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چکیده
اين مطالعه با هدف مقايسه باقیمانده آنتیبیوتیک انروفلوکساسین در گوشت مرغ و بوقلمون در استان اصفهان با روش کروماتوگرافی مايع با
کارايی باال انجام گرفت .بهاين منظور  96نمونه گوشت مرغ و بوقلمون در تابستان و پايیز  1365جمعآوری و مورد آزمايش قرار گرفت.
نتايج نشان داد که  84نمونه از  96نمونه گوشت مرغ و بوقلمون ( )%46واجد بقايای انروفلوکساسین بودند که حداقل غلظت انروفلوکساسین
در نمونههای مثبت گوشت مرغ  3/98میکروگرم در کیلوگرم و حداکثر غلظت  258/94میکروگرم در کیلوگرم میباشد .حداقل و حداکثر
بقايای انروفلوکساسین در گوشت بوقلمون  11/38و  56/48میکروگرم در کیلوگرم بود .عالوهبر اين ،میانگین بقايای انروفلوکساسین در
گوشت مرغ  34/66±92/22میکروگرم در کیلوگرم و در نمونههای گوشت بوقلمون  21/39±15/31میکروگرم در کیلوگرم بود .با احتساب
حداکثر مجاز باقیمانده دارويی انروفلوکساسین بر اساس استاندارد اتحاديه اروپا (برابر  36میکروگرم در کیلوگرم)  %89/99نمونههای گوشت
مرغ و  %26نمونههای گوشت بوقلمون دارای غلظت انروفلوکساسین باالتر از حد مجاز میباشند .بهطور کلی به منظور بهبود کیفیت بهداشتی
گوشت طیور توصیه میشود قوانین ملی برای پايش باقیمانده آنتیبیوتیک در گوشت طیور قبل از کشتار اعمال گردد.
واژههای کلیدی :انروفلوکساسین ،باقیمانده دارويی ،بوقلمون ،مرغ
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وسیعی دارند .انروفلوکساسین يکگی از مهگ تگرين و پگر

مقدمه
آنتیبیوتیکها بهطور گسترده برای درمان ،پیشگگیری

مصرفترين آنتیبیوتیک متعلق به فلوروکینولونها است

و تحريک رشد در صنعت پرورش دام و طیگور اسگتفاده

که در صگنعت طیگور بسگیار زيگاد مگورد اسگتفاده قگرار

میشگگوند ( .)Riviere and Papich, 2013يکگگی از

میگیگگرد ( Martinez et al., 2006; Riviere and

معضگگالت مه گ در اسگگتفاده از آنتگگیبیوتیکهگگا وجگگود

 .)Papich, 2013انروفلوکساسگگگین از سگگگال  1661در

باقیماندههای دارويگی در گوشگت و فراوردهگای دام و

درمان بیماریهای عفگونی طیگور وارد شگده و تگا سگال

طیگگور اسگگت کگگه میتوانگگد منجگگر بگگه سگگرطانزايگگی،

 2663بگگیش از  %26کگگل آنتگگیبیوتیگگک مصگگرفی در

ناقصالخلقهزايگی ،جهگشزايگی ،ايجگاد آلگروی و بگروز

دامپزشکی را به خود اختصاص داده اسگت ( Martinez

مقاومت دارويی شود که نگرانی زيادی را برای مصگرف

 .)et al., 2006اين آنتیبیوتیک در ايران بهطور گسگترده

کننگگدگان بوجگگود آورده اسگگت ( Salehzadeh et al.,

در امر درمان بیماریهای عفونی طیور استفاده می شگود

 .)2007از مه ترين آاليندههای شیمیايی مواد غذايی کگه

( .)Dadgarnia et al., 2017در ايگگران ،درخصگگوص

از اهمیت بگااليی در سگالمت انسگان برخگوردار اسگت،

بررسی بقايای آنتیبیوتیکی مطالعگات متعگددی صگورت

باقیماندههای آنتیبیوتیکی است که متأسفانه اسگتفاده از

گرفتگگه اسگگت امگگا درخصگگوص بقايگگای انروفلوکساسگگین

اين ترکیبات بهطور روز افزون در صنعت پرورش دام و

بهعنوان پرمصرفتگرين داروی آنتگیبیگوتیکی در طیگور

طیور رشد دارد ( .)Martine et al., 2010در کشورهای

مطالعات کمتری انجام شگده اسگت و در ايگن مطالعگات

پیشرفته اصوالً مصرف کنندگان به خطر بالقوه باقیمانده

عمدتاً از تکنیکهای چهارپلیگت ( )Tajik et al. 2011و

دارويی در فراوردهای دامگی آگاهنگد امگا در کشگورهای

الیزا ( )Ebrahimzadeh et al., 2014استفاده شده است.

درحال توسعه علیرغ مصرف زيگاد آنتگیبیوتیگک هگی

لذا با توجگه بگه دقگت بگاالتر  HPLCنسگبت بگه روش

برنامه ملگی بگرای ارزيگابی بگاقیمانگدههای دارويگی در

چهارپلیت و الیگزا ،در مطالعگه اخیگر میگزان بگاقیمانگده

محصوالت دام و طیگور وجگود نگدارد و در بسگیاری از

انروفلوکساسگگین بگگا روش  HPLCدر مگگرغ و بوقلمگگون

موارد پرورش دهندگان دام و طیور بدون توجه به شیوه

مقايسه شده است تا در جهت کنترل باقیمانگده دارويگی

مصگگرف داروهگگا خگگود سگگرانه بگگه مصگگرف يوتیکهگگا

در گوشت مرغ و بوقلمگون نگگرش درسگتی نسگبت بگه

میپردازند ( .)Martinez et al., 2006بگرآورد میگگردد

وضعیت باقیمانده ايگن داروی پگر مصگرف ،در گوشگت

که مصرف آنتیبیوتیک در دامپزشکی از سگال  2616تگا

گرم مرغ و بوقلمون حاصل شود.

 2636از حدود  93هزار تن به  165هگزار تگن برسگد و
 %92افزايش پیدا کند (.)Van Boeckel et al., 2015
فلوروکینولونها از دسته آنتیبیوتیکهايی نسبتاً جديد

مواد و روشها
 -نمونهگیری

و قوی هستند که در مقابل بسیاری از باکتریهگای گگرم

در اين مطالعه  36نمونه از گوشگت گگرم مگرغ و 36

ضگدباکتريايی

نمونه گوشت گرم بوقلمون در خط کشتار در کشگتارگاه

مثبت و گرم منفی کارآمد هستند و طیگ
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پاکیزه مرغ اصفهان در تابستان و پايیز  65جمگعآوری و

کارتريج خارت شود .مايع خارت شده بهمدت  84ساعت

در کنار يخ به آزمايشگاه منتقل شد .از هر پرنگده کشگتار

در دمای  34درجه سانتیگراد انکوبه شد تا کامل خشک

شده حدود  56گرم گوشت عضله سینه نمونهگیری شد.

گردد .بعد از گذشت  84سگاعت 256 ،میکرولیتگر بگافر

نمونهها به شکل مجزا و از هگر فگارم پگرورش  5نمونگه

 6/2موالردیسدي هیدروون فسگفات ( )pH= 6اضگافه

تهیه شگد کگه جهگت اسگتخرات و تزريگق هگر  5نمونگه

شد و بهمدت 36ثانیه ورتکس گرديد تا مواد آماده شگده

مخلوط و بگهعنگوان يگک نمونگه شگناخته اسگتفاده شگد.

کامالً حل شود .سپس در دور  8566بگهمگدت  5دقیقگه

آزمايش نمونهها بهصگورت سگريالی و در هگر نوبگت 5

سگگانتريفوو شگگد .پگگس از جداسگگازی اليگگه رو گگی26 ،

فارم که در طی  28ساعت قبل نمونهگیری شدند بررسی

میکرولیتگگر از مگگايع بگگه دسگگتگاه  HPLCتزريگگق شگگد

شد .تمامی نمونهها تا زمان انجگام آزمگايش در يخلگال

(.)Dadgarnia et al. 2017

نگهداری شدند.
 -آمادهسازی نمونهها

در ايگگن مطالعگگه از محلگگول انروفلوکساسگگین (بگگاير،
آلمان) بهعنوان محلول اسگتاندارد اسگتفاده شگد .در ايگن

در ابتدا از هر نمونه متعلق به يگک فگارم حگدود 166

بررسی دمای ستون  32درجه سانتیگراد ،میزان سرعت

میلیگرم از عضله برداشگت شگده و جمعگاً مقگدار 566

جريان محلول يک میلیلیتر در دقیقه ،حجگ تزريگق 26

میلیگرم از عضله سینه مورد آزمايش قرار گرفگت566 .

میکرولیتر و شناساگر  UVبا طول موت  222نانومتر بود.

میلیگرم از گوشت با  2سیسی اسید کلريگدريک 6/15

در اين مطالعه از دستگاه  HPLCشرکت  Knauerآلمان

موالر مخلوط شد و  15دقیقه پس از نگهداری در دمای

و ستون ( C18با طول  25سانتیمتر و قطر  8میلگیمتگر)

 35درجه با دور  8566بهمدت  26دقیقه سانتريفوو شگد

استفاده شد و بگا نگرمافگزار  EZ chromکرومگاتوگرامهگا

و مايع رويی صاف و برای انتقال به کارتريج آماده شد.

تجزيه و تحلیل شد.

 -استخراج و

HPLC

برای محاسبه غلظت ماده مجهول ،حاصل تقسی غلظگت

کگگارتريج بگگا  5سگگیسگگی مخلگگوط آب و متگگانول

ماده استاندارد به مساحت منحنی استاندارد ،در مساحت

مخصوص  HPLCآماده شد .سپس مگايع تهیگه شگده در

منحنی ماده مجهول ضرب شده و بهعنوان غلظگت مگاده

مرحله قبلی ،روی کارتريج ريخته شد و بگا  3سگیسگی

مجهول بیان شده است.

آب مخصگگگوص  HPLCو  3سگگگیسگگگی بگگگافر 6/2
مگگوالردیسگگدي هیگگدروون فسگگفات ( ،pH =6شگگرکت
سگگگیگما آلمگگگان) و در نهايگگگت بگگگا  5میلگگگیلیتگگگر آب

یافتهها
تزريق محلول استاندارد انروفلوکساسگین بگه دسگتگاه

مخصوص  HPLCجهت پاکسازی مگواد اضگافه شسگته

 HPLCمنجر به دريافت کرومگاتوگرام و پیگک مناسگ

شگگد .کارتريجهگگا ب گهمگگدت  28سگگاعت در دمگگای اتگگا

گرديد .بررسی دادهها نشان داد  % 46نمونههای گوشگت

نگهداری و خشک شگد و سگپس بگه هگر کگارتريج 3/5

مرغ و  %46نمونههای گوشت بوقلمون ( 28نمونه از 36

میلیلیتر متانول اضافه شد تا انروفلوکساسین احتمگالی از

نمونه) واجد بقايای انروفلوکساسین میباشند که حداقل
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غلظت انروفلوکساسین در نمونههای گوشت مرغ مگورد

نگرانگگی از آن جهگگت بیشگگتر احسگگاس میشگگود کگگه

بررسگگی  3/98میکرگگگرم در کیلگگوگرم و در نمونگگههای

انروفلوکساسین نسبت به حرارت پخت مقاومت بگااليی

بوقلمون  11/38میکرگرم در کیلوگرم میباشد .حگداکثر

دارد بگگه طگگوریکگگه روشهگگای مختل گ

پخگگت ماننگگد

غلظت در گوشت مرغ  258/94میلی گرم در کیلوگرم و

جوشگگاندن و سگگرد کگگردن اثگگری بگگر بگگاقیمانگگده

در گوشت بوقلمون  56/48میکرگرم در کیلوگرم اسگت.

انروفلوکساسین در گوشت ندارد (.)Lolo et al., 2006

میانگین نمونگههای مثبگت در مگرغ  82/56±92/16و در

در مورد بررسی بقايای آنتیبیوتیکی در فراوردههگای

بوقلمگگون  29/26±11/69و میگگانگین تمگگامی نمونگگههای

طیور مطالعات متعددی صورت گرفتگه اسگت .در ايگران

گوشت مرغ  34/66±92/22و میانگین تمامی نمونههای

عمده گزارشها مربوط به بررسی بقايای آنتگیبیگوتیکی

گوشت بوقلمون  21/39±15/31میباشد.

در ماکیگگان بگگوده اسگگت و تگگاکنون گزارشگگی در مگگورد

با احتساب  MRLبرابگر  36میکروگگرم در کیلگوگرم

بوقلمون وجود ندارد که در مطالعه اخیر بگه آن پرداختگه

(بر اساس استاندارد اتحاديه اروپا) در بوقلمگون  9مگورد

شده است .در دهه گذشته عمده مطالعگات در ايگران در

( )%26و در مگگرغ  18مگگورد ( )% 89/99مگگوارد مثبگگت و

خصوص بقايای آنتیبیوتیکی با روشهای چهگار پلیگت

جمع گاً  26مگگورد از  96نمونگگه ( )%33/33کگگل نمونگگهها

( )FTPو االيزا بوده است به طوریکه در يک مطالعه در

دارای غلظت انروفلوکساسین باالتر از  MRLمیباشند.

استان مازندران با روش  FPTاز تعگداد  415الشگه مگرغ
صنعتی 533 ،مورد آن حداقل دريکگی از اعضگای مگورد
آزمايش )عضله–کبد–کلیه) ،دو عضو و يا هر سه عضگو

بحث و نتیجهگیری
اگرچه حداکثر غلظت قابل قبول باقیمانده دارويی يگا
به عبارتی  MRLدر منگاطق مختلگ

بگر اسگاس سگط

دارای باقیمانگده آنتگیبیوتیگک بودنگد ( Vahedi et al.,

 .)2011در مطالعگگگه ديگگگگری بگگگه مقايسگگگه دو روش

فرهنگگو و بهداشگگت متایگگر اسگگت امگگا مقگگدار MRL

چهارپلیت و االيزا در تشخیص باقیمانده آنتگیبیگوتیکی

توسگط اتحاديگه

در الشههای کشتار شده مرغ در استانهای شگمالغگرب

اروپگگا  36میکروگگگرم بگگه ازای هگگر کیلگگوگرم بیانشگگده

ايگگران پرداختگگه شگگده اسگگت و نشگگان دادنگگد در روش

است( .)Martine et al., 2010با توجه به اينکه تگاکنون

چهارپلیگگت  24الشگگه از  196الشگگه دارای بگگاقیمانگگده

در مورد حگداکثر غلظگت قابگلقبول آنتگیبیوتیکهگا در

انروفلوکساسین بودند حال اينکگه در روش االيگزا تنهگا

ايگگران اسگگتانداردی وجگگود نگگدارد لگگذا مبنگگای  MRLدر

 28مورد مثبت يافت شد ( .)Tajik et al., 2011اخیراً با

مطالعه اخیر سط استاندارد اعالم شده از سوی اتحاديگه

روش الیزا به بقايای انروفلوکساسگین در  66الشگه مگرغ

اروپا بوده است .به هرحال باقیمانده انروفلوکساسین در

گوشتی پرداخته شده است و بیان کردند که بگیش از 61

حگگدود نیمگگی از گوشگگتهای مگگرغ خطگگر جگگدی بگگرای

درصگگگد الشگگگههای مگگگرغ در تبريگگگز واجگگگد بقايگگگای

سالمت مصرف کنندگان بهشمار میآيد که چارهانديشی

انروفلوکساسین است (.)Ebrahimzadeh et al., 2014

انروفلوکساسین در بافتهگای مختلگ

مسئولین در حوزه بهداشت مواد غذايی را میطلبد .ايگن

38

دوره  ،8شماره  ،4پیاپی  ،32زمستان 7331

بهداشت مواد غذایی

طبگگق اطالعگگات موجگگود در مگگورد ارزيگگابی بقايگگای

نمونههای گوشت مرغ دارای بگاقیمانگده بگاالتر از حگد

آنتیبیوتیکی در گوشت مگرغ بگا روش  HPLCتنهگا دو

مجاز بودند در حالیکگه در مطالعگه اخیگر حگدود نیمگی

گزارش منتشر شده وجود دارد که به بقايای کلرامفنیکگل

( 89/99درصد) از گوشگتهای مگرغ دارای بگاقیمانگده

( )Tajik et al., 2010و اکسگگگی تتراسگگگايکلین و

انروفلوکساسگگین بگگاالتر از حگگد مجگگاز هسگگتند .اسگگتفاده

انروفلوکساسگگین ( )Rokni et al., 2007در گوشگگت

گسترده از انروفلوکساسین در درمان بیماریهای عفونی

مرغهای کشتار شده در استان تهران پرداخته شده است.

طیور و عدم وجود قوانین کافی پگايش آنتگیبیوتیگک در

درباره بقايای آنتیبیوتیک در ساير گونههای طیور ،فقگط

قبل از کشتار و عدم رعايت زمان پرهیز از مصگرف دارو

يک گزارش منتشر شگده در خصگوص بررسگی بقايگای

توسط بسیاری از پرورش دهندگان میتوانگد دلیگل ايگن

انروفلوکساسین در گوشت بلدرچین موجگود اسگت کگه

يافته باشد.

درصد آلودگی الشههای واجد بقايای انروفلوکساسین را

مقايسه میزان و درصگد بگاقیمانگده انروفلوکساسگین در

با روش  HPLCدر بلدرچینهای منجمد عرضه شده در

گوشت و بوقلمون در مطالعه اخیر نشان میدهگد مقگدار

استان يزد  %22بیان کردهاند (.)Dadgarnia et al., 2017

باقیمانگده انروفلوکساسگین در  %26نمونگههای گوشگت

مقايسه دادههای پژوهشی در خصوص مرغ بگا دادههگای

بوقلمون و  % 89/99نمونگههای گوشگت مگرغ بیشگتر از

بهدسگگت آمگگده مطالعگگه حاضگگر نشگگان میدهگگد % 166

حد مجاز است و میزان بگاقیمانگده انروفلوکساسگین در

نمونگگههای اخگگذ شگگده در آن پگگژوهش دارای بقايگگای

نمونگگگههای گوشگگگت بوقلمگگگون بگگگهطور میگگگانگین 21

آنتیبیوتیکی بودند ( )Rokni et al. 2017حال آنکگه در

میکروگرم به ازای هر کیلگوگرم اسگت حالآنکگه میگزان

مطالعه اخیر  %46نمونهها واجگد بقايگای آنتگیبیگوتیکی

باقیمانده انروفلوکساسگین در نمونگههای گوشگت مگرغ

بودند و برخی نمونههای مورد بررسی هی گونه بقايگايی

بهطور میانگین  34میکروگرم به ازای هر کیلوگرم اسگت

از انروفلوکساسین نداشتند .اين يافتگه میتوانگد بگهدلیگل

کگگه نشگگان میدهگگد متوسگگط سگگط انروفلوکساسگگین در

افزايش آگاهی برخگی از پگرورش دهنگدگان نسگبت بگه

گوشت مرغ باالتر از حد مجاز آنتیبیوتیگک اسگت .لگذا

خطرات بقايای آنتیبیگوتیکی و رعايگت زمگان پرهیگز از

الزم است پايش مستمر میزان آنتگیبیوتیگک در گوشگت

مصرف توسط برخی پرورشدهندگان طیور باشد امگا از

طیور در مرحلگه قبگل از کشگتار و عگدم صگدور مجگوز

آنجايیکه هی گونه قوانین ملی در اين خصوص ارا ه و

کشتار در مگوارد عگدم رعايگت دوره پرهیگز از مصگرف

يا اجرا نشده است ه چنان باقیمانده دارويی در درصگد

انجام شود.

بااليی از گوشت مرغ در شرايط فعلی وجود دارد.
عالوهبر اين مقايسه درصد مگوارد بگاالتر از  MRLدر
مطالعهای نشگان میدهگد ( )Rokni et al. 2017در طگی
دهه اخیر درصد موارد باالتر از حد مجگاز بگهطور قابگل

تعارض منافع
نويسندگان هی گونگه تعگارم منگافعی بگرای اعگالم
ندارند.

توجهی افزايش يافته بهطوریکه در مطالعه نامبگرده %18
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HPLC باقیمانده انروفلوکساسین در گوشت مرغ و بوقلمون با
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Abstract
This study was carried out to compare the enrofloxacin residue in chicken and turkey meat in Isfahan
province by HPLC. For this, totally 60 meat samples were collected from chicken and turkey carcasses
during of summer and autumn of 2016. The results showed that 48 out of 60 chicken and turkey samples
(80%) were positive for enrofloxacin residue. The minimum and maximum concentrations of
enrofloxacinin residue in chicken meat samples were 3.64 & 254.68 μg/Kg, respectively. The minimum
and maximum concentrations of enrofloxacinin residue in turkey meat samples were 11.34 & 50.84
μg/Kg, respectively. Furthermore, the average of enrofloxacin concentration in all chicken and turkey
samples was 38.00±62.72 & 21.36±15.31 μg /Kg. The concentration of enrofloxacin in 46.66% of
chicken samples and 20% of turkey samples was higher than European MRL standard. In conclusion, for
improvement of hygienic quality in poultry meat, it is necessary to apply the national strategies for
monitoring of antibiotic residue in meat before slaughter.
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