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تتراسایکلین و تتراسایکلین به روش بیوتیکی اکسیآنتی يماندهبررسی باقی
آوري شیر استان گیالناز مراکز جمع) HPLC(باالکاراییبامایعکروماتوگرافی

3بانو پیمان سایه *2یداله اسدپور ،1آباديابراهیم رحیم
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آوري و جمع تصادفی صورته ب نوبت 15لیتر در 4000به ظرفیتآوري شیرمرکز جمع 4نمونه شیر از  15عدادت،موردييمطالعه
تتراسایکلین و ي اکسیهابیوتیکآنتیمقادیرهانمونهازدرصد80در.قرار گرفتباالکاراییبامایعمورد آزمایش کروماتوگرافی

مشخصباالکاراییبامایعآزمون کروماتوگرافیي وسیلهبه.بیوتیک بودندفاقد دو آنتی هادرصد نمونه 20و شد ییدأتتتراسایکلین
 5/26مقدار . بودبیش از حد مجاز اکسی تتراسایکلینوتتراسایکلین هايبیوتیکآنتی يماندهباقیاز نظر  مثبتهاينمونهمیانگینکهشد

 يماندهباقیمیانگین .آلودگی داشت بیوتیکآنتیفقط به یک  هادرصد نمونه 5/53بیوتیک وبه هر دو آنتینسبت هادرصد نمونه
میکروگرم در 7225/0تتراسایکلین در شیر گاواکسی يماندهمیانگین باقیو لیتردر میلی میکروگرم 588/0تتراسایکلین در شیر گاو 

 بر اساس نتایج این).<05/0p(داشتنوجود  يدارها تفاوت معنیبیوتیکآنتی يماندهباقیاز لحاظ آماري بین میانگین . لیتر بودمیلی
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. . . تتراسایکلین و بیوتیکی اکسیآنتیي ماندهبررسی باقی

1395119بهار، 1، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

بیوتیکیآنتیهايگروهترینمهمجزهاتتراسایکلین
شکلبهامروزتاقبلسال50حدودازکههستند

ها،بیوتیکآنتیاین.  اندگرفتهقراراستفادهموردايگسترده
برايايگسترده طوربهوداشتهاکتریواستاتیکباثر

باوخوراکیشکلبهگاوپستانورمبیماريدرمان
میانایندر.شوندمیاستفادهدرمانیزودازترکممقادیر
مقداربه) TC(تتراسایکلینو) OTC(تتراسایکلیناکسی
کهصورتیدر.گیرندمیقراراستفادهموردتريبیش
دامیهايهآوردفردرهاتتراسایکلیني ماندهباقیمیزان
درویژهرا بهجديهايآسیبباشد،تحملحدازبیش

بهسال12ازترکمکودکانونوزادانن،جنیبیماران،
ي ماندهباقیپایشاساس،اینبر.داشتخواهددنبال

هايگروهمصرفمورداغلبکهشیردرهاتتراسایکلین
استبرخوردارايویژهاز اهمیتباشد،میپذیرآسیب

محمودي و همکاران  ،1392مقدم و همکاران دباغ(
هايزیانوعمومیبهداشتمشکالتبهتوجهبا).1393

ازناصحیحي استفادهسبببهشدهایجاداقتصادي
 يماندهباقیوضعیت ازاطالععدمها و همچنینوتیکبیآنتی
منظوربهمطالعهاین،بیوتیک در شیرهاي استحصالیآنتی

شیرهايدرتتراسایکلیناکسیو تتراسایکلینمیزانتعیین
.شدانجامگیالناستانآوريجمعمراکز

تاریخچه
صورت تصادفی ه نمونه شیر ب 15تعدادمطالعه  ایندر

 15در  لیتر4000به ظرفیتآوري شیرمرکز جمع 4از 
هاي شیر سازي نمونهپس از آماده وشد آوريجمعنوبت 

کشور  1100مدل  Agilentبا دستگاه ساخت شرکت 
قرار باالکاراییبامایعکروماتوگرافیمورد آزمایش  آلمان
اساس نظرها بربیوتیکاکثر مجاز این آنتیحد.ندگرفت

 1/0چین، سازمان بهداشت جهانی، و وزارت کشاورزي 
تتراسایکلین و گرم در لیتر براي تتراسایکلین، اکسیمیلی

همچنین .در نظر گرفته شده است کلرتتراسایکلین
ایاالت متحده براي ترکیبی از  يسازمان غذا و دارو

تتراسایکلین و کلرتتراسایکلین مجموعاً اکسیتتراسایکلین،
.تگرفته اسنظر ا درر لیترگرم درمیلی 3/0حداکثر 

) t)t-testآزمون  ه در این مطالعهاستفاده شد روش آماري
ها ازبین میانگین يواریانس و مقایسه يراي تجزیهبو

SPSS 21.0افزار آماري نرم for Windowsشد استفاده.

و بحث نتایج
اي ترین فرآوردههاي خام دامی، بیشدر میان فرآورده

بیوتیک دارویی و یا آنتی يماندهتواند حاوي باقیکه می
هاي خوراکی توسط بیوتیکمصرف آنتی.  باشد، شیر است

دام و یا استفاده از پمادهاي پستانی باعث انتشار دارو به 
شود و در نتیجه شیر دام، حاوي جریان خون می

حضور،در این بررسی. شودبیوتیک میآنتی يماندهباقی
و شدهدادنشانهانمونهازدرصد80درهابیوتیکآنتی
.)1جدول (بیوتیک بودندفاقد دو آنتی هادرصد نمونه 20

بیوتیک در شیر گاو ي آنتیماندهمقادیر باقی: 1جدول 
)لیترمیکروگرم در میلی(

تتراسایکلیناکسیتتراسایکلینشماره نمونه
100
2061/1
3080/1
498/050/1
5010/0
6070/1
700/30
870/10
9033/0
1000
1197/073/0
12079/0
1343/076/0
1400
1574/152/1



بانو پیمان سایهآبادي، یداله اسدپور ابراهیم رحیم

1395، بهار 1مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 120

هاي آوري شده از دامپرورينمونه شیر جمع 606در 
و  درصد 27سیلین میزان درصد آلودگی به پنیتهران،

همچنین . شدگزارش  درصد 4نسبت به سولفونامید 
نمونه شیر 620بیوتیک در آلودگی به آنتیمیزان درصد 

اعالم  درصد 36/4خام از کارخانه شیر پاستوریزه را 
رسولی و همکاران).1392مقدم و همکاران دباغ(داشتند 

 يمقطعی روي شیر پاستوریزه يبا مطالعه1388در سال 
هاي تتراسایکلین و بیوتیکآنتی يماندهباقیتهران از نظر 

میزان  ،انجام شد HPLCتتراسایکلین که با روش اکسی
از کل .گزارش نمودند درصد 7/8درصد آلودگی را 

 11/7،خام و پاستوریزه در شهرستان مشهدهاي شیرنمونه
-فالح(آلودگی به داروي جنتامایسین گزارش شددرصد

خامشیرنمونه77تهرانشهردر).1384همکاران وراد
کیتي وسیلههبراتهرانپگاهي کارخانهبهتحویلی
نتایجکهدادندقرارآزمایشتتراسایکلین مورداالیزاي

میکروگرم5میانگینباتتراسایکلیني ماندهباقیدادنشان
-قائم(داردوجودهانمونهدرصد82درکیلوگرمهردر

در سال مقدم و همکاران دباغ.)1387مقامی و همکاران
ازپاستوریزهشیرنمونه 56روي  مقطعیي مطالعه 1392

تهرانشهرسطحازتصادفیصورتبهمختلفبرندهاي
 ®Delvotestدلوتستکیتازاستفادهباودادندانجام

آزمونبرايمثبتهاينمونه. شدانجامغربالگريآزمون
استفادهمورد )HPLC(باالکاراییبامایعکروماتوگرافی

حضورغربالگري،آزمونازحاصلنتایج. گرفتقرار
نشانهانمونهازدرصد93/33درراهابیوتیکآنتیانواع

باالکاراییبامایعکروماتوگرافیآزموني وسیلهبه.داد
 93/8(مثبتهاينمونهازدرصد3/26کهشدمشخص

ي خانوادهبهماندهباقیمجازحدازبیش) کلاز درصد
-آنتیدیگرحاوينیزهانمونهسایروآلودهتتراسایکلین

هاينمونهمیانگیندر بررسی حاضر .اندبودههابیوتیک
-اکسیوتتراسایکلینمانده بهباقیمجازحدازبیشمثبت

.)2و 1تصویر (بودتتراسایکلین

-و اکسی) Tet(کروماتوگرام تتراسایکلین : 2و  1تصویر

شیر يدر نمونه) Oxy(تتراسایکلین 

 5/53بیوتیک وبه هر دو نوع آنتی هادرصد نمونه 5/26
میانگین  .ها فقط به یک نوع آلودگی داشتنددرصد نمونه

-اکسی و 588/0تتراسایکلین در شیر گاو  يماندهباقی

جدول (بود لیترمیکروگرم در میلی7225/0تتراسایکلین
تتراسایکلین در  يماندهمیانگین باقی حدود اطمینان).1

و 0968/1تا  0792/0درصد بین  95شیر گاو در سطح 
میکروگرم در  0968/1تا  3225/0تتراسایکلین بیناکسی
ها تفاوت از لحاظ آماري بین میانگین. لیتر بودمیلی
 درمنافی و همکاران.)<05/0p(داشتندار وجود معنی
-آنتیي ماندهدر استان آذربایجان شرقی باقی 1389سال 

روش دلوتست بهراپاستوریزهوخامشیرهايدربیوتیک
خامهاي شیرنمونه درصد 26. مورد بررسی قرار دادند

خامشیرهاينمونهازدرصد16وصنعتیهايدامداري
. بودند بیوتیکآنتیانواعبهآلودهشیرآوريجمعمراکز

کلازدرصد30پاستوریزه،شیرهاينمونهدرهمچنین
دارياختالف معنی.  شدنددادهتشخیصآلودههانمونه



. . . تتراسایکلین و بیوتیکی اکسیآنتیي ماندهبررسی باقی

1395121بهار، 1، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

مراکزباصنعتیهايدامداريخامشیرهاينمونهبین
 يیک مطالعه در منطقهدر.  نداشتوجودشیرآوريجمع

نمونه شیر از مراکز  50)جنوب غرب تبریز(ایلخچی 
صورتهب1388ماهخردادآوري شیر از فروردین تاجمع

کوپن آزمونازاستفادهباهانمونه.گردیداخذتصادفی
)CMT( ي نمونه 50از.  ندگرفتقرارارزیابیمورد

درصد10یعنینمونه5درگاو،خامشیري شدهبرداشته
موثق(گردید مشاهدهبیوتیکآنتیي ماندهباقیهاکل نمونه

ها در  بیوتیکآنتی يماندهمنظور ارزیابی باقیبه. )1391
نمونه شیر  200تعداد هاي شیر خام در استان قزویننمونه

هاي صنعتی استان قزوین طی فصول گرم  خام از دامداري
آوري و از طور تصادفی جمعبه 1391و سرد در سال 

هاي انروفلوکساسین، جنتامایسین،  ماندهباقیلحاظ 
تتراسایکلین، تایلوزین، کلرامفنیکل و سولفانامیدها با 

اختصاصی االیزا هايهاي دلو و کیت ز روشاستفاده ا
حاوي ) درصد 43(نمونه شیر  86تعداد که بررسی شدند

با کیت االیزاي . بیوتیک بودندآنتی يماندهباقی
 20/40±12/99(هاي سولفانامید بیوتیکاختصاصی، آنتی

 20/06±14/92(و جنتامایسین ) لیترنانوگرم بر میلی
و کلرامفنیکل  غلظتباالترین میانگین ) لیترنانوگرم بر میلی

 غلظتترین میانگین کم) لیترنانوگرم بر میلی 0/07±0/13(
هاي بررسی شده  بیوتیکآنتی غلظتمیانگین . را داشتند

داري طور معنیطی فصل گرم در مقایسه با فصل سرد به
هاي مثبت مقادیر کلرامفنیکل در تمامی نمونه. باالتر بود

هاي نمونهدرصد25/39. بود) صفر(باالتر از حد مجاز 
میکروگرم 25(شیر مقادیر سولفانامید باالتر از حد مجاز 

).1391و همکاران محمودي(داشتند) بر لیتر
واحد ایستگاه  4واحد دامداري نیمه صنعتی،  9تعداد 

 شرکت تولید شیر پاستوریزه در استان 3آوري شیر و جمع
برداري و نمونه 1391ایالم طی فصول بهار و تابستان سال 

ها با استفاده از روش بیوتیکآنتی يماندهباقیاز لحاظ 
مجموع ایج نشان داد که ازنت. تست شیر کوپن بررسی شد

نمونه 28تعداد  ،اخذ شده در این مطالعه ينمونه 96
بیوتیکی آنتی يماندهباقیاز نظر وجود  )درصد 16/29(

فصل بهار و  درهاي شیر بررسی شده نمونه. مثبت بودند
بیوتیکی اختالف آنتی يماندهباقیآلودگی  از نظرتابستان 

هاي اي که نمونهداري را نشان دادند، به گونهآماري معنی
بیوتیکی در فصل تابستان آنتی يماندهباقیشیر داراي 

شیر فصل بهار هاي در مقایسه با نمونه )درصد 50/37(
درصد آلودگی . )>05/0p(باالتر بود )درصد 83/20(

-آنتی يماندهباقیبه  )درصد 76/30(هاي شیر خام نمونه

 22/20(هاي شیر پاستوریزه بیوتیکی در مقایسه با نمونه
محمودي ()>05/0p(داري باالتر بودطور معنیبه )درصد

در و همکاران  Yamakiي در مطالعه).1393و همکاران
خام نمونه شیر 2686تعداد در کشور اسپانیا از 2004سال 

 يماندهباقیها داراي نمونه درصد 7/1گوسفند، 
در سال و همکاران Kang’ethe. بیوتیکی بودندآنتی

راهاالکتامبتاها وتتراسایکلیندر کشور کنیا میزان 2005
پاستوریزه بهشیرنمونه110وخامشیرنمونه854در

نتایج. ندنمودبررسیمیکروبیسریعغربالگريروش
هاينمونهازدرصد16درتقریباًکهدادنشانبررسیاین

اي که توسط در مطالعه. داردآلودگی وجودشیر،
Ghidini رويایتالیاکشوردر  2002در سال و همکاران

شد،انجامگاوشیردربتاالکتامهايبیوتیکآنتیبقایاي
هانمونهدرصد 49دربتاالکتامبیوتیکآنتیيماندهباقی

بقایاي،پیشرفتهکشورهايدرکلیطورهب.گردیدمشاهده
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Abstract
Due to the harmful effects of antibiotics residues on human health, it is important to 

monitor their residues in foods. In this study, 15 milk samples have gathered randomly of 4
collected milk centers with containing 4000 liter in 15 different times and samples were 
referred to lab for HPLC test. Eighty Percent out of total samples were contaminated with 
tetracycline and oxytetracycline. Tewenty Percent of samples were negative to them. In 
26.5% of samples were contaminated to both of them and 53.5% of samples were 
contaminated only to one antibiotic. HPLC method showed that tetracycline and 
oxytetracycline residues mean in cow milk were 0.588 µg/ml and 0.722 µg/ml respectively 
and both of them were contaminated more than maximum residue level limit (MRL). 
Statistically, there was no significantly different between mean of antibiotics (p>0.05). on the 
basis results of this research, monitoring  of antibiotic residues in raw milk, control  and 
minimize  these kinds of contamination  is  necessary for human health. 
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