀ

انروفلوکساسین باالتر از حد مجاز  MRLتعریاف شاده

انروفلوکساسین میباشند که از بین آنها تعداد  22نمونه

(براساااس اسااتاندارد  )EUباارای ایاان آنتاایبیوتیااک در

( )%24/44دارای باقیماندۀ باالتر از  MRLبودند کاه در

نمونههای طیاور بودناد .در هار دو مطالعاۀ کار شاده،

 )%13/33( 12 ،)%2/2( 2و  )%24/44( 22عااااااادد از

بیشترین میزان باقیماندهها در کبد و کلیه تشا یگ داده

نمونهها که بهترتیب از عضله ،کبد و کلیاه گرفتاه شاده

شد که علت پایین بودن میازان بااقیمانادههاا در ماورد

بود ،باقیماندۀ انروفلوکساسین بااالتر از  MRLمشااهده

نمونههای عضله ،ناشی از انتشار ضعیف و حذ

گردید .الزم به کر است که مطالعاۀ کرشاده ،از MRL

این آنتیبیوتیک در این بافت میباشد .با توجاه باه ایان

تعیینشده توسس کشورهای مالزی و عربساتان ساعودی

نکته که کبد و کلیه بهعنوان ارگانهاای ترشاحی ،محال

که  37میکروگرم در هر کیلوگرم بود ،استفاده گردید؛ اما

تجم ا و متابولیزاساایون ترکیبااات دارویاای ماایباشااند؛

با اینحال  2نمونه ( )%2/22از نمونههای گوشت طیاور

بنابراین باال بودن میزان باقیماندههای دارویی در این دو

دارای باقیماندۀ فلوروکینولون بیش از  MRLتعیینشاده

ارگااان دور از هاان نیساات ( .)Rao et al., 2001در

توسااس  177( EUمیکروگاارم در هاار کیلااوگرم) بااود.

مطالعااهای کااه در عربسااتان سااعودی انجااام شااد،

میانگین غلظت انروفلوکساسین در ماهی ه ،کباد و کلیاه

نورفلوکساسااین در  %33ماهی ااه و  %39/0کبااد طیااور
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تش یگ داده شد .دامنۀ میانگین غلظت نورفلوکساساین

هر کیلاوگرم از نموناه هاای مرغای و از  39/3تاا 20/9

در ماهی ه و کبد بهترتیب  27-1777میکروگارم در هار

میکروگرم در هر کیلوگرم از نمونه های بوقلماون متغیار

کیلوگرم و  117-1737میکروگرم در هار کیلاوگرم باود

بود .تنها یک نمونۀ مثبات گوشات مارت دارای ساطوا

که  2/0-34/3برابار بااالتر از  37( MRLمیکروگارم در

بااالتر از  MRLباود ( .)Pena et al., 2010نموناهای از

هر کیلوگرم) بود کاه نشاان دهنادۀ ریساک بااال بارای

وضااعیت کشااورهااای توسااعه یافتااه توسااس مطالعااهای

مصاار کنناادههااا ماایباشااد (Al-Mustafa and Al-

( )Weiss et al., 2007در ایتالیاا در ساال  2770بیاانگر

 .)Ghamdi, 2000در پژوهش انجامشده در ترکیاه ( Er

این بود که سطح آلودگی در گوشت طیور ایتالیاا %7/33

 120 ،)et al., 2013نمونۀ گوشت مرت را تحت بررسای

و فراوانی باقیماندۀ آنتیبیوتیکی در دورۀ هفت سااله از

باقی ماندۀ فلوروکینولون از طریق االیزا قراردادند .تعاداد

سال  1993تا  2771کمتر از  %7/3بود که نشاان دهنادۀ

 )%43/0( 32نمونااه از نمونااههااای گوشاات ماارت دارای

ایاان اساات کااه برنامااههااای پااایش باااقیماناادههااای

باااقیماناادۀ فلوروکینولااون بااا میااانگین 37/21±7/43

آنتیبیوتیکی در حفارت از مصر کننده مؤرر مایباشاد.

میکروگرم در هر کیلوگرم بودند .این مطالعاه نشاان داد

این نرخ آلودگی در نمونههای مرت در مقایسه با درصاد

که میانگین غلظت نمونه های گوشت مارت دارای میازان

وقااو آلااودگی در مطالعااۀ حاضاار بساایار کمتاار بااود.

فلوروکینولون باالتر از  177میکروگرم در هار کیلاوگرم

کینولون ها ممانعت کننده های قوی آنازیم  DNAجیاراز

نیستند که بیشترین میزان قابلقبول  MRLاتحادیۀ اروپاا

می باشند که این آنزیم بارای تکثیار  DNAو رونویسای

می باشد .تنها در دو نمونه ،سطوا فلوروکینولون بیش از

مهاام و حیاااتی اساات .مساامومیت و اراارات سااوو ایاان

 177میکروگرم در هر کیلوگرم تش یگ داده شاد ( Er

آنتی بیوتیک ها در حیوانات و انسان بهخوبی تعیین شاده

 .)et al., 2013در مطالعهای در کشور پرتغال ( Pena et

اساات .فلوروکینولااونهااا توانااایی ت ریااب مفاصاال

 ،)al., 2010حضاور بااقیمانادههاای انروفلوکساساین،

نوجوانان ،کلیه ،چشم و سیستم اعصاب مرکازی را دارد

سیپروفلوکساسین ،نورفلوکساسین و سارافلوکساسین در

( .)Patterson, 1991بااا توجااه بااه اراارات م اارب

 91نمونۀ عضلۀ مارت و  30نموناۀ عضالۀ بوقلماون باا

فلوروکینولون ها برروی سالمتی انسان ،باقیمانادههاا در

اسااتفاده از کروماااتوگرافی مااای ارزیااابی شااد .در ایاان

مواد غذایی و سایر مناب محیطی سالمتی انسان را تحت

مطالعه از  92نمونۀ طیور نمونهبارداری شاده  41نموناه

تااأریر قاارار ماایدهااد؛ بنااابراین آنااالیز ایاان داروهااا در

( )%41/2دارای سطوا باقی ماندۀ فلوروکینولاون بودناد؛

بافت های خوراکی دام و طیور در سالمتی انساان بسایار

آلااودگی در  %44/2گوشاات ماارت و  %30/2گوشاات

قابل اهمیت میباشد.

بوقلمون تش یگ داده شد .حضور انروفلوکساساین در

مطالعۀ حال حاضر نشان داد که  37نمونه ()%23/01

 27نمونۀ مرت و  17نمونۀ بوقلمون مشاهده شاد .دامناۀ

از نمونههای گوشت مرت دارای باقیمانادۀ تتراساایکلین

سطوا فلوروکینولون از  27/9تاا  114/2میکروگارم در

بودند و هی نمونۀ واجد مقاادیر بااالتر از 177( MRL
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میکروگاارم در هاار کیلااوگرم) یافاات نشااد .در بررساای

دارای باااقیماناادۀ تتراساساایکلین باایش از  MRLمجاااز

صورت گرفته بر روی  207نمونۀ گوشت مارت ،کباد و

( )7/1 µg/gبودنااد .داروهااای اکساایتتراسااایکلین و

کلیه ( ،)Salehzadeh et al., 2006تمام نموناههاا دارای

کلرتتراساسیکلین برای مقاصاد درماانی و پروفیالکسای

باقیماندۀ اکسیتتراساسیکلین بودناد کاه ،)%20/00( 23

تأیید شده است و تتراساسیکلین و داکسیسایکلین تنهاا

 )%93/33( 29و  )%12/22( 10نموناااه باااهترتیاااب از

برای موارد درمانی طیور اساتفاده مای شاود .در مطالعاۀ

نمونه های عضاله ،کباد و کلیاه دارای مقاادیر بااالتر از

حاضر و سایر مطالعات کرشده در باال نشان داده شاده

 MRLگااااازارش شااااادند .میاااااانگین غلظااااات

است که ردۀ تتراساسایکلین هاا در طاول سایکل تولیاد

اکسی تتراساسیکلین در عضاله ،کباد و کلیاه ± 44/373

بهطور ماداوم اساتفاده مایشاود ( Salehzadeh et al.,

 309/930 ± 271/972 ،22/210و 310/39 ± 129/94

2006; Shahid et al., 2007; Al-Ghamdi et al.,
)2000؛ بنااابراین ،ایاان روش ممکاان اساات بااهطااور

میکروگرم در هر کیلوگرم بود .این میانگین غلظت بایش
از میااانگین غلظاات ( 13/33±1/9میکروگاارم در هاار
کیلوگرم) نمونههای بررسیشده در این مطالعه میباشاد.
شایو کمتاار بااقیماناادۀ تتراساسایکلین بااه نساابت ردۀ
فلوروکینولونها ،ممکن است مرتبس با اساتفاده از ساایر
ضدمیکروبهای در دسترس که دارای طیاف وسای تار
میباشند ،باشد .نتای مطالعاهای در مصار ( Salama et

 )al., 2011نشان داد که  99نمونه ( )%44از  137نموناۀ
مورد مطالعه دارای باقی مانادۀ تتراساایکلین هساتند کاه
شامل  21نموناه گوشات ساینۀ مارت ( 19 ،)%42نموناه
گوشت ران مرت ( )%32و  29نمونۀ کباد ( )%32باود .از
این تعداد 12 ،نمونه گوشت سینۀ مرت ( 13 ،)%2نموناه
گوشت ران مارت ( )%0/33و  27نموناه کباد ()%13/33
واجااد باااقیماناادۀ تتراسااایکلین باایش از 277( MRL
میکروگرم در هار کیلاوگرم بارای گوشات مارت و 977
میکروگاارم در هاار کیلااوگرم باارای کبااد) بودنااد .طبااق
پژوهشاای در عربسااتان ()Al-Ghamdi et al., 2000
باقی ماندۀ تتراساسایکلین را در  %99/0فاارمهاای ماورد
مطالعه مثبت گازارش کردناد کاه از ایان تعاداد %22/9
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قابلتوجهی منجر به ایجاد مقاومت میکروبی گردد .اکثار
گزارشات نشان دهندۀ این است که مقاومت میکروبی به
آنتی بیوتیک ممکن است در نتیجۀ در معرض قرارگیاری
حیوان به مواد ضدمیکروبی با احتمال انتقال مقاومت باه
پاتو نهاای انساانی صاورت گیارد .عاالوهبار ایان ،در
معرض قرارگیری انسان باه محصاوالت دامای و طیاور
دارای سطوا باالی آنتایبیوتیاک ،ممکان اسات سابب
پاس ایمونولو یک در افراد حساس گردد و اختالالتای
را در فلور دستگاه گوارش ایجاد کناد ( Salama et al.,

.)2011
بر پایۀ نتای بهدست آمده از مطالعاۀ حاضار از باین
 33نمونۀ گوشات مارت 27( 22 ،درصاد) نموناه دارای
باقیماندۀ سولفونامید بودند .تمام نمونههای مثبت ماورد
آزمااایش مقااادیر کمتاار از  MRLرا داشااتند .میااانگین
باقی مانادۀ ساولفونامید  39/32میکروگارم در کیلاوگرم
تش یگ داده شد .در حال حاضر هی گونه گزارشی در
رابطه با باقیماندۀ سولفونامیدها در کشور ایاران و آسایا
برای مقایسه واق بینانه وجود ندارد .تنها یک مطالعاه در
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ماالزی ( )Cheong et al., 2010انجاام شاده اسات کاه

روی  97نمونۀ ت ممرت در اساتان آ ربایجاانشارقی باا

غلظت سولفونامیدها در نمونههای گوشت ساینه و کباد

اسااتفاده از روش میکروبیولااو ی چهااار محاایس کشاات

مرت بهترتیب  7/779-7/792و  7/72-7/193میکروگارم

صااورت گرفاات )%37( 12 ،مااورد دارای باااقیماناادۀ

در هر گرم بود که تقریبا نتای آن مشابه با نتای مطالعاۀ

آنتیبیوتیک بود ( .)Hakimzadegan et al., 2014از این

حاضاار اساات .مقااادیر باااالتر از  MRLباااقیماناادۀ

 12مورد )%91/11( 11 ،مورد دارای باقیماندۀ ماکرولید،

سااولفونامید در مطالعااۀ حاضاار در مقایسااه بااا سااایر

 )%22/22( 4مورد دارای باقیمانادۀ آمینوگلیکوزیاد و 3

کشورهای توساعهیافتاه صافر اسات .باهطاور مثاال در

( )%19/99مورد دارای باقیماندۀ تتراساساکلین بودناد و

ایاالت متحدۀ آمریکا ،میزان آلودگی ساولفونامیدها بایش

هی گونه آلودگی ت اممارت باه فلوروکینولاون گازارش

از  %4گاازارش شااده اساات (،)Dey et al., 2003

نشد .مطالعهای در اردن با اساتفاده از آزماایش ®Premi

درحالیکه در ایتالیا درصد وقو بسیار ناادر (کمتار از 1

انجام گرفت که  )%12/2( 94نمونه از  377ت اممارت از

درصاد) گازارش شاده اسات (.)Weiss et al., 2007

لحاظ باقی ماندۀ ضدمیکروبی مثبات بودناد .بااقیمانادۀ

نمونه های گوشت طیور مورد مطالعه در ایتالیاا آلاودگی

ضدمیکروبی در  40نمونه ( )%02/9از سفیدۀ ت ممرت و

سولفادیازین را  7/94-21/7میکروگرم در هر کیلوگرم و

 10نمونه ( )%29/9از زردۀ ت ممرت تش یگ داده شاد.

سولفاکوئینوکسااالین را  7/92-119/7میکروگاارم در هاار

در  9نمونه ،بااقی ماناده هام در زرده و هام در سافیده

کیلوگرم گازارش کاردهاناد .نموناههاای مثبات در ایان

وجود داشت .وجود بااقیمانادۀ کلرتتراساایکلین در 14

مطالعات اغلب نمونههای کبدی میباشد ( Weiss et al.,

نمونه ( )%21/9از  94نمونۀ مثبت در آزمایش غربالگری

.)2007

® Premiنشاااان داده شاااد .غلظااات بااااقیمانااادۀ

اسااتفاده از فلوروکینولااونهااا در مرغااان ت اامگااذار

کلرتتراسایکلین در  9نمونه ( )%42/9از  14نمونۀ مثبات

ممنو است ،زیارا ماواد ضادمیکروبی ممکان اسات از

باااالتر از  MRLبااود .بااهعبااارت دیگاار ،تنهااا  %1/2از

طریق ت م مرت به انسان منتقل شود .کینولونها داروهای

نموناااههاااای ماااورد آزماااایش دارای بااااقیمانااادۀ

در طب انسانی و دامپزشاکی

کلرتتراسااایکلین باایش از  MRLبودنااد .باااقیماناادۀ

باهمنظااور درمااان انااوا م تلفای از بیماااریهااا اعاام از

سولفونامید در  29نمونه ( )%47/9از  94نمونۀ مثبات در

عفونت های ادراری ،تنفسی و معده-رودهای مایباشاند.

آزمایش غربالگری ® Premiتش یگ داده شد .غلظات

در مطالعۀ حاضر ،از بین  33نمونۀ ت اممارت 4 ،نموناه

باقیماندۀ سولفونامید در  27نمونه ( )%09/9از  29نمونۀ

( 11/43درصد) دارای باقیمانادۀ فلوروکینولاون بودناد.

مثبت به سولفونامید بیش از  MRLتوصیهشاده باود کاه

دلیل وجود مقاادیر کام فلوروکینولاون در ت اممارت را

بیانگر  %4از کل ت ممرت های مورد آزماایش مایباشاد.

می توان به عدم رعایت مادت زماان محرومیات دارو در

میانگین غلظت باقیماندۀ ساولفونامید در سافیده و زردۀ

مرغان ت م گذار اشاره کرد .در بررسی صورت گرفته بر

ت ممرت باهترتیاب  443/9و  414/3میکروگارم در هار

ضدمیکروبی مورد مصر
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گرم بود .این غلظت متجاوز از  177( MRLمیکروگارم

سازنده و در دساترس باودن داروهاای نریاک متعادد

در هر کیلاوگرم) پیشانهادی  EUمای باشاد .در مطالعاۀ

همراه با استفادههای سوو ،از عوامل اصلی باقیمانادههاا

حاضر نشان داده شد کاه  11/43درصاد از نموناههاای

در محصوالت دامی و طیور میباشد ( Ezenduka et al.,

ت اامماارت دارای باااقیماناادۀ انروفلوکساسااین و 22/23

.)2011

درصد دارای بااقیمانادۀ تتراساایکلین باود .ایان میازان

ارزیابی و تعیین میازان بااقیمانادۀ آنتایبیوتیاک در

داروهاای دامپزشاکی

نمونااههااای غااذاهای مصاارفی انسااان ماایتوانااد گااام

در صنعت طیور ت مگذار باشد .این میزان بسایار بااالتر

ارزشمندی در جهت سالمتی و بهداشت عمومی باشد و

از کشورهای توساعه یافتاه مانناد کاناادا ( )%1و تقریباا

با پیشگیری از بیمااری هاا در دام و طیاور و هامچناین

ممکن است نمایانگر سوومصر

مشابه کشورهای درحال توسعه مانند عربساتان ساعودی

کاهش مصر

( )Al-Ghamdi et al., 2000( )%14/4و نیجریاه ()%39

مقاومت دارویی در انسان را به حداقل رساند .باا توجاه

( )Ezenduka et al., 2011میباشد .ایان مطالعاه تأییاد

به این که نموناه هاای ماورد بررسای ب شای از جامعاۀ

کنندۀ حضور دو باقیماندۀ فلوروکینولون و تتراساایکلین

گوشت مرت و ت م مارت کشاور اسات ،مطالعاۀ حاضار

در ت ممرتهای مصرفی ارتش بود؛ درحاالی کاه شایو

بیااانگر اسااتفادۀ نادرساات از آنتاایبیوتیااکهااا توسااس

باقی ماندۀ سولفونامید در ت ممرتهای مورد مطالعه صفر

تولیدکنندگان مرت و ت ممرت می باشد که ناشی از فقدان

بود .میزان شیو صفر سولفونامیدها ممکن است مارتبس

نظارت کافی توسس سازمانهای ی ربس در ایان حاوزه

با استفاده از سایر ضدمیکروب های در دسترس باشد که

میباشد .بنابراین مطالعاات بعادی بارای ارزیاابی ساایر

دارای طیف وسی تر و نسابتا ارزانتار از ساولفونامیدها

باقیماندههای دارویی در نمونههای مارت و ت اممارت و

می باشاند .دالیال احتماالی بارای شایو بااالی وجاود

نیااز پااایش دائماای محصااوالت پروتئیناای باارای احااراز

باقیماندههای آنتیبیوتیکی در ت اممارت ،ممکان اسات
بهدلیل فقدان در کنتارل مصار

برچسب دارویی و عدم توجه باه مادتزماان پرهیاز از

76

سالمتی آن برای مصر

انسان ضروری میباشد.

داروهاای دامپزشاکی،

استفاده از دارو بدون در نظر گرفتن موارد کر شاده در
مصر

داروهای آنتایبیوتیاک ،مایتاوان وقاو

باشد .راهنمایی نامناسب برچساب دارو توساس

تعارض منافع
نویسندگان هی گونه تعاارض مناافعی بارای اعاالم
ندارند.
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Abstract
Widespread use of antibiotic may cause residuals in food stuffs, as well as the induction of allergic
reactions in humans. In addition, resistance to pathogenic bacteria has been constantly weakening as a
result of antibiotic use. The objectives of this study were to evaluate the presence of common three
groups of antibiotics including fluoroquinolone, tetracycline and sulfonamide in chicken meat and table
eggs consumed in Islamic Republic of Iran Army (IRIA). A total of 70 poultry samples, including
s cold storages, were analyzed using ELISA for determination of
antibiotic residues. Of the chicken samples analyzed, 35 (100%), 30 (85.71%) and 28 (80.00%) were
contaminated with fluoroquinolone, tetracycline and sulfonamide, respectively. The mean levels (±SE) of
fluoroquinolone, tetracycline and sulfonamide were found to be 72.59±4.30 µg/kg, 15.35±1.6 µg/kg and
36.52±3.61 µg/kg in chicken samples, respectively. 4 (11.43%) of chicken samples exceeded the
maximum residue level (MRL). The study revealed that 4 (11.43%), 8 (22.85%) and zero of 35 egg
samples were positive for fluoroquinolone, tetracycline and sulfonamide, respectively. The mean levels
(±SE) of fluoroquinolone, tetracycline and sulfonamide were found to be 1.23±0.6 µg/kg, 2.84±0.94
µg/kg and zero µg/kg in egg samples, respectively. This study indicated that some consumable chicken
meat and eggs of IRIA contain residues of antibiotics, therefore, it is necessary to monitor protein products
regarding to antimicrobial residues for public health.
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