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  چکیده 

در درمان بیماریهاي عفونی دام، باقیمانده آنها در گوشت و شیر دام و انتقال آن به  هایکعلی رغم اثرات مفید آنتی بیوت

 و پاستوریزه استان  در شیرهاي خامهابیوتیک این تحقیق پایش باقیمانده آنتی ازهدف. بدن انسان اثرات زیانبخشی دارد

واحد  6احد مرکز جمع آوري شیر استان و  و10 واحد گاوداري صنعتی، 10 براي این منظور. شرقی بود آذربایجان

 تکرار 10و شیر پاستوریزه در  تکرار 5 در خامهاي شیر  نمونه. به صورت تصادفی انتخاب شدفراوري شیرکارخانه 

 اختالف نتایج نشان داد که.  و از لحاظ باقیمانده آنتی بیوتیک به روش دلوتست اس پی مورد بررسی قرار گرفتند شدتهیه

هاي  نمونهدرصد 26. نداشتهاي صنعتی با مراکز جمع آوري شیر وجود هاي شیر خام دامداريي بین نمونهمعنی دار

 شیر آلوده به انواع آنتی بیوتیکهاي شیر خام مراکز جمع آوري  از نمونهدرصد 16شیر خام دامداریهاي صنعتی و 

توان نتیجه لذا می. ها آلوده تشخیص داده شدنده از کل نموندرصد 30همچنین در نمونه هاي شیر پاستوریزه،  .بودند

بیوتیک می تواند عامل مهم تهدید کننده سالمتی انسان تلقی گردد و در کنترل گرفت که آلودگی شیرخام به باقیمانده آنتی

  .کیفی شیر و محصوالت لبنی باید مد نظر قرار گیرد

  

   دلووتست،ستوریزهشیر پا ، خامباقیمانده آنتی بیوتیک، شیر: کلمات کلیدي
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Abstract
Despite of beneficial effects of antibiotics in treatments of infectious diseases, antibiotic residues in 
milk, meat and their products can cause serious side effects for human health. The objective of this 
study was to monitor antibiotics residues in raw and pasteurised milk produced in Eastern
Azerbaijan province of Iran. For this purpose, 10 industrial dairy farms as well as 10 local milk 
collection centers and 6 dairy processing plants were randomly selected. Raw milk samples were 
collected in 5 and pasteurised milk samples in 10 replications. Residual antibiotic of milk samples 
were monitored by Delvotest (version SP) kits. The results showed that 26% of raw milk samples 
collected from industrial dairies and 16% of raw milk of collection centers showed detectible 
antibiotic residues. In addition, 30% of pasteurised milk samples showed positive Delvotest results.
Concluding, the antibiotic residue in milk and dairy products has to be monitored as routine test due 
to their side effects on human health.
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  مقدمه

آنتی بیوتیک ها نوعی مواد ضد میکروبـی هـستند کـه            

 باشـند مـی محصول متابولیسم ثانویه میکروارگانیسم ها      

هـا یـا    در غلظت هاي پـایین قـادر بـه تخریـب بـاکتري            که  

ممانعت از رشد آنها از طریق تاثیر بر عناصر سـاختمانی          

ــراي   ــاز ب ــابولیکی مــورد نی ــا مت ــا ی ــدگی آنه ــستندزن . ه

ــمتابول ــاتی ــ ثانويه ــاتیه ترکی ــرخالف  یب ــه ب ــستند ک  ه

 يد مثـل ضـرور  یـ  رشـد و تول  يه بـرا  یـ  اول يت ها یمتابول

سم هـا   یـ کروارگانی توسـط م   یل متنـوع  یـ ستند و بـه دال    ین

  ).2005 استاکر و برینکمن(  شوند یم دیتول

اســتفاده از آنتــی بیوتیــک هــا جهــت کنتــرل و درمــان 

 و همچنین به منظور تحریک رشـد در     هاي عفونی  بیماري

 ورم پـستان   بیمـاري . دامداریها رایج اسـت   
1

 شـایع تـرین     

مورد مصرف آنتی بیوتیک در گـاوداري بـه حـساب مـی             

درصـد   40هاي بـه عمـل آمـده معمـوالً          طبق بررسی . آید

 شـوند ر طول سال به این عارضه مبتال مـی        گاوهاي گله د  

ــان   ( ــتان آذربایج ــشاورزي اس ــاد ک ــرقی  جه ). 1379ش

چنانچــه آنتــی بیوتیــک هــا در غلظــت هــاي کمتــر از حــد 

در ) خـوراك گرم   میلـی گـرم در هـر کیلـو         10-1(درمانی  

اسـتفاده شـوند سـبب افـزایش        دوره هاي طـوالنی مـدت       

در این حالـت خـوراك دام       . رشد حیوان می شوند   سرعت  

با راندمان بیشتري در سیستم گوارش هضم و جذب مـی       

یش می یابد که ممکن اسـت در        وزن حیوان نیز افزا   . شود

 WHO( اثر تغییرات فلور میکربی سیستم گوارشی باشـد       

                                                
1 - Mastitis
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مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها جهـت درمـان و        ). 1997

پیشگیري و عدم رعایت مدت زمان الزم جهـت دفـع دارو            

ها به شیر مـی     در دامداري ها، سبب راهیابی آنتی بیوتیک      

 کنـد و در دراز      توانند در انسان ایجاد آلـرژي     شود که می  

هـاي پـاتوژن مقـاوم شـوند کـه          مدت، سبب بروز باکتري   

 میتـسوهاش (امروزه به یک نگرانی مهم تبدیل شده اسـت         

1993.(  

 باقیمانـده بنابراین کنترل کیفی و بهداشتی شیر از نظر         

  ایـن يرابـ . یوتیک ها ضـروري بـه نظـر مـی رسـد     آنتی ب 

کـه هـر    منظور آزمون هاي مختلفی تاکنون ارائه شده اند         

ش آنـالیز   انتخاب رو . هستند ییک داراي معایب و محاسن    

، محدودیت هاي زمانی مـورد انتظـار،   به نوع آنتی بیوتیک  

 و  2003 پوپلکا(حساسیت روش و هزینه آن بستگی دارد        

هاي اندازه گیـري آنتـی بیوتیـک هـا ممکـن            روش). 2004

 بـه سـه دسـته       و بـه طـور کلـی       است کمی و کیفی باشند    

ونولــوژیکی، میکروبیولــوژیکی و تجزیــه اي روشــهاي ایم

 بهتـرین تـست     اس پـی  روش دلوتـست    . تقسیم می شوند  

 و همکـاران  ناوس( بازدارنده میکروبی شناخته شده است  

 اول آن،   نـسخه . ندین نسخه از آن وجود دارد     و چ ) 2000

 بــراي آشکارســازي 1970 بــود کــه در دهــه pدلوتــست 

یکروارگانیـسم  در ایـن روش م    . بتاالکتام ها طراحـی شـد     

 در یـک محـیط      باسیلوس استئاروترموفیلوس هدف یعنی   

 صیـک قـر   .  کپـسوله شـده اسـت      pHآگار حاوي معرف    

یر روي سطح آگار قرار داده مـی        مغذي همراه با نمونه ش    

ــه گــذاري. دشــو ــه مــدت C 64 در پــس از گرمخان  3 ب

ه  در صورت تغییر رنگ محیط از بنفش به زرد، بـ           ،اعتس

علت تولید اسید ناشـی از فعالیـت بـاکتري، نتیجـه تـست              

 در سراسـر جهـان مـورد     Pدلوتـست   . منفی خواهـد بـود    

استفاده قرار گرفته است و حساسیت آن بـه پنـی سـیلین             

G 05/0 در حد  IU/mLایـن  جدیدترین نـسخه . می باشد 

 کـه قـادر بـه آشکارسـازي      اسـت  اس پی روش، دلوتست   

کهـا شـامل سـولفونامیدها،     طیف وسیعتري از آنتـی بیوتی     

ــسین،   ــسین، جنتامایـ ــسین، نئومایـ ــوزین، اریترومایـ تیلـ

 و  نـاوس ( تریمتوپریم و سایر مواد ضـد میکروبـی اسـت         

ــاران ــا). 2000 همکـ ــاران پوپلکـ ــارایی) 2004( و همکـ  کـ

ــا را    ــی بیوتیکه ــریع آنت ــشخیص س ــستهاي ت ــا ت روش ب

مقایــسه ) HPLC(کروامـاتوگرافی مـایع بـا عملکـرد بـاال      

د و ابراز داشتند که حسایت باال و همبستگی خـوب           نمودن

نتایج با آزمایشاتی مانند دلوتست قابل حصول اسـت، در          

دیـسکی انتـشار   حالیکه روشـهاي دیگـر ماننـد روش         
1

 از  

این محققـان روش    . حساسیت کمتري برخوردار می باشد    

دلوتست را یک روش مناسـب بـراي تـشخیص باقیمانـده            

 HPLCرا بـا     مودنـد و آن   هاي دارویی در شیر معرفـی ن      

  .قابل مقایسه گزارش کردند

نظر به اینکه باقیمانده آنتی بیوتیک ها در مـواد غـذایی            

کنـد،  مـی  اثرات زیان بخشی در مـصرف کننـدگان ایجـاد         

کنترل کیفی کلیه فرآورده هاي غذایی از نظر عاري بـودن           

. از باقیمانده آنتی بیوتیک ها امري الزم و ضروري اسـت          

 در مورد شیر که داراي جایگاه ویژه در رژیـم           این مساله 

غذایی انـسان اسـت و یـک مـاده غـذایی مهـم بـا سـرانه                  

 .مـی کنـد   افزون می باشد بیشتر اهمیت پیدا       مصرف روز   

 در هــابیوتیک آنتــی باقیمانــدهپــایشهــدف ایــن مقالــه لــذا 

   .استان آذربایجان شرقی بودو پاستوریزه شیرهاي خام 

  

  مواد و روشها

  گیريل و روش نمونه مح-الف

 واحد مرکـز جمـع آوري     10دامداري و   واحد   10تعداد  

بـه صـورت تـصادفی      آذربایجـان شـرقی     استان  در  شیر  

بـه   تکرار   5انتخاب شد و نمونه هاي شیر خام از آنها در           

 زمـستان سـال     در فـصول پـاییز و     میلـی لیتـر      10میزان  

 و تا قبل از آزمایش در یخچال نگهـداري  تهیه گردید 1387

کارخانه فراوري شـیر در     واحد   6 به طور همزمان،  . شدند

استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند و نمونه هاي شـیر          

 خریداري   تکرار از بازار شهر تبریز     10پاستوریزه آنها با    

و تا قبل از آزمایش به مدت یک روز در یخچال نگهـداري             

 .گردیدند

  

                                                
1 - Disc diffusion method 
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  بیوتیک روش جستجوي آنتی-ب

استفاده بـراي پـایش باقیمانـده آنتـی         روش آزمون مورد    

اس پـی    نـسخه    دلوتستبیوتیک در شیر  استفاده از کیت        

صـورت عـدم    در  .  هلند تهیه شـد    DSMبود که از شرکت     

 و ه کیــتبــ آنتــی بیوتیــک، بعــد از افــزودن شــیر  وجــود

، C64 ســــاعت در 3گرمخانـــه گــــذاري بـــه مــــدت   

 تئاروترموفیلوسباسـیلوس اسـ   (میکروارگانیسم شاخص   

به کمک مواد مغـذي موجـود رشـد         ) کالیدوالکتیسواریته  

در حـضور معـرف     کرده و با تخمیر الکتوز و تولید اسید         

زرد ایجـاد رنــگ    موجـب رنگـی برومـوکروزول ارغــوانی  

 هـا،  آنتـی بیوتیـک    صورت وجـود  در حالیکه در    . گردد می

 و لـذا  نیـست  قادر به رشـد      باسیلوس استئاروترموفیلوس 

-مـی بـاقی   بنفش    و به رنگ   ط کشت بدون تغییر رنگ    محی

تشکیل رنگ زرد متمایل به بنفش حاکی از مـشکوك          . ماند

هـا طبـق   بودن نمونه ها به وجود باقیمانـده آنتـی بیوتیـک        

  . ها بوددستورالعمل سازنده کیت

  

  آنالیز آماري -ج

ده از آزمـون آمـاري      داده هاي بدسـت آمـ     براي آنالیز   

 وجـود اخـتالف معنـی دار بـین           و شـد دو اسـتفاده    -کاي

هـا در   نمونه ها از لحاظ آلودگی به باقیمانده آنتی بیوتیک        

  . خطا مورد بررسی قرار گرفتدرصد 5سطح احتمال 

  

 میزان و درصد موارد مثبت و مشکوك -1جدول 

هاي مختلف شیرها در نمونهباقیمانده آنتی بیوتیک

میزان و درصد آلودگی

ــدادنوع نمونه  مواردتعـ

مثبت 
درصد 

تعداد موارد  

مشکوك
درصد

شیرخام 

هاي گاوداری

صنعتی

132636

شیر خام مراکز 

آوريجمع
81648

183035شیر پاستوریزه

  نتایج و بحث

 1هاي  و شکل 1 لدونتایج حاصل از آزمایش ها در ج

شیر  گاوداریهاي صنعتی،  بترتیب براي شیرهاي خام3تا 

پاستوریزه نشان داده شده  و شیر مراکز جمع آوريخام 

 آماري نشان داد که بین نمونه هاي شیر تجزیه. است

 اختالف معنی  صنعتی استانگاوداریهايخام متعلق به 

 از لحاظ آلودگی به آنتی بیوتیکها وجود )P>05/0(داري 

 درصد 6مونه ها مثبت و  ندرصد 26به طوریکه . داشت

  . شدندمشکوك قلمداد   هانمونه

  

  
میزان آلودگی شیرهاي خام دامداریهاي صنعتی –1شکل 

  استان آذربایجان شرقی به باقیمانده آنتی بیوتیکها

  

در نمونه هاي شیر خام متعلق به مراکز جمع آوري 

- ت آمده مبین وجود آلودگی به آنتیشیر نیز نتایج بدس

بطوریکه . بیوتیک در تعداد قابل توجهی از نمونه ها بود

بین نمونه هاي شیر خام  )P>05/0(اري اختالف معنی د

مربوط به مراکز جمع آوري شیر استان وجود داشت و 

از لحاظ ها  درصد نمونه16 بر اساس نتایج حاصله،

مشکوك   درصد آنها6یوتیک مثبت و آلودگی به آنتی ب

  ) .2شکل(بودند 

علی رغم وجود اختالف ظاهري در تعداد نمونه هاي 

تی بیوتیک بین دو دسته نمونه هاي شیر آلوده به آن

مراکز جمع آوري با دامداریهاي صنعتی، آنالیز آماري 

نتایج بدست آمده نشان داد که بین دو دسته نمونه هاي 

 از لحاظ آلودگی )<05/0P(شیر خام اختالف معنی داري 

بنابراین . نداشتبه انواع مختلف آنتی بیوتیکها وجود 

 درصد شیرهاي خام 21 فت کهبطور میانگین می توان گ

  . مورد آزمون داراي نتیجه مشکوك و یا مثبت بوده اند
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 اختصاصی و قابل آزمایش دلوتست روشی سریع،

روش ن اگرچه ای. اجرا در مراکز تولیدي و نظارتی است

میزان آلودگی شیر به هر کدام از آنتی بیوتیکهاي خاص 

را نشان نمی دهد ولی قادر است اثر وجود چندین نوع 

آنتی بیوتیک و بازدارنده رشد میکروبی را نشان دهد که 

حساسیت و حد . از نظر سالمتی نیز اهمیت بیشتري دارد

 تشخیص این روش نیز بسیار باال است بطوریکه می

ی آنتی بیوتیک ها را تشخیص یود مقادیر جزتواند وج

 آزمایش دلوتست قادر است در خانواده  براي مثال،.دهد

 پنی سیلین،ppm 3- 2  وجودآنتی بیوتیک هاي بتا الکتام

ppm 7 -6،آمپی سیلین  ppm 5 -3 آموکسی سیلین را 

از . )2000 و همکاران ناوس( در شیر تشخیص دهد

یکها اقیمانده مجاز آنتی بیوتسوي دیگر چنانچه به مقدار ب

 کنیم مشخص می شود که در استانداردهاي معتبر توجه

حد تشخیص آزمایش دلوتست قابل مقایسه با 

براي مثال . است کدکساستانداردهاي بین المللی نظیر 

MRL1(باقیمانده مجاز حد میزان 
پنی سیلین در شیر بر ) 

در  و ppm 4استاندارد اتحادیه اروپا و کدکس طبق 

 است در حالیکه حد تشخیص ppm 5آمریکا استاندارد 

دلوتست براي پنیسیلین کمتر یا مساوي این مقادیر می 

در مورد آمپی سیلین حد تشخیص دلوتست با . باشد

 و به همین ترتیب براي استاستاندارد اروپا یکسان 

سایر آنتی بیوتیک ها نیز آزمایش دلوتست طبق 

 MRLه تشخیص در حد گزارشات علمی معتبر قادر ب

                                                
1 - Maximum residue limit

این ترکیبات که رقم بسیار کوچکی است می باشد

  ). 1990 و همکاران سینیک(

نتایج تحقیقات انجام یافته در زمینه کارایی آزمایش 

 نیز شخیص انواع آنتی بیوتیکها در شیردلوتست در ت

و همکاران لبرتون از جمله، . موید مطالب فوق الذکر است

را در دلوتست  و کوپن کارایی آزمایشات) 2006(

تشخیص آنتی بیوتیکهاي اختصاصی در شیر را بررسی 

کردند و گزارش نمودند هر دو آزمایش قادر است وجود 

پنی سیلین، کلوکساسیلین، سولفا متازین، سفالکسین و 

باقیمانده حد مجاز مایسن را در حد برابر یا کمتر ازجنتا

آنها هر . هند تشخیص دآنها در استاندارد اتحادیه اروپا

دو آزمایش را ساده، عملی و کارآمد براي برآورده 

  .ساختن شرایط اتحادیه اروپا معرفی کردند

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که به طور 

- از نمونه درصد 26  الی16 درصد با دامنه 21متوسط 

 تولیدي در استان آذربایجان شرقی داراي هاي شیر خام

در مورد وضعیت شیر خام . تیک بودندباقیمانده آنتی بیو

. سایر مناطق کشور گزارش مستندي به چشم نمی خورد

مع الذالک در تحقیقی که مسگري عباسی و همکاران 

در مورد بقایاي آنتی بیوتیکهاي تتراسایکلین، ) 1383(

اکسی تترا سایکلین و کلرتتراسایکلین در نمونه هاي 

 HPLCا روش گوشت گاو مربوط به کشتارگاه تبریز ب

صد از نمونه  در3/8 دادند، گزارش شده است که انجام

هاي گوشت عضله داراي مقادیر باقیمانده اکسی 

. بیش از حد مجاز اتحادیه اروپا بودند تتراسایکلین

 درصد از نمونه هاي گوشت داراي داروي 6/1همچنین 

ها  درصد نمونه15تتراسایکلین بیش از حد مجاز و 

تتراسایکلین بیش از حد مجاز بر اساس داراي داروي کلر

این محققان همچنین . استاندارد اتحادیه اروپا بودند

گزارش نمودند که میانگین مجموع بقایاي سه داروي 

 در  تترا سایکلین و کلر تتراسایکلیناکسی تتراسایکلین،

 و بیشتر از ppm 131هاي گوشت مورد آنالیز  نمونه

همچنین نتایج . وپا بودحداکثر مقدار مجاز اتحادیه ار

 درصد از 7/21تحقیق آنها نشان داد در مجموع 
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هاي گوشت داراي مقدار بیش از حد مجاز اتحادیه  نمونه

نتایج تحقیق حاضر با  .اروپا داروهاي تتراسایکلین بودند

از نظر ) 1383(گزارشات مسگري عباسی و همکاران 

 بقتوجود آلودگی قابل توجه در فراورده هاي دامی مطا

مضافا اینکه در آزمایش دلوتست مجموع آنتی . دارد

بیوتیکها در کنار هم ارزیابی می شود که می تواند از 

به عبارت دیگر . دیدگاه تغذیه اي و کاربردي مفیدتر باشد

ممکن است که چندین نوع خاص آنتی بیوتیک و 

اشد و در بنده هاي دیگر در شیر وجود داشته بازدار

کدام از این ترکیبات کمتر از بیشینه عین حال غلظت هر 

مقدار حد مجاز باشد ولی وجود توام آنها با همدیگر می 

این حالت با آزمایش . تواند از لحاظ سالمتی مضر باشد

دلوتست قابل ارزیابی است و سازندگان آن کیتهاي 

مربوطه را طوري طراحی نموده اند که بتواند وجود 

    تشخیص دهد MRL حد باقیمانده آنتی بیوتیکها را در

  ). 2006همکاران لبریتون و (

، میزان آلـودگی بـه آنتـی        3از سوي دیگر مطابق شکل      

بطوریکـه  . بیوتیک در شیرهاي پاستوریزه قابل توجه بود      

بــین نمونــه هــاي شــیر    ) P>05/0(تفــاوت معنــی دار  

ــی     ــف آنت ــواع مختل ــه ان ــودگی ب ــاظ آل پاســتوریزه از لح

درصد از کل نمونه ها آلـوده        30بیوتیکها وجود داشت و     

همچنـین اخـتالف    . درصد نمونه هـا مـشکوك بودنـد        5 و

معنی داري بین نمونه هاي شیر خام و شـیر پاسـتوریزه            

ها وجود داشت بطوریکـه  از لحاظ آلودگی به آنتی بیوتیک  

حـدود  تعداد نمونه هاي آلوده در شـیر هـاي پاسـتوریزه            

.خام بودهاي شیر   بیشتر از نمونهنیم برابر یک و

در توجیه باال بودن نمونه هاي آلوده در شیرهاي 

توان ابراز داشت که معموال در پاستوریزه می

کارخانجات لبنیات، شیرهاي خام سالم و بدون آنتی 

بیوتیک و نگهدارنده براي تهیه فراورده هاي لبنی 

تخمیري مانند ماست، دوغ و پنیر مورد استفاده قرار می 

نیز از شیرهاي ) فرادما(ر هاي استریل در تهیه شی. گیرند

خام با کیفیت باال استفاده به عمل می آید تا امکان اعمال 

در نتیجه . فرایند حرارتی شدید وجود داشته باشد

 به خط تولید شیر اي آلوده و با کیفیت پایین عمدتاشیره

پاستوریزه که یک فراورده لبنی پایه و پر مصرف است 

  .هدایت می گردد

ساله با توجه به مصرف روزانه شیر به عنوان این م

یک ماده غذایی مهم و مضرات آنتی بیوتیک ها در دراز 

مدت بویژه ظهور سریع پاتوژن هاي مقاوم و همچنین با 

توجه به اینکه شیرهاي مورد بررسی بخش اعظم بازار را 

تشکیل می دهند می تواند مورد توجه قرار گرفته و به 

 کننده ایمنی مواد  بسیار مهم سلبعنوان یکی از موارد

ی توسط هایی را مبنی بر عدم نظارت کافغذایی، نگرانی

بیوتیکها در شیر در مراکز ذیربط بر حضور آنتی

دامداري ها و کارخانه هاي تولید شیر پاستوریزه ایجاد 

  .نماید

در نهایت پیشنهاد می گردد برنامه کنترل مستمري به 

ردي جهت تشخیص هاي موقتی و موجاي کنترل

بازدارنده هاي رشد میکروبی و آنتی بیوتیک ها در کلیه 

مراکز جمع آوري و در دامداریها و کارخانجات لبنی به 

  .اجرا گذاشته شود

 میزان آلودگی شیرهاي پاستوریزه استان –3شکل 
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