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چکیده
در بهففار  1935تکففداد  25نکونففه گوجففت مففرش از کشففتارگاههففای جففهرکرد فک ف آوری جففد و بففرای بررسففی باتیکانففده
فنورف یکل در گوجت با روش  HPLCمفورد آزمفایم تفرار گرففت .نکونفههفا پفی از آمفادهسفازی و مدنفوا جفدن بفا اسفید
کنریففدریی و انتقففاه بففه کففارتری

 ،استرلففاه جففد و پففی از خففالنسففازی در حوففن  21میکرولیتففر بففه دسففتگاه HPLC

تیریم گردید .نتفای نشفان داد کفه از موکفو  25نکونفه  5نکونفه دارای باتیکانفده فنورف یکفل بفود کفه یفی نکونفه از نظفر
مقففداری بففاالتر از حففد موففاز وفففود بقایففای فنورف یکففل در گوجففت مففرش بففود .حففداتل غنظففت فنورف یکففل در نکونففههای
مففورد بررسففی  15/0میکروگففر در کینففوگر و حففداکبر غنظففت  113/17میکروگففر در کینففوگر میباجففد .ب فهیففور کنففی،
با توففه بفه ملفر گسفترده آنتفیبیوتیفیهفا در پفرورش ییفور ،بهتفر اسفت ک تفره بیشفتری در ملفر آنتیبیوتییهفا
فهت کاهم باتیکاندههای آنتیبیوتیکی در گوجت ییور انوا جود.

واژگان کلیدی :گوجت مرش ،باتیکانده دارویی ،HPLC ،فنورف یکل

* پست الکترونیی نویس ده مسئوه مکاتبهezzatfathi@yahoo.com :

عزتاله فتحی و همکاران

آخففری ملففر دارو تففا زمففان ارادففه دا بففه کشففتارگاه از

مقدمه
عوامفففل بیکفففاریزای باکتریفففایی از مهفففنتفففری
آلففودگیهففای عاففونی در مراکففی پففرورش ییففور هسففت د.
ای ف بیکففاریهففا از دو ف بففه وافففد اهکیففت هسففت د .از
یفی یفر بفا ایوففاد عفوار

و بیکفاری در ییفور باعف

عوامل اصفنی وففود مقفادیر غیفر موفاز مفواد دارویفی در
حیوانات مولد غذا هست د .)0
دسته دارویی ف یکفلهفا آنتفیبیوتیفیهفای فدیفد و
بسففففیار تففففوی هسففففت د کففففه درمقابففففل بسففففیاری

هیی ههای تولیفد را اففیایم ده فد و از یرففی بفا انتقفاه

مؤورنففد مففیباجفف د .فنورف یکففل یکففی ازمهففنتفففری

نهفففای مقاومفففت و بقایفففای دارویفففی در گوجفففت و
تدففنمففرش سففالمت ملففر ک ففدگان را در مکففر

خعففر

داروهفای ایف گفروه اسففت کففه امفروزه در صف کت ییففور
بسیار زیاد مورد استااده ترار میگیرد .)9

تففرار ده ففد  .)1عکومففال بیکففاریهففای باکتریففایی بففا

روشهففای مدتناففی فهففت تکیففی باتیکانففدههففای

اسفففتااده از آنتفففی بیوتیفففیهفففا در مقفففایکی از دوره

آنتففیبیففوتیکی در مففواد غففذایی وفففود دارد .از فکنففهی

پففرورش ک تففره جففوند امففا گففاهی اوتففات در سففویههففای

ایفف روشهففای فداسففازی کففه دارای عففری ایکی ففان

حففاد و یففا مقففاو بففرای ک تففره م اسفف بیکففاری الز

بففاالیی هسففت د روش کرومففاتوگرافی اسففت  .)9بففا توفففه

میجود

فد دوره از آنتفیبیوتیفیهفای مت فو  ،ملفر

بففه گسففتردگی ییففپ اوففر فنورف یکففل بففر روی انففوا
باکتریهفای گفر مببفت و گفر م افی ایف دارو بیشفتر

جود .)2
آنتیبیوتییها مهفنتفری گفروه مفواد عفد میکروبفی

از سفففایری در مراکفففی پفففرورش مفففرش در آخفففر دوره

هسفت دکه بفهیفور وسفی بفرای انسفان و حیفوان توفویی

اسففتااده مففیجففود .لففذا در معالکففه حاعففر بففه بررسففی

مففیگردنففد .سففاالنه بففی

 111تففا  211هففیار تفف

باتیکانففدگی ای ف داروی پرملففر در گوجففت مففرشهففای

آنتففیبیوتیففی درسففعم فهففان تولیففد مففیجففود  )9کففه

عرعه جده در جهرکرد پرداخته میجود.

براسففار گففیارش سففازمان فهففانی بهداجففت نیکففی از

مواد و روشها

آنتیبیوتیفیهفای تولیفد جفده فهفان در پیجفکی و نفین

جمعععآوری نمونععه :نکونففههففا از کشففتارگاههففای

دیگففر در امففور دامپیجکی،کشففاورزی و پففرورش آبییففان

جهرکرد فکف آوری جفد .زمفان فکف آوری نکونفههفا در

ملر مفیجفوند .متأسفاانه اسفتااده از آنتفیبیوتیفیهفا

فلل بهار و نکونههفا از عضفنه سفی ه مفرش تهیفه گردیفد.

در دامپیجففکی م وففر بففه برفففا گذاجففت باتیکانففدههففایی

نکونففههففا بففه صففوت تلففادفی از هففر واحففد  11هففیار

درگوجت ،جیر و تدنمرش میگردد .)9

تعکفهای یفی نکونففه  1و  )2انتدفا گردیفد .فککفال 25

متأسففاانه انففوا مدتنففپ آنتففیبیوتیففیهففا بففدون در
نظر گفرفت عفوار

ففانبی و دوره دفف دارودفی ،عفالوه

نکونه فک آوری جد.
آمععادهسععازی نمونععههععا 911 :مینففیگففر از هففر

بردامپیجکان ،توسف تک سفی هفای دامپیجفکی و حتفی

نکونففه گوجففت مففرش بففا اسففید کنریففدریی  1/15مففوالر

اففراد غیرکارجف ار جفاغل درایف حرفففه مففورد اسففتااده

مدنففوا جففد و پففی از نگهففداری در دمففای  95درفففه

وففود باتیکانفدههفای

سنسففففیور بففففا دور  9511بففففه مففففدت  21دتیقففففه

آنتفففیبیوتیفففی و دیگفففر مفففواد جفففیکیادی حاصفففل از

سففانتریاو جففد و مففای رویففی صففا و بففرای انتقففاه بففه

متابولیسن آنها در فرآوردههای دامی میگردد .)5

کارتری آماده جد.

ترار میگیفرد کفه ایف امفر باعف

عفففد مراعفففات دسفففتورات نوجفففته جفففده بفففر روی
داروها اخعارها و بفاالتر از هکفه عفد رعایفت زمفان بفی

آزمععون سععنجش بقایععای آنتععیبیوتیععک :ابتففدا
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تناففات و کففاهم رانففدمان تولیففد مففیجففوند و مففیتوان ففد

ازبففاکتریهففای گففر مببففت و گففر م اففی کارآمففد و
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کارتری بفا  5سفیسفی مدنفوا آ و متفانوه مدلفو
 Hplcآماده جفد سفپی مفای آمفاده جفده مرحنفه تبفل
روی کففارتری ریدتففه جففد و بففا آ مدلففو

12

،Hplc

مسفاحت اسففتاندارد و تففرار دادن آنهفا در مکادلففه ،غنظففت
ماده موهوه را به دست می آورین.

نتایج

سفپی بفا بفافر  1/2مفوالر دی سفدین هیفدرو ن فسفاات

آنففالیی نکونففههففا نشففان داد  21درصففد از نکونففهها 5

 PH=3جففرکت سففیگکا آلکففان) و در نهایففت دوبففاره بففا

نکونففه از  25نکونففه) وافففد بقایففای فنورف یکففل در عضففنه

 Hplcجسففته جففد .پففی از خشففی کففردن

مرشهففای نکونففهگیففری جففده بففود فففدوه  .)1حففداتل

کارتری  ،بفه هفر کفارتری  9/5مینفیلیتفر متفانوه اعفافه

غنظففت فنورف یکففل در نکونففههای مففورد بررسففی 15/01

جد تا مواد از کفارتری خفارش جفود .مفای خفارش جفده از

میکروگفففر در کینفففوگر و حفففداکبر غنظفففت 113/17

ایفف مرحنففه در انکوبففاتور خشففی جففد و بففه آن 251

مینفففیگفففر در کینفففوگر بفففود .میفففانگی نکونفففههای

میکرولیتففر بففافر دی سففدین هیففدرو ن فسففاات اعففافه

مببففففت 50/09و میففففانگی تکففففامی نکونففففهها 11/92

جففد .مدنففوا حاصففل بففه مففدت  91وانیففه ورتکففی و

مففیباجففد .کرومففاتوگرا یففی نکونففه مببففت در تلففویر 2

سففپی در دور  9511بففه مففدت  5دتیقففه سففانترفیو

اراده جده است.

آ مدلفو
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جففد .از مففای رودففی ب فهدسففت آمففده  21میکرولیتففر بففه
دستگاه  Hplcتیریم جد.

بففففه احتسففففا  MRLبرابففففر  91میکروگففففر در
کینففوگر بففر اسففار اسففتاندارد اترادیففه اروپففا) 12

نکونففه اسففتاندارد فنورف یکففل تهیففه جففده ازجففرکت
 )Sigmaرا نیففی بففه دسففتگاه تیریففم کففرده و بففا داجففت

درصففد کففل نکونففهها دارای غنظففت فنورف یکففل بففاالتر از
 MRLبودند .نکودار .)1

سففعم زیففر م ر ففی مففاده موهففوه ،غنظففت اسففتاندارد و

جدول  -1غلظت فلورفنیکل در نمونههای مثبت
جکاره نکونه

AREA

RETENTION
TIME

غنظت فنورف یکل (PPM

9

9239125

0/01

15/11

3

29110117

0/91

113/17

17

9251097

0/01

15/01

13

19599192

0/90

03/70

21

19111570

0/51

02/30
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80%

20%

مثبت

منفی

نمودار  -1درصد نمونههای مثبت و منفی دارای بقایای فلورفنیکل

بحث و نتیجهگیری

مففیتوانففد در بافففت ربففی توک ف یابففد و توکفف آن در

نتای کنفی معالکفه حاعفر نشفان داد کفه  21درصفد

بففدن ملففر ک ففده مففیتوانففد م وففر بففه بففروز مقاومففت

نکونههفای گوجفت مفرش عرعفه جفده در جفهرکرد واففد

دارویففی جففود  .)7ب ففابرای بررسففی باتیکانففدههففای

بقایففای فنورف یکففل بففود  5نکونففه از  25نکونففه) و از

آنتففیبیففوتیکی یکففی از مکیارهففای ارزیففابی بهداجففت

ای تکداد  21درصفد نکونفههفا یفی نکونفه از  5نکونفه)

گوجففت ییففور عرعففه جففده مففیتوانففد مففورد توفففه تففرار

وافد بقایای باالتر از حد مواز استاندارد بودند.

گیرد.

فنورف یکففل یففی آنتففیبیوتیففی وسففی العیففپ عنیففه

درخلفففو

بررسفففی بقایفففای آنتفففیبیفففوتیکی در

باکتریهای گر مببت و گفر م افی اسفت کفه بفا توففه

گوجت مرش معالکات مدتنافی صفورت گرفتفه اسفت کفه

بففه جففیو بففاالی بیکففاریهففای میکروبففی و از یرفففی

عکفففدتال بفففا تک یفففی هارپنیفففت و الیفففیا بفففه ارزیفففابی

مک وعیففت ملففر داروی کنراما یکففل هففنخففانواده

پرداختفففهانفففد .تک یفففی هارپنیفففت و الیفففیا اگر فففه

فنورف یکففل) ،بیشففتر مففورد توفففه واتفف جففده اسففت.

میتوان د بسیار بفا صفرفهتفر باجف د امفا از دتفت ککتفری

ملففر ای ف دارو در س ف ی بففاال گففاهی هکففراه بففا عففد

برخففوردار هسففت د .م اففی کففاذ مهففنتففری پیامففد

رعایففت زمففان پرهیففی از ملففر اسففت و ای ف نگرانففی را

اسففتااده از روشهففای هارپنیففت و الیففیا اسففت .)9 ،9

بهوففود مفیآورد کفه بفه خفوبی از بفدن حفذ نشفده و

تکیففی باتیکانففده آنتففیبیوتیففی بففا روش کرومففاوگرافی

باعفف انتقففاه بقایففای ایفف دارو بففه ملففر ک ففدگان

روش دتیم و حسار است کفه مفیتوانفد مقفادیر فیدفی

گوجت ییفور جفود .بفه هکفی دلیفل در بررسفی حاعفر

وفففود آنتففیبیوتیففی را در گوجففت و یففا مرلففوالت

به تکیفی میفیان باتیکانفده فنورف یکفل در گوجفت مفرش

فرعی ردیابی ک د.

پرداختففه جففده اسففت .اگر ففه ملففر ای ف دارو عففوار

در رابعففه بففا بقایففای آنتففیبیففوتیکی در گوجففت مففرش

ناجففی از ملففر کنراما یکففل مان ففد مسففکومیت خففونی

معالکففات مدتناففی در ایففران و سففایر کشففورها انوففا

را بففه هکففراه نففدارد امففا بففهدلیففل خاصففیت لیپوفینیففی

جففده اسففت .در ایففران تافیففی و هککففاران در سففاه
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 2110بففا معالکففهای بففر روی گوجففت مففرش در اسففتان

مییان  111مینفیگفر در هفر گفر  )7بفه ع فوان الگفو

مازنففدران بففا اسففتااده از روش کرومففاتوگرافی مشففدن

پیروی میجود .آنرفه مسفنن اسفت رعایفت زمفان پرهیفی

نکودنففد کففه بففیم از  51درصففد نکونففههففای گوجففت

از ملففر آنتففیبیوتیففیهففا مففیتوانففد در کففاهم مففوارد

دارای مقففدار تابففل مالحظففهای از آنتففیبیوتیففی اسففت

بفففاالتر از سفففعم موفففاز و ارتقفففای کیایفففت بهداجفففتی

 .)1در معالکففه دیگففری کففه در یکففی از کشففتارگاههففای

گوجففت مففرش مففؤور باجففد .در مففورد زمففان پرهیففی از

ایففرا جففیراز توس ف خففان نففاشر و هککففاران در سففاه

ملفر فنورف یکففل در گوجفت و مرلففوالت فرعفی مففرش

1917صففورت گرفتففه گففیارش کردنففد کففه حففدود 59

معالکففات زیففادی انوففا جففده اسففت .جففریپ و هککففاران

درصففد گوجففت مففرشهففای کشففتار جففده دارای بقایففای

در سففاه  2112نشففان دادنففد باتیکانففده فنورف یکففل در

آنتففیبیففوتیکی اسففت  .)3عففالوه بففر ایفف در معالکففه

کبد بفه یفور مک فیدار بفاالتر از سفر و گوجفت اسفت و

دیگفففری واحفففدی و هککفففاران در سفففاه  1931بیفففان

برای دوز  91مینفیگفر بفه ازای هفر کینفوگر بفه مفدت

کردنففد  99/5درصففد گوجففت مففرش جففکاه کشففور دارای

 5روز تففا  5روز و بففرای دوز  01مینففیگففر بففه ازای هففر

باتیکانفففده آنتفففیبیفففوتیکی اسفففت  .)11در رابعفففه بفففا

کینففوگر بففه مففدت  5روز بففرای  7روز میففیان باتیکانففده

بقایففای فنورف یکففل در گوجففت ییففور تففاک ون در ایففران

فنورف یکففل در عضففالت بففاالتر از حففد موففاز اسففتاندارد

بررسففی صففورت نگرفتففه اسففت .در خففارش از کشففور یففی

خواهففد بففود  .)12بففه هففر حففاه تففا پففی از مففدت زمففان

گففیارش از پاکسففتان وفففود دارد .نسففین و هککففاران در

اعففال جففده نیففی فنورف یکففل در عضففالت تابففل ردیففابی

سفففففاه  2119بقایفففففای فنورف یکفففففل را بفففففا روش

اسفت امفا میفیان آن پفایی تففر از حفد موفاز اسفت و بففه

کرومفففاتوگرافی در  151نکونفففه گوجفففت و کبفففد مفففرش

مرور زمان بفه صفار مفیرسفد بفهیفوری کفه

عرعه جده در نفواحی مدتنفپ پاکسفتان بررسفی کردنفد

و هککففاران در سففاه  2119بیففان کردنففد کففه باتیکانففده

و بیان نکودنفد کفه  19درصفد نکونفههفا دارای باتیکانفده

فنورف یکففل تففا  1روز در عضففالت تابففل ردیففابی اسففت و

فنورف یکففل اسففت کففه در  07درصففد نکونففههففا ،بقایففای

بکد از آن به صار میرسفد امفا در باففتهفایی نظیفر کبفد

فنورف یکففل بففاالتر از حففد موففاز مففی باجففد  .)11وفففود

و کنیففه بقایففای فنورف یکففل پففی از  1روز نیففی وفففود

آلودگی پفایی و درصفد پفایی تفر آلفودگی بفیم از حفد

دارد  .)19هکر فی در بررسفی دیگففری بیفان جفده کففه

موففاز در معالکففه اخیففر نسففبت بففه معالکففه مشففابه در

غنظففت فنورف یکففل در سففر  ،عضففالت و کبففد در  9روز

پاکسفففتان بیفففانگر تافففاوت در نفففو و الگفففوی ملفففر

پففی از جففرو درمففان بففه حففداکبر مففیرسففد  )11لففذا

Elsenhwy

جففرو

آنتفففیبیوتیفففیهفففا و نیفففی سفففعم بهداجفففت و دانفففم

بایفد بفه ایف نکتفه توفففه داجفت کفه بففه مرف

تولیدک ففدگان ییففور اسففت .اگر ففه حوففن نکونففه مففورد

درمففان صففر نظففر از ای کففه دوره درمففان بففه پایففان

بررسففی در معالکففه اخیففر ککتففر اسففت و ایفف معالکففه

رسیده یفا خیفر ،دوره پرهیفی از ملفر بفه جفکل کامفل

مرففدود بففه مرزهففای فررافیففایی اسففتان هارمرففاه و

رعایت جود.

بدتیفففاری اسفففت امفففا بفففهیفففور کنفففی ،سفففعم موفففاز

ل فذا ب فهیففور کنففی الز اسففت مراتبففتهففای مسففتکر

آنتففیبیوتیففیهففا در فففرآوردههففای خففوراکی تففا حففدودی

فهففت ک تففره بقایففای آنتففیبیوتیففی در گوجففت بففه

ترت تأویر سفعم بهداجفت یفی فامکفه اسفت .بفا توففه

م ظففور افففیایم کیایففت بهداجففتی گوجففت و فنففوگیری

به عد وففود یفی اسفتاندارد مشفدن بفرای بیفان حفد

از مشففکالت عدیففدهای کففه مککفف اسففت بففه دنبففاه

موففاز آنتففیبیوتیففیهففا در گوجففت و فففرآوردههففای

بقایای آنتیبیوتیکی رخ دهد صورت بگیرد.

خففوراکی ،در جففرای فکنففی سففعم اسففتاندارد اروپففا بففه

عزتاله فتحی و همکاران
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Summary
In spring 2016, 25 poultry meat samples were collected from slaughterhouses in Shahrekord and tested by
HPLC for fluorophenyl residues in meat. The samples were extracted after preparation and mixed with hydrochloric acid and transferred to the cartridge. After purification in 20 µl volume, the samples were injected into
HPLC. The results showed that out of 25 samples, 5 samples (20%) had florfenicol residues, one of which had a
higher concentration of florfenicol residues in poultry meat. The minimum concentration of florfenicol in the
studied samples was 15.6 µg / kg and the maximum concentration was 119.07 μg /Kg. In general, given the
widespread use of antibiotics in poultry farming, it is better to have more control over the use of antibiotics, to
reduce the antibiotic residues in poultry meat.

Keywords: Chicken, Drug residue, Florfenicol, HPLC
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