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تعیین باقیمانده انروفلوکساسین در گوشت بلدرچینهای عرضه شده در یزد با روش
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
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(دريافت مقاله 94/11/6 :پذيرش نهايی)96/7/11 :

چکیده
آنتیبیوتیکها عموماً بهمنظور پیشگیری و درمان بیماریهای مختلف میکروبی بهطور وسیع برای انسان و حیوان تجويز میگردند .اين مطالعه
باهدف ارزيابی باقیمانده داروی انروفلوکساسین در گوشت بلدرچینهای عرضهشده در استان يزد با روش کروماتوگرافی مايع با کارايی باال
انجام گرفت .به اين منظور طی  4ماه پايانی سال  93تعداد  11نمونه گوشت بلدرچین منجمد از استان يزد جمعآوری و با روش
کروماتوگرافی مايع با کارايی باال مورد آزمايش قرار گرفت .نتايج نشان داد که  22درصد از نمونهها ( 11نمونه از  11نمونه) واجد بقايای
انروفلوکساسین در عضله بلدرچینهای نمونهگیری شده بود که حداقل غلظت انروفلوکساسین در نمونههای مورد بررسی  3/10میکروگرم در
کیلوگرم و حداکثر غلظت  117/19میکروگرم در کیلوگرم بود .میانگین بقايای انروفلوکساسین در عضالت بلدرچینهای نمونهگیری شده
 0/61میکروگرم در کیلوگرم بود .بر مبنای استاندارد اتحاديه اروپا ( 31میکروگرم در کیلوگرم)  14درصد کل نمونهها دارای غلظت
انروفلوکساسین باالتر از حد مجاز بود .بهطورکلی بهمنظور بهبود کیفیت بهداشتی بلدرچینهای گوشتی بهتر است قوانین مناسب جهت الزام
رعايت پرهیز از مدت مصرف آنتیبیوتیکها در فارمهای پرورش بلدرچین اعمال شود.
واژههای کلیدی :انروفلوکساسین ،باقیمانده دارويی ،گوشت ،بلدرچین
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دادگرنیا و همکاران

میتواند منجر به عوارض مختلفی مثل سرطانزايی،

افزايش جمعیت جهان نیاز بشر به مواد پروتئینی را

ناقص الخلقهزايی ،جهشزايی ،تولید آلرژی و تداخل در

روز به روز افزايش میدهد و همین مسئله سبب شده

آزمايشهای میکروبیولوژيکی و بروز مقاومتهای

است که بسیاری از حیوانات که گوشت آنها برای

دارويی گردد و امروزه مهمترين عارضه بروز مقاومت

انسان قابل مصرف میباشد بهصورت اهلی پرورش

دارويی میباشد (.)Salehzadeh et al., 2007

يابند و با پرورش صنعتی آنها بخشی از احتیاجات

روشهای مختلفی برای تعیین باقیماندههای

پروتئینی انسان برطرف گردد .پرورش بلدرچین امروزه

آنتیبیوتیکی در مواد غذايی وجود دارد .از جمله اين

جايگاه خاصی در صنعت پرورش طیور ايران پیدا کرده

روشهای جداسازی که دارای ضريب اطمینان بااليی

است که با توجه به تقاضای بیشتر مردم در مصرف

میباشد روش کروماتوگرافی است ( Tropilo and

گوشت و تخم بلدرچین و از طرفی اقتصادی بودن آن

.)Stepien, 1989

از نظر تولید ،پیشبینی میشود که در آينده توسعه
بیشتری پیدا کند (.)Vali, 2009

فلوروکینولونها آنتیبیوتیکهای جديد و بسیار قوی
هستند که در مقابل بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و

آنتیبیوتیکها عموماً بهمنظور پیشگیری و درمان

گرم منفی و مايکوپالسماها کارآمد و مؤثر میباشند.

بیماریهای مختلف میکروبی بهطور وسیع برای انسان و

فلوروکینولونها متابولیسم اسید نوکلئیک میکروب را

حیوان تجويز میگردند .عالوه بر آن بهعنوان محرک

مهار میکنند و طیف اثر ضدباکتريايی وسیعی دارند.

رشد در پرورش دام و طیور مورد استفاده قرار

انروفلوکساسین يکی از مهمترين داروهای اين گروه

میگیرند؛ برآورد میشود مصرف آنتیبیوتیکها در

میباشد که امروزه در صنعت طیور مورد استفاده بسیار

دامپزشکی از سال  2111تا  2131از حدود  63هزار تن

زيادی قرارمیگیرد (.)Riviere and Papich, 2013

به  111هزار تن برسد و  67درصد افزايش پیدا کند

يکی از شايعترين بیماریهای بلدرچین عفونتهای

( .)Van Boeckel et al., 2015بر اساس گزارش

باکتريايی است که کنترل اين عفونتها به شکل معمول

سازمان جهانی بهداشت جهانی نیمی از آنتیبیوتیکهای

با آنتیبیوتیکهای تجاری انجام میشود .حال با توجه

تولید شده جهان در پزشکی و بقیه در امور دامپزشکی،

به گستردگی طیف اثر انروفلوکساسین بر روی انواع

کشاورزی و پرورش آبزيان مصرف میشوند .متأسفانه

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی و حتی

استفاده از آنتیبیوتیکها در دامپزشکی منجر به برجا

مايکوپالسماها اين دارو بیشتر از ساير آنتیبیوتیکها

گذاشتن باقیماندههايی در گوشت ،شیر و تخممرغ

در فارمهای پرورش طیور استفاده میشود .لذا در

میگردد ( .)Martinez et al., 2006نگرانیهای مختلفی

مطالعه اخیر به تعیین باقیمانده اين داروی پر مصرف

درباره باقیمانده داروهای دامپزشکی باالتر از حداکثر

در گوشت بلدرچینهای عرضه شده در شهر يزد

میزان باقیمانده ()Minimum Residual Level: MRL

پرداخته شد.

در فرآوردههای دامی مورد مصرف انسان وجود دارد که
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مواد و روشها

میلیلیتر متانول اضافه شد تا انروفلوکساسین احتمالی از

 -نمونهگیری

کارتريج خارج شود و مايع خارج شده از اين مرحله

در اين مطالعه  11نمونه از گوشت منجمد بلدرچین

درون لوله آزمايش به مدت  40ساعت در انکوباتور 30

عرضهشده در شهر يزد طی  4ماه از ابتدای آذر ماه 93

درجه سلسیوس نگهداری و خشک گرديد .بعد از

تا پايان اسفند  93جمعآوری شد .در هر هفته از 4-3

گذشت  40ساعت 211،میکرولیتر بافر  1/2موالری

برند مختلف نمونهگیری شد .پس از تهیه نمونهها،

سديم هیدروژن فسفات ( )pH= 9به لولههای آزمايش

حدود  11گرم از عضله سینه هر بلدرچین اخذ شد و

اضافه شد و بهمدت 31ثانیه مخلوط گرديد تا مواد

تا زمان انجام آزمايش در دمای  -21درجه سلسیوس

استخراج شده کامالً حل شود .سپس در دور 4111

نگهداری گرديد.

بهمدت  1دقیقه سانتريفوژ و اليه رويی جدا شد و

 -آمادهسازی نمونهها

جهت تزريق به دستگاه  HPLCفراهم گرديد .در پايان

مقدار  7میلیلیتر اسید کلريدريک  1/11موالر به

 21میکرولیتر از محلول بهدست آمده به دستگاه تزريق

 411میلیگرم عضله سینه بلدرچین اضافه و به شکل

شد ( .)Rokni et al., 2007در اين مطالعه از محلول

کامل همگن شد .نمونههای همگن شده بعد از نگهداری

انروفلوکساسین ( )Bayer, Germanyبهعنوان محلول

بهمدت  11دقیقه در دمای  31درجه سلسیوس با دور

استاندارد استفاده شد .دمای ستون  37درجه سلسیوس،

 4111بهمدت  21دقیقه سانترفیوژ شد و مايع رويی با

میزان سرعت جريان محلول يک میلیلیتر در دقیقه،

سرنگ برداشت و از فیلتر سرنگی يکبار مصرف 1/41

حجم تزريق  21میکرولیتر و شناساگر  UVبا طول موج

میکرومتر عبور داده شد و جمعآوری گرديد.

 277نانومتر بود.

 -استخراج و روش

HPLC

برای محاسبه غلظت ماده مجهول حاصل تقسیم

برای آمادهسازی کارتريجها ابتدا  2/1میلیلیتر متانول

غلظت ماده استاندارد به مساحت منحنی استاندارد ،در

و سپس  2/1میلیلیتر آب مخصوص  HPLCدرون

مساحت منحنی ماده مجهول ضرب شده و بهعنوان

کارتريج ريخته شد .پس از آمادهسازی کاتريج ،مايع

غلظت ماده استاندارد بیان شده است.

فیلتر شده مرحله قبل روی کارتريج ريخته شد و
کارتريج با  3میلیلیتر آب مخصوص  HPLCو بعد با 3
میلیلیتر بافر  1/2موالر دی سديم هیدروژن فسفات
( )pH=9و در نهايت با  1میلیلیتر آب مخصوص
 HPLCجهت پاکسازی مواد اضافه شسته شد.

یافتهها
آنالیز محلول استاندارد پس از تزريق منجر به
دريافت پیک مناسب گرديد (شکل .)1

کارتريجها بهمدت  24ساعت در دمای اتاق نگهداری و
خشک شد و در مرحله بعد به هر کارتريج 3/1
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شکل ( -)1کروماتوگرام طیف استاندارد انروفلوکساسین

میکرگرم در کیلوگرم و میانگین تمامی نمونهها مورد

بر اساس تجزيه و تحلیل کروماتوگرام نمونهها 22
درصد از نمونهها ( 11نمونه از  11نمونه) واجد بقايای

بررسی  0/61 ±21/20میکرگرم در کیلوگرم میباشد.

انروفلوکساسین در عضله بلدرچینهای نمونهگیری شده

بر اساس  MRLاستاندارد اتحاديه اروپا (برابر با 31

میباشد (جدول  )1که حداقل غلظت انروفلوکساسین

میکروگرم در کیلوگرم) 63/63 ،درصد موارد مثبت و

در نمونههای مورد بررسی  3/10میکرگرم در کیلوگرم و

 14درصد کل نمونهها دارای غلظت انروفلوکساسین

حداکثر غلظت  117/10میکروگرم در کیلوگرم میباشد

باالتر از  MRLبودند.

(جدول  .)2میانگین نمونههای مثبت 39/19 ± 31/11
جدول ( -)1تعداد ،درصد و میانگین غلظت بقايای انروفلوکساسین در نمونههای مورد بررسی
مؤلفه

داده

تعداد و (درصد) کل نمونههای مورد بررسی

 111( 11درصد)

تعداد و (درصد) نمونههای واجد بقايای انروفلوکساسین

 22( 11درصد)

تعداد و (درصد) نمونههای واجد بقايای انروفلوکساسین باالتر

88

از MRL

 14( 7درصد)

میانگین غلظت بقايای انروفلوکساسین در تمامی نمونههای مورد بررسی

 0/61±21/20میکروگرم در کیلوگرم

میانگین غلظت بقايای انروفلوکساسین در نمونههای واجد بقايای انروفلوکساسین

 39/19±31/11میکروگرم در کیلوگرم
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جدول ( -)2غلظت انروفلوکساسین در نمونههای مثبت گوشت بلدرچین
شماره نمونه

مساحت

زمان ابقاء

غلظت انروفلوکساسین ()ppm

1

637107

3/167

42/61

2

497320

2/917

33/21

3

1711242

2/917

117/19

4

701110

2/003

12/16

5

163961

2/967

37/71

6

416330

2/017

27/03

7

476211

3/26

31/04

8

707413

3/21

12/71

9

171117

3/13

11/46

11

314191

2/00

21/33

11

46119

3/21

3/10

بحث و نتیجهگیری

بهعبارتی  MRLدر مناطق مختلف بر اساس سطح

انروفلوکساسین يکی از مهمترين و پرمصرفترين

فرهنگ مصرف گوشت و ساير فرآوردههای دامی و

آنتیبیوتیک متعلق به فلوروکینولونها است که در

بهداشت متغیر است .با توجه به اينکه تاکنون در مورد

صنعت طیور بسیار زياد مورد استفاده قرارمیگیرد

حداکثر غلظت قابل قبول آنتیبیوتیکها در ايران

( .)Riviere and Papich, 2013انروفلوکساسین از سال

استانداردی وجود ندارد لذا مبنای  MRLدر مطالعه اخیر

 1991در درمان بیماریهای عفونی طیور وارد شده و

سطح استاندارد اعالم شده از سوی اتحاديه اروپا بوده

تا سال  2113بیش از  21درصد کل آنتیبیوتیک مصرفی

است .مقدار  MRLانروفلوکساسین در بافتهای

در دامپزشکی به خود اختصاص داده است

مختلف توسط اتحاديه اروپا  31میکروگرم به ازای هر

( .)Salehzadeh et al., 2007به همین دلیل در مطالعه

کیلوگرم بیان شده است (.)Martinez et al., 2006

اخیر به بررسی بقايای انروفلوکساسین در گوشت

در مورد بررسی بقايای آنتیبیوتیکی در فرآوردههای

بلدرچینهای عرضه شده در استان يزد با روش حساس

طیور مطالعات متعددی صورت گرفته است .در ايران

و دقیق  HPLCپرداخته شده است .نتايج مطالعه اخیر

عمده گزارشات مربوط به بررسی بقايای آنتیبیوتیکی

نشان داد  22درصد از بلدرچینهای نمونهگیری شده

در ماکیان بوده است و تاکنون گزارشی در مورد

واجد بقايای انروفلوکساسین در عضالت میباشند که

بلدرچین وجود ندارد .در دهه گذشته عمده مطالعات در

 14درصد بلدرچینهای عرضه شده از نظر بقايای

ايران در خصوص بقايای آنتیبیوتیکی با روشهای

انروفلوکساسین باالتر از حد استاندارد قابل قبول

چهار پلیت ( )FTPو االيزا انجام شده است بهطوری که

میباشد .حداکثر غلظت قابل قبول باقیمانده دارويی يا

در يک مطالعه در استان مازندران باقیمانده آنتیبیوتیک
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در الشه طیور صنعتی به روش  FPTتعیین شده است.

که اين موضوع ممکن است بهدلیل شیوع کمتر

نتايج نشان داد از تعداد  011الشه مورد آزمايش در اين

بیماریهای میکروبی در بلدرچین و بهعبارتی مقاومت

طرح 133 ،مورد آن حداقل در يکی از اعضای مورد

بیشتر اين پرنده نسبت به بیماریهای باکتريايی باشد.

آزمايش (عضله ،کبد و کلیه) ،دارای باقیمانده

عالوه بر اين ،مقايسه نتايج مطالعه قبلی ( Rokni et al.,

آنتیبیوتیک بودند ( .)Vahedi et al., 2010عالوه بر

 )2007با مطالعه اخیر نشان میدهد درصد موارد بقايای

اين ،در يک بررسی ديگر به مقايسه دو روش چهار

انروفلوکساسین باالتر از  MRLدر مرغ کمتر از

پلیت و االيزا در تشخیص باقیمانده آنتیبیوتیکی در

بلدرچین بوده است ( %0/0در مقابل  .)%14تعداد

الشههای کشتار شده مرغ در استانهای شمال غرب

نمونههای کمتر در مطالعه حاضر و از طرفی فقدان

ايران پرداخته شده است و نشان دادند در روش چهار

قوانین کافی در خصوص پايش دورهی پرهیز از مصرف

پلیت  20الشه از  161الشه دارای باقیمانده

و عدم رعايت دوره پرهیز از مصرف باعث افزايش

انروفلوکساسین بودند حال اينکه در روش االيزا تنها

موارد بقايای انروفلوکساسین باالتر از  MRLشده است.

 24مورد مثبت يافت شد (.)Tajik et al., 2011

به هرحال با توجه به فاصله زمانی حدود ده ساله بین

طبق اطالعات موجود در مورد ارزيابی بقايای

مطالعه قبلی ( )Rokni et al., 2007و مطالعه اخیر ،به

آنتیبیوتیکی در گوشت مرغ با روش  HPLCتنها دو

نظر میرسد برای مقايسه وضعیت بقايای آنتیبیوتیکی

گزارش منتشر شده وجود دارد بهطوری که در يک

در مرغ و بلدرچین نیاز به مطالعه هم زمان باشد.

مطالعه به بقايای کلرامفنیکل ( )Tajik et al., 2010و در

بهطور کلی با توجه به مزيتهای فراوان گوشت

مطالعه ديگری به بقايای اکسیتتراسايکلین و

بلدرچین اعم از پروتئین باال ،کلسترول پايین ،آهن و

انروفلوکساسین ( )Rokni et al., 2007در الشه مرغ

فسفر و روی باالتر نسبت به گوشت مرغ ()Vali, 2009

کشتار شده در استان تهران پرداختند اما در ساير

اما نگرانیهايی در خصوص باقیماندههای آنتیبیوتیکی

گونههای طیور گزارشی موجود نیست .مقايسه دادههای

در گوشت بلدرچین وجود دارد که الزم است بهمنظور

مربوط به بقايای انروفلوکساسین در مرغ ( Rokni et al.,

بهبود کیفیت بهداشتی گوشت بلدرچین قوانین مبنی بر

 )2007با دادهای بهدست آمده از مطالعه حاضر در

الزام رعايت پرهیز از مدت مصرف آنتیبیوتیکها در

خصوص بلدرچین نشان میدهد  111درصد نمونههای

فارمهای پرورش بلدرچین اعمال شود.

اخذ شده در مطالعه قبلی دارای بقايای آنتیبیوتیکی
بودند در حالیکه در مطالعه اخیر فقط  22درصد
نمونهها واجد بقايای آنتیبیوتیکی بودند و برخی
نمونههای

مورد

بررسی

هیچگونه

بقايايی

از

انروفلوکساسین نداشتند .اين يافته میتواند دلیلی بر
استفاده کمتر انروفلوکساسین در گلههای بلدرچین باشد
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Abstract
Antibiotics are commonly prescribed for humans and animals for the prevention and treatment
of various microbial diseases. This study was carried out for the evaluation of enrofloxacin residue in
quail meat in Yazd city by HPLC. For this, 50 meat samples were collected from quail meats that
supplied in Yazd from winter to spring in 2014-2015. Results showed that 11 samples (22%) were
positive for enrofloxacin residue. The minimum and maximum concentrations of enrofloxacin in the
samples were 3.08 and 117.09 μg/Kg, respectively. The mean value of enrofloxacin concentration in the
positive samples was 8.6 ± 21.28 μg/Kg. The concentration of enrofloxacin in 14% of the samples was
higher than European Maximum Residual Level (30 μg/Kg). In conclusion, for improvement of hygienic
quality of quail meat, it is necessary to apply suitable strategy for legality of withdrawal time for
antibiotic consumption.
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