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 چکیده
ها در مواد غذایی مانند گوشت و   مانده آن عفونی، باقیهای   ها در درمان بیماری  بیوتیک  علی رغم اثرات مفید آنتی مقدمه :

ها در شیرهای خام و   بیوتیک  مانده آنتی  شیر و انتقال آن به بدن انسان اثرات زیان بخشی دارد. هدف از این پژوهش پایش باقی
 بود.  (FPT)های مراغه و بناب به روش چهار پلیتی  پاستوریزه شهرستان

واحد گاوداری سنتی  4واحد گاوداری صنعتی بناب،  7 واحد گاوداری صنعتی مراغه، 7این منظور برای  ها:  مواد و روش

واحد کارخانه فرآوری شیر بناب به صورت تصادفی  1واحد کارخانه فرآوری شیر مراغه و  1 واحد گاوداری سنتی بناب، 5مراغه، 
بیوتیک به روش چهار   گردید و از لحاظ باقی مانده آنتیهای مختلف اخذ   تکرار در زمان 4نمونه شیر در  55انتخاب شد. 

 مورد بررسی قرار گرفتند. (FPT)پلیتی

  نمونه(  درصد 47/55مورد) 15های صنعتی مراغه،   های شیرخام گاوداری  نمونه( درصد 44/54مورد) 7 های پژوهش:  یافته 

( درصد 52مورد) 4 های سنتی مراغه،  های شیرخام گاوداری  نمونه( درصد 5/57مورد) 6 های صنعتی بناب،  های شیرخام گاوداری
بیوتیکی تشخیص   ( نمونه شیر پاستوریزه مراغه آلوده به بقایای آنتیدرصد 55مورد) 1های سنتی بناب و   های شیر گاوداری  نمونه

بیوتیکی   دید بیشترین بقایای آنتیهای شیر پاستوریزه بناب منفی تشخیص داده شد. با بررسی نتایج مشخص گر  داده شدند و نمونه
   بیوتیکی مربوط به گروه انروفلوکسازین بوده است.  کمترین بقایای آنتیو  (P>0.05)های پنی سیلین و ماکرولیدها  مربوط به گروه

قابل توجهی ها، جمعیت   بیوتیک  با توجه به سرانه مصرف شیر در کشور، این میزان از آلودگی به آنتی گیری:  بحث و نتیجه

باشند.   ها کودکان، سالمندان، بانوان باردار و بیماران، بیش از سایرین در معرض خطر می دهد که در بین آن  را تحت تاثیر قرار می
 ها گوشزد می  گذار و ناظر را برای کنترل و به حداقل رساندن این آلودگی  های قانون این پژوهش لزوم توجه بیش از پیش سازمان

 کند.  
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 مقدمه 
از نظر  فارماکولوژی هر ماده شیمیایی تولید شده 
توسط موجودات زنده ذره بینی)باکتری، قارچ و ...( و یا 

  موجب وقفه پدیدهساخته شده به طور مصنوعی که 
بیوتیک نام   های حیاتی موجود زنده دیگر شود آنتی

  دارد. این ترکیبات ممکن است سبب مرگ باکتری
و  (Bacteriocide)های در حال رشد گردند که گندزدا

ها جلوگیری نمایند که در این صورت  یا از رشد آن
 (.1شوند)  خوانده می (Bacteriostatic)پادزیست

 درمان در ها  بیوتیک  آنتی که باالیی کارایی علت به

مختلف  انواع سفانهامت دارند، ها  بیماری و پیشگیری
 جانبی عوارض گرفتن نظر در بدون ها  بیوتیک  آنتی
توسط  پزشکان، دام بر عالوه دارویی، دفع و دوره دارو

مورد  دامداران خود حتی و پزشکی دام های  تکنسین
 داروها این مفید اثرات رغم گیرند. علی  می قرار استفاده

 ها،  دام بدن وزن افزایش دام و های  بیماری درمان در

 عوارض ایجاد باعث ممکن است نیز ها آن سوء اثرات

(. وجود 5شود) انسان چه در و ها  دام در چه باری  زیان
های   ها، واکنش  بیوتیکی در باکتری  بقایای آنتی

خطرات مسمومیت مستقیم با آلرژیک در افراد حساس، 
 ها و هم این داروها، خواص کارسینوژیک برخی از آن

  چنین به هم زدن میکرو فلور طبیعی بدن می
 در ها  بیوتیک  آنتی مصرف که جایی آن . از(5،4)شود

 می رویه  بی ایران خصوص به و جهان سوم کشورهای
 توجهی ها  دام بدن از بیوتیک  آنتی دوره دفع به و باشد 

 کیفی کنترل لذا اشد. ب می حادتر لهئاین مس شود،  نمی

 بیوتیک  نتیآ  از بودن عاری نظر از های غذایی  فرآورده
 روش انواع بین در باشد. ضروری می و امری الزم ها 
 روش بیوتیکی،  آنتی بقایای تشخیص های مختلف 
ترین   کاربردی و ترین  متداول از های میکروبیولوژیکی 

غذایی  مواد در بیوتیکی  آنتی بقایای تعیین های  روش
از  ها  روش دیگر با مقایسه در ها  روش این زیرا هستند؛

تر   صرفه به تشخیصی حساسیت و زمان و هزینه نظر
( که Four Plate Test) FPT. روش (5،6)باشند  می

های   در این مقاله از آن استفاده شده است، در سال
محققین استفاده شده و حساسیت آن اخیر توسط برخی 

یید قرار گرفته ابیوتیکی مورد ت  یید بقایای آنتیاجهت ت
 یید بقایای آنتیاو امروزه به عنوان روش استاندارد ت

 چهار (. روش4بیوتیکی در اتحادیه اروپا کاربرد دارد) 
 ییدات جهت های میکروبیولوژیکی روش از یکی پلیتی
 که باشد  می غذایی مواد در بیوتیکی  آنتی بقایای حضور

 های متفاوت باکتری و pHبا  کشت محیط چهار در
 شناسایی توانایی ذاتاً چهارپلیتی گیرد. تست  می انجام

 ها،  بتاالکتام شامل ها  بیوتیک  آنتی مختلف از گروه پنج
 و آمینوگلیکوزیدها ها، سولفونامیدها،  تتراسیکلین
توانایی تشخیص بر اساس (. این 7دارد) را ماکرولیدها

 نوع محیط کشت و باکتری استفاده شده در آن می
(. در این راستا هدف از این تحقیق 1 شماره باشد)جدول 

بیوتیکی، بررسی   شناسایی شیر آلوده به بقایای آنتی
بیوتیک عرضه شده به   وضعیت آلودگی شیر به آنتی

 یبازار و در نهایت مشخص نمودن رایج ترین گروه آنت
 باشد.  بیوتیکی باقی مانده در مواد غذایی می 

 
 

 های احتمالی قابل شناسایی  ها و آنتی بیوتیک  محیط کشت، باکتری .1شماره  جدول

 (.11در تست چهار پلیت استفاده شده در اروپا) 
 محیط کشت  PH باکتری تست های دخیل  آنتی بیوتیک

 6 باسیلوس سوبتلیس ها  پنی سیلینگروه  
 ها  گروه تتراسایکلین 

 5/7 باسیلوس سوبتلیس داروهای سولفونامیدی

 8 باسیلوس سوبتلیس گروه آمینوگلیکوزیدها

  ها  گروه پنی سیلین
 میکروکوکوس لوتئوس

 
 اشریشیاکلی

 
8 

 
 

6 

 گروه ماکرولیدها
 

 ها  گروه انروفلوکسازین
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 ها  مواد و روش
بیوتیکی به   برداری جهت بررسی بقایای آنتی  نمونه

 از شیرهای گاوداری 1545 تابستانصورت تصادفی در 
 های سنتی، صنعتی و شیرهای پاستوریزه در شهرستان 
. برای این منظور مقدار های مراغه و بناب انجام شد 

 واحد گاوداری صنعتی مراغه، 7  سی شیر از  سی 122
واحد گاوداری سنتی  4واحد گاوداری صنعتی بناب،  7

واحد کارخانه  1 واحد گاوداری سنتی بناب، 5مراغه، 
واحد کارخانه فرآوری شیر بناب  1فرآوری شیر مراغه و 

تکرار در  4که به صورت تصادفی انتخاب شدند، در 
باقی مانده های مختلف اخذ گردید و از لحاظ   زمان

مورد بررسی  (FPT)پلیتیآنتی بیوتیک به روش چهار 
مشخصات در لوله  ها پس از ثبت  نمونهقرار گرفتند. 

های پلی اتیلنی درپوش دار استریل قرار داده   آزمایش
در مجاورت یخ ها،   شده و پس از ثبت کد بر روی آن

های مورد   باکتریبالفاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. 
 فاده در روش چهار پلیت باسیلوس سوبتلیساست

PTCC 1365  میکروکوکوس لوتئوسو PTCC 

  این باکتری بود. PTCC 1270و اشریشیاکلی  1169
ها جهت استفاده در محیط نوترینت آگار مورد کشت 

ها، سوسپانسیونی از   پس از تکثیر باکتری .قرار گرفتند
 5/2)معادل غلظت ها در محیط نوترینت براث آن

محیط کشت مورد (. 8)تهیه گردید آزمایش مک فارلند(
. باشد  استفاده در انجام آزمایش مولر هینتون آگار می

های کشت طبق دستور العمل   جهت تهیه محیط
گرم از پودر خشک محیط با  58کارخانه سازنده، مقدار 

لیتر آب مقطر مخلوط سپس مخلوط به دست آمده به  1
همزن مغناطیسی تا رسیدن وسیله هات پلیت مجهز به 

به دمای جوش حرارت داده و سپس به مدت یک دقیقه 
متر دیجیتالی به وسیله pH جوشانده شده با استفاده از 

 8و  pH 6 ،5/7در اسید استیک  و هیدروکسید سدیم 
 151ترکیب به دست آمده در دمای  .تنظیم گردید
یل دقیقه در اتوکالو استر 15گراد به مدت   درجه سانتی

درجه  52شده و پس از کاهش دمای آن تا حدود 
ر  های کشت د  سی از محیط  سی 55مقدار  ،سانتی گراد

پس از . ای ریخته شد  های شیشه  یک از پلیت هر
باکتری باسیلوس سوبتیلیس در  ها،   سازی پلیت  آماده
و باکتری میکروکوکوس  8و  5/7، 6شامل  pHسه 

با  =6pHو باکتری اشریشیاکلی در  pH=8لوتئوس در 
شرایط استریل در  ای و رعایت  استفاده از سواب پنبه

های تهیه   نمونه(. 4کشت داده شدند) ها  سطح پلیت
جهت بررسی  برداری  مکان نمونه شده به تفکیک

با  روش چهار پلیت، به بیوتیکی  حضور بقایای آنتی
کشت داده های   در پلیتهای بالگ   استفاده از دیسک

بعد از به هم زدن  .شده باکتری ها قرار داده شدند
میکرولیتر شیر برداشته و به آرامی  55نمونه به مقدار 

توسط سمپلر روی سطح محیط کشت مولر هینتون آگار 
 18ریخته و صبر کرده تا جذب شود. سپس به مدت 

درجه  57ساعت داخل انکوباتور با دمای  54الی 
و  بعد از رشد باکتری مورد نظر و سلسیوس قرارگرفتند 

در صورت ایجاد هاله عدم رشد بر اثر وجود بقایای آنتی 
بیوتیک قطر هاله را ثبت و مورد تجزیه وتحلیل قرار 

 گرفتند.

 های پژوهش  یافته
با توجه به مطالعات صورت گرفته، هاله عدم رشد 
در تست چهار پلیتی فقط زمانی مشاهده می گردد که 

بیوتیکی بیش از حد مجاز باشد زیرا   آنتیبقایای 
حساسیت این تست طوری است که قادر به شناسایی 

 بیوتیکی کمتر و یا در حد مقدار مجاز نمی  بقایای آنتی
یک  . لذا ایجاد هاله در اطراف نمونه، در هر(4،12)باشد 

ها به عنوان نتیجه مثبت، یعنی آلودگی نمونه به  pHاز 
کی در نظر گرفته شد. تعداد و درصد بیوتی  بقایای آنتی

در pH  برداری و  موارد مثبت به تفکیک محل نمونه
نمونه  55 خالصه شده است. از مجموع 5شماره  جدول

های صنعتی، سنتی و شیرهای پاستوریزه   شیر گاوداری
 7در چهار تکرار( های مراغه و بناب)  شهرستان

های   های شیر خام گاوداری  نمونه( درصد 55مورد)
های شیر   نمونه(  درصد 5/55مورد) 15صنعتی مراغه، 

( درصد 5/57مورد) 6 های صنعتی بناب،  خام گاوداری
 4 های سنتی مراغه، های شیر خام گاوداری  نمونه
های سنتی   های شیر گاوداری  نمونه( درصد 52مورد)

( نمونه شیر پاستوریزه مراغه درصد 55مورد) 1بناب و 
بیوتیکی تشخیص داده شدند و   ی آنتیآلوده به بقایا

های شیر پاستوریزه بناب منفی تشخیص داده   نمونه
 شد.



 سامان مهدوی و همکاران ...پاستوریزه و محلی  بیوتیک در شیرهای  بررسی بقایای آنتی

05 

 

  pHبرداری، باکتری استفاده شده و   های شیر به تفکیک محل نمونه  نتایج حاصل از نمونه  .2شماره  جدول

 نسبی کشت به صورت فراوانی مطلق و محیط
 اشریشیاکلی م.لوتئوس باسیلوس سوبتیلیس باکتری تست

PH                                    6 8 8 5/7 6 محیط کشت 

 فراوانی مطلق و نسبی موارد مثبت تعداد نمونه محل نمونه برداری

 2%(2) 5%8/17) 2%(2) 1%(57/5) 1%(57/5) 58 گاوداری صنعتی مراغه            

 2%(2) 11%(5/54) 1%(57/5) 2%(2) 5%(7/12) 58 گاوداری صنعتی بناب             

 2%(2) 6%(5/57) 2%(2) 2%(2) 2%(2) 16 گاوداری سنتی مراغه            

 2%(2) 5%(15) 2%(2) 2%(2) 1%(5) 52 گاوداری سنتی بناب              

 2%(2) 1%(55) 2%(2) 2%(2) 2%(2) 4 کارخانه پاستوریزه مراغه

 2%(2) 2%(2) 2%(2) 2%(2) 2%(2) 4 کارخانه پاستوریزه بناب

 2%(2) 56%(56)                        1%(1)                1%(1)                   5%(5)              122 جمع                              

 

 
با بررسی نتایج مشخص گردید بیشترین بقایای  
سیلین و   های پنی  بیوتیکی مربوط به گروه  آنتی

بیوتیکی   کمترین بقایای آنتی و (P>0.05)ماکرولیدها

)نمودار شماره مربوط به گروه انروفلوکسازین بوده است
های مورد آزمایش از لحاظ   از کل نمونه درصد 55(. 1

 بیوتیکی مثبت بودند.    وجود بقایای آنتی
 
 

 

 
 

 محیط کشت  pHبرداری و   مقایسه موارد مثبت بر اساس محل نمونه. 1شماره  نمودار

 
 
 

 گیری  بحث و نتیجه
امروزه هنوز تست میکروبیولوژیکی بیشترین 

های غذایی در سطح   نمونهاستفاده را در غربالگری 
ها به آسانی قابل اجرا بوده   کالن دارند. زیرا این تست

های مصرف شده، توانایی شناسایی   و نسبت به هزینه
چندین نوع باقی مانده دارویی با ساختار شیمیایی 

های   متفاوت را دارند. این عمل باعث کاهش نمونه
ی باید شود. ول  های تکمیلی می  ارسالی به آزمایش

ها حداقل نتیجه منفی کاذب   توجه داشت که این تست

(. در بررسی بقایای دارویی هر گونه 5را داشته باشند)
تواند به عنوان یک غربال   مد میآتست میکروبی کار

یید وجود دامنه وسیعی از موادی که مانع ااولیه جهت ت
رود. برخی   شوند، به کار می  رشد میکروارگانیسم می

تواند نقش   ها می  ت به دست آمده در این تستاطالعا
بیوتیک موجود با استفاده از   یید نوع آنتیامثبتی در ت

آنالیز مجدد نمونه با روش میکروبی دیگر نظیر روش 
)سه پلیتی(، )شش پلیتی(، )تست باسیلوس سوبتیلیس 
آلمانی( و )تست چهار پلیت اروپایی( که توانایی تفریق 
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لف آنتی بیوتیکی را دارند داشته های مخت  بین گروه
(. با توجه به این که تمام داروهای دامی و یا 5باشند)

باکتریایی  ها فعالیت ضد  های حاصل از آن  متابولیت
دهند، روش ایمونوشیمیایی نیز جهت اهداف   نشان نمی

گیرند. همانند روش   غربالگری مورد استفاده قرار می
چه بسیار  ایی اگرهای ایمونوشیمی  میکروبی، تست

توانند از نظر نظارتی به   حساس هستند، ولی نمی
عنوان یک تست قطعی در نظر گرفته شوند؛ زیرا ایجاد 

ست. به این علت این ا ها باال  نتایج مثبت کاذب در آن
ها به عنوان مکمل و در قالب یک سیستم   تست

روند.   های مختلف به کار می  آنالیزی مرکب از روش
بیوتیک   توانند جهت تعیین نوع آنتی  ها می  تستاین 

های میکروبی   در گروه تشخیص داده شده توسط تست
(. طبق مطالعات انجام یافته مشاهده 5روند)  به کار می

ها در روش چهار پلیتی   هاله مهاری در اطراف نمونه
  تنها زمانی امکان پذیر است که میزان بقایای آنتی

جاز باشد. زیرا حساسیت این بیوتیک بیش از حد م
تست طوری است که بقایای کمتر و یا در حد مجاز را 

. با توجه به نتایج به (4،11)تواند تشخیص بدهد  نمی
دست آمده در اجرای این تحقیق، مشخص گردید که 

  =8pHاستفاده از باکتری میکروکوکوس لوتئوس در 
ن تغییر ای بر بیشترین نتایج را به همراه داشته است. بنا

pH ثیر را بر امحیط کشت و نوع باکتری بیشترین ت
 بیوتیک دارا می  روی آشکارسازی اثرات مهاری آنتی

 55دست آمده در این تحقیق، ه (. طبق نتایج ب5باشد) 
 های شیر مورد آزمایش از نظر بقایای آنتی  نمونه درصد

بیوتیکی مثبت بودند که با نتایج تحقیق سایر محققین  
( 15ای که توسط حبیبی)  دارد. در مطالعه بقتامط

بیوتیک در شیرهای خام   جهت بررسی بقایای آنتی
 شهرستان سنندج انجام گرفت از مراکز جمع آوری شیر،

 های صنعتی نمونه  گاوداری نیمه صنعتی و گاوداری
نمونه  64نمونه،  167از  برداری انجام شد که مجموعاً 
بیوتیک مثبت   نتی( از لحاظ بقایای آدرصد 5/58)

بیوتیک در شیرهای   گزارش شد که بقایای آنتی
های صنعتی بیشتر از دو گروه و در مورد   دامداری
های نیمه صنعتی بیشتر از مراکز جمع آوری   گاوداری

( در کشور 15شیر بود. عمار سید احمد و همکاران)
  نمونه شیر خام دامداری 75سودان گزارش کردند که از 

ها از لحاظ   ( آندرصد 8/58نمونه) 58ها،   زهها و مغا
بیوتیکی مثبت بوده است. خاسخلی   حضور بقایای آنتی

( در کشور پاکستان گزارش کردند که از 14و همکاران)
نمونه شیر خام مورد آزمایش جهت حضور بقایای  157
ها مثبت   آن درصد 5/56بیوتیک گروه بتاالکتام،   آنتی

دیگر که توسط رسولی و ای   بود. در مطالعه
مانده داروی تتراسایکلین و  ( بر روی باقی15همکاران)

ه در شهر تهران اکسی تتراسایکلین در شیر پاستوریز
ها از لحاظ باقی   نمونه درصد( 8/7انجام گرفت که در)

مانده داروی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین مثبت 
ی ( در شهرستان ایلخچ16گزارش شده است. موثق)

نمونه شیر جمع آوری  52کرد که از مجموع  گزارش
 ( آندرصد 12نمونه) 5شده از مراکز جمع آوری شیر در 

بیوتیکی وجود دارد. نتایج تحقیق   ها باقی مانده آنتی
بیوتیکی   دهد که بیشترین بقایای آنتی  حاضر نشان می

سیلین و   های پنی  های شیر مربوط به گروه  در نمونه
( که 18می باشد که با نتایج تحقیق غنوی) ماکرولیدها

های بتاالکتام را بیشترین میزان بقایای   بیوتیک  آنتی
بیوتیکی در شیر خام و پاستوریزه گزارش کردند   آنتی
ها بیشترین   بیوتیک  خوانی دارد. این گروه از آنتی هم

استفاده را در موارد ورم پستان و تجویز داخل پستانی 
زشکی داشته و از نظر سالمت و بهداشت پ دارو، در دام

انسان اهمیت فراوانی دارند. با توجه به نتایج به دست 
های   بیوتیک در شیر گاوداری  آمده میزان بقایای آنتی

های سنتی بیشتر بوده که   صنعتی نسبت به گاوداری
ها و   بیوتیک  استفاده بیش از حد آنتی علت آن احتماالً

بیوتیک و   زمانی بین تجویز آنتیعدم رعایت فاصله 
باشد.   های صنعتی می  عرضه شیر به بازار در گاوداری

ها، وضعیت  چنین تراکم زیاد دام در گاوداری هم
بهداشتی نامناسب و مدیریت ضعیف گاوداری در 

سزایی دارند. در ه ها نقش ب  بیوتیک  مصرف باالی آنتی
ها بیش از همه   بیوتیک  مانده آنتی ارتباط با شیر، باقی

متعاقب راه تزریق داخل پستانی)به خاطر سهولت کار و 
  موثر بودن آن در درمان ورم پستان( در شیر یافت می
 شود. به همین جهت پس از تجویز و کاربرد آنتی

بیوتیک در داخل پستان از دوشش حیوان باید خودداری  
ورت ــجویز دارو صــدر اوقات عصر ت شود و ترجیحاً

 .گیرد
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بیوتیکی در شیر   چنین حضور بقایای آنتی هم 
پاستوریزه و عدم تاثیر حرارت پاستوریزاسیون بر بقایای 

  بیوتیکی در شیر مشهود است. عالوه بر فرآورده  آنتی
ها حضور  ها، در صورت ذبح دام های لبنی این دام

ها  بیوتیکی در گوشت و احشاء خوراکی آن  بقایای آنتی

شود برنامه   خواهد بود. پیشنهاد میدور از انتظار ن
های موقتی و موردی   کنترل مستمری به جای کنترل

 های رشد میکروبی و آنتی  جهت تشخیص بازدارنده
ها و   آوری و در دامداری  ها در کلیه مراکز جمع  بیوتیک 

 کارخانجات لبنی به اجرا گذاشته شود. 
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Abstract 

Introduction: Despite the beneficial effects 

of antibiotics in the treatment of infectious 

diseases, their residuals in food such as 

meat, milk and its transmission to human 

body have harmful effects. The purpose of 

this study was to monitor the residual 

antibiotics in raw and pasteurized milk of 

Maragheh and Bonab townships by four-

plate test method (FPT). 

 

Materials & methods: For this purpose, 7 

Dairy industries in Maragheh, 7 Dairy 

industries in Bonab, 4 traditional dairies in 

Maragheh, 5 traditional dairies in Bonab, a 

unit of milk processing plant in Maragheh, 

and a unit of milk processing plant in 

Bonab were chosen randomly. 25 milk 

samples were collected at 4 repeated 

different times of the remaining four 

antibiotics and were studied by plate 

method (FPT). 

 

Findings: 7 (94/24%) samples of raw milk 

dairy industries of Maragheh, 15 cases 

(47/53%) samples of raw milk dairies 

industry of Bonab, 6(5/37%) samples of 

raw milk dairies of traditional type in 

Maragheh 4 (20%) samples, and 

Bonabtraditionaldairymilk1 (25%) samples 

of pasteurized milk contaminated Maragheh 

antibiotic residues were detected and Bonab 

pasteurized milk samples were found as 

negative. The results showed that the 

maximum residual antibiotic in the 

penicillin and macrolid groups (p>0.05) and 

the least residual antibiotic was confirmed 

in enrofloxazin group. 

 

Discussion & conclusions: According to 

Iranian milk consumption per capita, these 

rates of contamination affect considerable 

part of population especially vulnerable 

groups like children, pregnant women, the 

elderly, and patients. This research shows 

the necessity of legislative and food 

inspecting organizations to control and 

minimize these contaminations. 
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