
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1386 ، تابستان 2 ، شماره 4                دوره                                     فصلنامه علوم وصنايع غذايي ايران                 

11 

  
  HPLCهاي مرغ گوشتي بوسيله  مطالعه باقيمانده انرو فلوكساسين در بافت

  
  2 ،رسول مدني1، فرحمند صالح زاده1∗، ابوالفضل كامكار   1نوردهر ركني

 

 دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهرانگروه آموزشي بهداشت و كنترل مواد غذايي  -1

 انستيتو رازي -2
 

  چكيده
 مرغداري در استان تهران در طول يك سال جمع آوري و باقيمانده انروفلوكساسين 90بد ، عضله و كليه طيور گوشتي از  نمونه ك270در اين مطالعه تعداد 

نتايج حاصل نشان داد كه تمام نمونه ها داراي باقيمانده .  مورد ارزيابي قرار گرفتند]HPLC[ مايع با كارائي باال  در آنها بوسيله كروماتوگرافي
 ]% 44/24[22 و ]% 33/13[12 ، ]%8/8[ 8 ند كه در بودMRL نمونه  داراي باقيمانده باالتر از ]%44/24[ 22ي باشند كه از بين آنها تعداد انروفلوكساسين م

گين غلظت دارو  ، ميان مشاهده گرديدMRL باقيمانده انروفلوكساسين باالتر از مقدار ،نمونه از نمونه ها كه به ترتيب از عضله ، كبد و كليه گرفته شده بود
 اين مطالعه نشان داد كه استفاده از . در كليه بود06/26 ±52/19 در كبد و 34/18 ±63/12 در عضله ، 23/18 ±29/32داراي انحراف معيار به ترتيب 

به قانون كنترل باقيمانده آنها در طيور انروفلوكساسين در مرغداري هاي ايران بدون كنترل بوده و زمان پرهيز دارويي قبل از كشتار كنترل نمي شود و لذا نياز 
  .قبل از عرضه به بازارتوصيه مي شود

  طيور،كليه،عضله ، جگر،  انروفلوكساسين،آنتي بيوتيك  : واژگانكليد

 

  مقدمه-1
  

                   برنامه ملي جاري هيچحال توسعه  ولي در اغلب كشورهاي در                 شگيري ،يك ها بطور گسترده به منظور پيوتيامروزه آنتي ب        
       ميزان مصرف  عليرغم   محصوالت دامي براي ارزيابي باقيمانده                 نگراني. عنوان محرك رشد در دام ها بكار مي رونددرمان و نيز ب
    نيز با وجود در كشور ما. در آنها وجود ندارد   بيوتيكزياد آنتي                 MRLدرباره باقيمانده داروهاي دامپزشكي باالتراز هاي مختلفي

     نظارت و كنترل بهداشتي دقيق از نظر مصرف زياد آنتي بيوتيك                 ميتواند فرآورده هاي دامي مورد مصرف انسان وجود دارد كه در
          علت خالءه رعايت مقررات مربوط به مصرف آنتي بيوتيك ها ب          ،        ناقص الخلقه زايي ،رض مختلفي مثل  سرطانزايي منجر به عوا

      ، برخورد بامتخلفينقانوني،مشخص نبودن چگونگي برخورد با                  آزمايشهاي ميكروبيولوژيكي در توليدآلرژي وتداخل،زايي جهش
     وجودمسئولين فني دردامداري فرآورده هاي آلوده،اجباري نبودن                 مروزه  ا و بروز مقاومت هاي داروئي گردد كه مهمترين عارضه 

       دامپزشكان ، عدم ها ، اجباري نبودن صدور مجوز كشتار توسط                                            .]1و2و3[ بروز مقاومت داروئي مي باشد 
  هاي دارو باقيمانده  ملي، نبود آزمايشگاه تشخيصMRLتعيين                 باقيمانده قوهدر كشورهاي پيشرفته مصرف كنندگان به خطر بال   

  اين ادامه  وجودنداشته و ،نبود  متخصصين مربوطه دامپزشكي و                     .آگاهند آنتي بيوتيك ها درفرآوردههاي دامي بر سالمت خود

                                          
  abolfazl_kamkar@yahoo.com :مسئول مكاتبات ∗
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ور جدي بخطر روند مي تواند سالمتي مصرف كنندگان را بط
 .بياندازد

هاي متعددي به منظور تعيين باقيمانده آنتي  تاكنون روش          
روش  بيوتيكي در بافت هاي طيوردر دنيا ابداع گرديده است كه

هاي ميكروبيولوژيكي و روش هاي كروماتوگرافي ، اليزا و روش 
و در بين . ]2[هاي فيريكوشيميايي از متداولترين آنها مي باشد

 ) HPLC(   كروماتوگرافي مايع با كارائي باال  اينها روش امتم
بعلت حساسيت و ويژگي باال از اهميت فوق العاده برخوردار 

   .] 2و4و5 [است 
هاي اخير در ايران چندين طرح توسط محققين  در سال       

مختلف براي اندازه گيري باقيمانده آنتي بيوتيكي در بافت هاي 
 روش چهار ( 1از روش هاي ميكروبيولوژيكيمختلف با استفاده 

كه هر چند اين روش بعنوان .  انجام شده است ) FPTپليت
ازمون غربالگري در جاي خود قابل استفاده مي باشد ولي بعلت 
ويژگي و حساسيت كم نمي تواند از نظر قانوني با اتكاء به آن 
مبادرت به معدوم نمودن فرآورده هاي آلوده و برخورد با 

خلفين نموده و الزم است نتايج اين روش حتما با روش هاي مت
 يكي از مهمترين و بهترين روشهاي امروزه.استاندارد تاييد شوند 

موجود در دنيا جهت تعيين بقاياي آنتي بيوتيكي در فرآورده هاي 
در كشور ما اندازه گيري .  مي باشد HPLCمختلف روش 

اكنون انجام نشده است  تHPLCباقيمانده آنتي بيوتيك با روش  
  .) وجودندارد  زمينه در اينمنتشر شده اي اطالعات (
  

  مواد و روش كار-2
  موادشيميايي 

 ، اسيد ) آلمانBayer از شركت  (استاندارد انروفلوكساسين 
,  )Merck شركت (دي سديم ئيدروژن فسفات, كلرئيدريك

ز  اHPLC   grade (استونيتريل ، متانول و تري اتيل آمين 
  .)  Merckشركت 

  وسايل مورد استفاده 
 ]ساخت آمريكا[ Sorval. RT  6000 Dدار  سانتريفوژ يخچال

    Ependrof  centrifuge  5417Rدار  سانتريفوژ يخچال ،

  Hettirh   model      سانتريفوژ   ،)ساخت آلمان (  

D7853L  Tuttlingen  Rotina  35R  )ساخت آلمان(،   
                                           

1. Four Plate Test 

 MS2   Mini بهم زن  ،)ساخت ايران  Dena  (انكوباتور

 Rct basic متر  PH هات پليت و  ،) ساخت امريكا( 

model Ets-D4 fuzzy )ترازوي  ،)  ساخت آلمان 
 ( Mettler  Toledo  Model  AG 204  ديجيتالي 

  HPLC Waters  preplc  دستگاه  ،) ساخت سوئيس

model  4000 system    ) توردك  ،)آمريكا ساختU.V   
Tunable   Absorbance   ) Waters   tm  ساخت 

 )mm(4 × mm 125 )(C 18ستون فاز معكوس , )آمريكا
µm 5 )( شركتWaters(،  مانتيتور  NEC  Image      

 model  466 ES    )( كارتريچ  ،)ژاپن ساخت mg 
100( cc Sep –Pak ®Vac1.   

  
  نحوه آماده سازي نمونه 

 ميلي گرم از 400م ازكليه و جگر مرغ و  گر ميلي    سيصد
 7 پس از يخ زدائي  با بودندعضله مرغ كه قبال منجمد شده 

 و گرديده موالر هموژنيزه 15/0ميلي ليتر اسيد كلرئيدريك 
 4 دقيقه در سانتريفوژ يخچال دار در دماي 10سپس بمدت 

عمل  . شدسانتريفوژ  g 4400درجه سانتي گراد و در دور 
 و اليه روئي جمع آوري و شده دوباره تكرار دن كرسانتريفوژ

 دقيقه 15در مورد بافت عضله،  بمدت  . گرديدبا هم مخلوط 
 و سپس عمل شده درجه سانتي گراد نگهداري 35در دماي 

 ودر  g 4400 دقيقه در دور 20سانتريفوژ كردن به مدت 
 و اليه هاي رويي شد درجه سانتي گراد دوبار انجام 4دماي 
 µm 2/0 سرنگي يكبار مصرف  صافيت آمده توسطبدس

  .]6-10  [صاف گرديد
  

  استخراج توسط فاز جامد    
ابتدا كارتريچ مورد نظر  . در اين روش از كارتريچ استفاده شد

 HPLC ( ميلي ليتر آب5/2 ميلي ليتر متانول و سپس 5/2با 

 grade( محلول استخراجي و  . شد جهت استفاده آماده
 شد و پس از  مرحله قبل روي كارتريچ ريختهشده ازصاف 

 و )HPLC  grade ( ميلي ليتر آب 3 ، ابتدا كارتريچ با ان
 موالر دي سديم ئيدروژن 2/0 ميلي ليتر بافر 3سپس با 
 ( ميلي ليتر آب 5  و در نهايت با )  =9pH(فسفات 
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HPLC  grade( شستشو گرديد جهت پاكسازي مواد  اضافه.  

 و شدهكارتريچ  بوسيله هواخشك  در مرحله بعد 
.  ميلي ليتر متانول از كارتريچ شسته شد 5/3فلوكساسين با .انرو

 ساعت 48 درجه سانتي گراد بمدت 38 دمايمواد خارج شده  در
 موالر دي سديم 2/0 ميكروليتر بافر 250 و در گرديدخشك 

 ثانيه 30ه، سپس بمدت شد حل )  =pH 9 (ئيدروژن فسفات 
 تا كامال حل گردد، سپس در دور گرديد ]Vortex [ مخلوط

g4400 درجه سانتي گراد سانتريفوژ 4 دقيقه و در دماي 5 بمدت 
 و به يك ظرف نمونه تميز جهت .گرديد اليه روئي جداشده

 ميكروليتر از آن  به دستگاه 20 و منتقل شد HPLCتزريق به 
   .]6-10  [گرديدتزريق 

  
  HPLCروش 

 قبل از ) 45/0 : 14 : 83 (ي متيل آمين آب ، استونيتريل و تر
 )H3Po4)85٪افزودن استونيتريل با استفاده از اسيد فسفريك 

pH رسانده شد 5/2 به آن.   
  دقيقه 12طول زمان  ،   نانومتر277 با طول موج UV  اشكار ساز
  .µl 20مقدار تزريق   ، ml/min 1 جريان ، سرعت

  

  نتايج -3
تمام نمونه هاي آمده از اين مطالعه     بر اساس اطالعات بدست 

جمع آوري شده از مرغداري ها داراي باقي مانده انروفلوكساسين 
 مرغداري 22 نمونه هاي مربوط بهبودند كه از اين نمونه ها ،

.  بودندMRL، داراي باقيمانده انروفلوكساسين باالتر از )44/24(
ه تمام نمونه هاي كبد ، كليه و عضله  داراي باقيماند

 ، )% 33/12( نمونه كبد12 تعداد در ضمن.انروفلوكساسين بودند
 داراي ) % 88/8( نمونه عضله 8 و ) % 44/24( نمونه كليه 22

ميانگين انروفلوكساسين در . بودندMRLباقيمانده باالتر از 
 تا 75/2و محدوده  29/33 ±با انحراف معيار18/ 23عضله

ميانگين . ]يكجدول شماره [.نانوگرم در گرم بود2/232
 12/ 632 ± با انحراف معيار   18 /348انروفلوكساسين در جگر

  . )1جدول (. نانوگرم در گرم بود247/62 تا 29/4و محدوده از
  
  
  

ميانگين و انحراف معيار باقيمانده انرو فلوكساسين  1جدول 
در عضله ، كبد و كليه طيور گوشتي برحسب ميكرو گرم در 

  كيلوگرم
                 جگر                    عضلهكليه          

  محدوده باقيمانده  8/2-2/233  3/4-2/66  2/4-07/133
 انحراف ±ميانگين  23/18±29/32  35/18 ± 24/12  ±06/26 53/19

  معيار
هاي  درصدنمونه  100  100  100

  مثبت
 درصد نمونه هاي  88/8  33/13  44/24

  MRL باالتر از

  

MRL مقدار انروفلوآساسين در عضله با مقايسه با
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 MRL يمانده در عضله در مقايسه باميزان باق 1شكل      

MRL مقدار انرو فلوآساسين در جگر با مقايسه با

0

10

20

30

40

50

60

70

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89

اري
رغد
م

رم
ر گ

م د
گر
نو
نا

 
  MRL  مقايسه ميزان باقي مانده در كبددر مقايسه با 2شكل
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MRL مقدار انرو فلوآساسين در آليه با مقايسه با
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  MRLدر مقايسه با  مقايسه ميزان باقيمانده در كليه3 شكل  
 19± با انحراف معيار02/26ميانگين انروفلوكساسين در كليه 

براي . )1جدول (. نانوگرم در گرم بود07/133 تا 2/4ومحدوده از
 در اين ) MRL مقدار باقيمانده باالتر از(تعيين موارد مثبت 

 تعيين شده توسط  سازمانهاي مختلف بهداشتي MRLطرح از
مانند سازمان بهداشت جهاني و اداره غذا و داروي آمريكا و يا 

 انروفلوكساسين توسط MRL مقدار ميشد،ساير كشورها استفاده 
 و در µg/Kg200د  ، كبµg/Kg100  در عضلهاتحاديه اروپا،

، در حاليكه مقدار انروفلوكساسين شده تعيين µg/Kg 300كليه 
 µg/Kgدر بافت هاي مختلف توسط اداره غذا و داروي آمريكا 

 از آنجائيكه وضعيت .] 11 - 13[ است گرديده تعيين 30
بهداشتي كشور ما قابل قياس با كشورهاي آسيايي  مي باشد لذا 

 شده توسط كشورهاي مالزي و  تعيينMRLدر اين طرح از 
 در بافت هاي مختلف طيور µg/Kg30عربستان سعودي، 

  .] 10 و13[استفاده شد 

  
  بحث-4

 ملي براي هر كشوري الزم و ضروري بوده  MRLتعيين          
و متاسفانه در كشور ما هنوز آن را براي داروهاي دامپزشكي  

نكرده اند ازجمله آنتي بيوتيك ها ي مصرفي در طيور مشخص 
 در مورد [كه الزم است هر چه سريعترسازمان هاي رسمي 

 ]داروهاي دامپزشكي سازمان دامپزشكي كشور مسئول مي باشد 
ه اين امر مهم مبادرت ورزند كه اين نيز منوط به تجهيز نسبت ب

آزمايشگاه هاي باقيمانده داروهاي دامپزشكي، داشتن امكانات 
آزمايشگاهي ، دانش فني ، افراد متخصص ، تربيت و آموزش 
متخصصين مربوطه ، برنامه ريزي چند ساله و تخصيص 

به اغلب اوقات مقايسه نتايج مربوط   اعتبار مكفي ميباشد
ميزان باقيمانده آنتي بيوتك در طيور كه توسط افراد مختلف 
گزارش گرديده  كار دشوار است  زيرا نتايج متاثر از روش 

 ، نوع آنتي بيوتيك، و نوع آزمايش، MRLآزمايش، ميزان 
دستگاه ها وسايل و مواد مورد استفاده در آزمايش، شرايط 

، مقررات و بهداشتي مرغداري، سابقه كار در كشور مربوطه
آئين نامه هاي بهداشتي و نيز طرز برخورد متخلفان فرق دارد 

بطور مثال در كشورهاي اروپايي و آمريكا بعلت ، وجود . 
آزمايشگاه هاي مجهز، قوانين و مقررات روشن و قوي و 
افراد متخصص و مجرب درصد آلودگي فوق العاده پايين و 

مل فوق الذكر در كشورهاي در حال توسعه بعلت فقدان عوا
  .خيلي باالست

 جهت ) FPT(چندين طرح درايران با روش چهارپليت    
اندازه گيري باقيمانده آنتي بيوتيك ها در بافت هاي مختلف 

مطالعات انجام شده در ايران با .  ] 14[مرغ انجام شده است
 درصد 3/7 تا 8/94روش چهار پليت ميزان آلودگي را از 

ين تغييرات ناشي از روش آزمايش، متغير نشان مي دهد كه ا
فرهنگ استفاده از آنتي بيوتيك ها در منطقه و مرغداري، 

  .]15-16[مي باشد.... محل استقرار مرغداريها و
     نتايج مطالعه انجام شده توسط زكي المصطفي و همكاران 

 درعربستان سعودي با عنوان استفاده از )2000(
ر در استان هاي شرقي درفراورده هاي طيو 1نورفلوكساسين

عربستان سعودي مشابه باقيمانده انروفلوكساسين در بافت 
هاي مختلف طيور در اين طرح مي باشد زيرا دو آنتي 

 مشابه در MRL بوده و داراي 1بيوتيك جزء فلوروكينولونها
هر دو طرح مي باشند ولي در اين مطالعه در مرحله اول 

ايش شدند و سپس  آزمينمونه ها با روش ميكروبيولوژيك
مطالعه فوق الذكر  . آزمايش شدندHPLCموارد مثبت توسط 

 كه بافت هاي عضله و كبد داراي باقيمانده دادنشان 
و % 35  به ميزان به ترتيبMRLنوروفلوكساسين بيشتر از 

                                           
1. Norfloxacin 
2. Fluroquinnolone 

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1386 ، تابستان 2 ، شماره 4                دوره                                     فصلنامه علوم وصنايع غذايي ايران                 

15 

 بودند كه باالتر از ميزان آلودگي بافت هاي عضله و كبد% 7/56
قيمانده نوروفلوكساسين در ميانگين كلي با. اين طرح مي باشددر

 بود كه ± 310 نانوگرم در هر گرم با انحراف معيار 480جگر 
بيشترين مقدار .  است ) نانوگرم درهر گرم MRL ) 30 برابر 16

 110 آن نيز و كمترين مقدار1030نوروفلوكساسين در جگر 
  .]10[ بدست آمدنانوگرم در هر گرم بافت جگر 

   

  تيجه گيري و پيشنهادهان-5
     متاسفانه بعضي از مرغداري ها تا آخرين ساعات قبل از 
كشتار از اين مواد غذايي حاوي آنتي بيوتيك استفاده نموده و 
بدون رعايت زمان پرهيز داروئي وپرهيز غذايي مبادرت به كشتار 

 در MRLمرغ مي نمايند كه منجر به وجود باقيمانده باالتر از 
 كه اين موضوع نشان دهنده اين ،ي مختلف مرغ ميگرددبافت ها

است كه در ايران مصرف آنتي بيوتيك دقيقا تحت كنترل نبوده و 
الزم است هر چه سريعتر با تصويب قانون مبارزه با باقيمانده 
داروهاي دامپزشكي و طراحي يك برنامه سيستماتيك براي كنترل 

بتوان ضمن گوشت و اندام  هاي مرغ مورد  مصرف مردم 
برخورد با متخلفين نسبت به معدوم نمودن گوشت هاي آلوده 

  .اقدام كرد 
از آنجائيكه باقيمانده آنتي بيوتيكها در نتايج ميكروبيولوژيكي      

 لذا ،تاثير مهمي داشته و باعث ايجاد نتايج كاذب مي گردد
مشخص ميشود تا هنگاميكه بقاياي آنتي بيوتيك در گوشت هاي 

ود دارد نمي توان با اتكا به آزمايش هاي مصرفي وج
ميكروبيولوژيك به عاري بودن اين فرآورده از آلودگي ميكروبي 
مطمئن بود و دستور مصرف اين فرآورده را داد و الزم است اول 
بقاياي آنتي بيوتيكي از فرآورده مصرفي حذف تا بتوان به نتايج 

ت مواردي آزمايش هاي ميكروبيولوژيك اطمينان كرد ممكن اس
  .] 2[وجود داشته است 

 اين طرح و درصد آلودگي  بدست آمده در     با عنايت به نتايج
  با اجراي يك طرح كلي در سراسر كشور وبه نظر مي آيد كه

 نمونه هاي كافي از مرغداري هاي استان ها و جمع آوري
  HPLCشهرستان هاي مختلف وبا عنايت به گران بودن روش 

مونه هاي جمع آوري شده با روش هاي در مرحله اول ن
 HPLCو سپس با روش شده ميكروبيولوژيكي ازمون غربالگري 

موارد مثبت را تعيين كرده و پس از آن با توجه به  نتايج طرح و 

درصد آلودگي با برنامه ريزي صحيح و تعيين ميزان نمونه 
هاي مورد نياز نسبت به اجراي طرح پايش و كنترل باقيمانده 

  .آنتي بيوتيك در سراسر كشور اقدام نمود هاي 
  پيشنهادات

آئين نامه ودستورالعمل هاي , تصويب قانون  .1
 اجرائي باقي مانده داروهاي دامپزشكي 

ملزم نمودن دامداري ها ، كارگاه هاي فرآوري  .2
فرآورده هاي خام دامي و دامپزشكان شاغل در 

 دامداري ها به رعايت قانون فوق الذكر

اشتن قانون و آئين نامه ها و در اختيار گذ .3
دستورالعمل هاي اجرائي فوق جهت دامداري ها 

 و دامپزشكان شاغل در آنها 

ملزم نمودن دامداري و دامپزشكان در دامداري ها  .4
 به ثبت تاريخ و نوع درمان تجويز شده  

ملزم نمودن دامداران و دامپزشكان شاغل در  .5
ره دامداري ها به دادن هر گونه اطالعات دربا

رعايت مقررات ودستورالعمل ها در صورت 
درخواست مراجع ذيصالح و به ويژه دامپزشكان 

 دولتي

تاسيس آزمايشگاه تشخيص بقاياي  .6
 داروهاي دامپزشكي در مركز استان ها

 تعيين يك آزمايشگاه مرجع ملي در ايران .7

يكنواخت كردن استانداردها وروش هاي تجزيه  .8
  يماندهمورد استفاده براي تشخيص هر باق

  
بدين وسيله ازمعاونت پژوهشي دانشگاه : تشكر وقدرداني

تهران و سازمان دامپزشكي كشور به خاطر تامين اعتبار واز 
سركار خانم فريبا گلچين فر جهت كمك هاي بيدريغ ايشان 
در انجام ازمايش ها واز دكتر عطارد جهت كارهاي آماري 

  . تقدير و تشكر ميشود
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