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شه طیور صنعتی به روش  باقیمانده آنتی بیوتیک در التعیین 

F.P.Tاستان مازندران  در 
  

  3محمد گلچین ،2آرش معتقدي ، * 1نصراهللا واحدي
  

  عضو هیئت علمی مر کز تحقیقات کشاورزي و منا بع طبیعی استان مازندران-  دکتري عمومی دامپزشکی -1

   دامپزشک شاغل در بخش خصوصی-2
   مرکز تحقیقات کشاورزي و منا بع طبیعی استان مازندران-اس آزمایشگاهشن کار-3

 )25/1/88:رشی پذخی  تار25/10/87: افتی درخیتار(

  

  چکیده 
)  آمـل – قائم شهر –ساري ( جهت تعیین باقیمانده آنتی بیوتیک در الشه طیور صنعتی استان مازندران، از سه کشتار گاه صنعتی استان  

استفاده گردیده ) تست پلیت چهارگانه (F.P.Tبراي این منظور از روش کیفی میکروبی . ونه گیري به عمل آمده است   الشه نم  815تعداد  
اساس این روش ایجاد هاله شفاف در اطراف شیرابه ، برروي پلیتی است که از قبل یک الیه یکنواخت از بـاکتري تحـت آزمـایش        . است

آن حداقل در یکی %) 4/65( مورد 533 ال شه مورد آزمایش در این طرح ، 815ع از تعداد در مجمو. روي آگار پلیت کشت داده شده است
در ضمن در این مطالعه . ، دو عضو و یا هر سه عضو داراي با قیمنده آنتی بیوتیک بوده اند) کلیه– کبد –عضله (از اعضاي مورد آزمایش 

%) 5/44(و سپس عـضله  % ) 51(و بعد از آن کبد % ) 2/52(ارا می با شندمشخص شده است که کلیه ها بیشتر ین تعداد موارد مثبت را د            
  . قرار دارند

  
   بقایاي آنتی بیوتیک، طیور گوشتی، تست پلیت چهار گانه :کلید وازگان

  

   مقدمه-1
  جانبی عوارضیو تیکها بدون در نظرگرفتن مختلف آنتی ب       دالیل      به   در دنیاي امروز مصرف آنتی بیوتیکها در دامها
   توسط    دامپزشکان،  بر  عالوه   داروئی،    دفع و دوره    مختلف و         مختلف از قبیل درمان، پیشگیري از بیماریهاي

  شاغل    شناس غیر  کاراي دامپزشکی و حتی افرادتکنسینه    امري         مصرفی    غذاي  کارائی  افزایش  به منظور"اخیرا
   امر  که این در این حر فه مورد   ا ستفاده قرار می گیرند،         آنتی     از استفاده فرق اساسی در . می باشداجتناب ناپذیر 

  مواد   دیگر  و   بیوتیک  آنتی با قیمانده هاي  باعث وجود      مقدار       و  بیوتیکها به عنوان درمان و یا پیشگیري در نوع
   دامی     شیمیائی حاصل از  متابولیسم آنها در فرآورده هاي      از آنتی بیوتیکها به عنوان    زمانی که. مصرفی آنها می باشد

  آنتی   با وجود فوائد ذکر شده در مورد مصرف. می گردد     دام        تسریع کننده رشد و یا افزایش کارائی غذاي مصرفی
   انسان   مصرف بیوتیکها، بقایاي آنها در مواد غذائی مورد ن             میزا   از کمتر  بسیار مقدار مصرفی استفاده می شود، 

   ایجاد   باعث   و   باشد   جهش زا می تواند، سرطا نزا و          جهت   که    آنتی بیوتیکهائی  البته . می باشد درمانی آن 
  روده،  جدار       اختالالت  سمی،  عوارض   و  آلرژي  آنتی          با  اندازه اي تا می شوند   استفاده   افزایش رشد

  سویه هاي  اثر سوء بر فلور میکروبی روده و سبب ظهور انواع           متاسفانه . ]1[  دارند  بیوتیکهاي درمانی تفاوت
                                                

 nsvahedi@yahoo.com : مسئول مکاتبات*
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تحقیقات انجام گرفته توسط    . ]2[مقاوم با کتریها گردد   
محققان در طی سالهاي اخیر در خـارج و داخـل کـشور             

ان دهنده وجود این خطر بالقوه در فرآورده هاي دامی          نش
در یک بررسـی  ) 2002( و همکاران   Dipeolu. می باشد 

در منطقه اي جنوب غربی نیجریه بر روي گوشتهاي بـز،          
گاو و خوك به تر تیب میزان در صـد آلـودگی بـه آنتـی         

% 67/6و  % 11/16،  %22/17بیوتیک اسـتر پتومایـسین را       
در مطالعه خـود  ) Masztis)1984 . ]3[تعیین نموده اند

بر روي گوشت گاو میزان درصد باقیمانده آنتی بیوتیک را 
بـا  ) 2006(و همکـاران   ,Tajick ). 4(اعالم نمود % 5/2

مطالعه بر روي بافت عضله جوجه ها در استان مازنـدران   
و با استفاده از روش کروماتوگرافی مشخص نموده اند که 

شت جوجه ها داراي مقدار قابل    از نمونه گو  % 50بیش از   
  .]5[مالحظه اي از آنتی بیوتیک می باشند 

اضافه کردن آنتی بیوتیکها به شـکل مکمـل بـه غـذاي             
حیوانات به عنوان  یک خطر در بهداشت عمومی مطـرح          

نگرانی عمده روي با قیمانده آنتـی بیوتیـک در         . می باشد 
فرآورده هاي دامی نیست ، بلکـه مـشکل عمـده بوجـود           

دن  با کتریهاي مقاوم به آنتی بیوتیکها است که این بـا             آم
زمانی یـک  . کتریها ي مقاوم به انسان نیز منتقل می شوند       

فرد آنتی بیوتیک به مقدارکم و در طوالنی مدت از طریق           
مواد غذائی مصرف  می نماید با عث ایجـاد مقاومـت در    
. باکتریهاي بیماریزا یا غیربیماریزاي بدن خود  می گـردد         

همچنین درافرادي که نسبت به مقادیر کم آنتـی بیوتیـک           
حساسیت بیشتري دارند، با مصرف مـواد غـذائی حـاوي        
. آنتی بیوتیک ، میزان حسا سیت احتمالی آفزایش می یابد

در مورد برخی ازمواد و فرآورده هاي غذائی حضور آنتی        
بیوتیکها عالوه بر خطرات بالقوه ایکه براي مصرف کننده         

، سبب اختالل در تو لید فرآورده هاي دامی مـی  گان دارد 
به عنوان مثال شیر و فرآوردهاي آن از ایـن دسـته            . گردد

  . ]6[می باشند
در طول چند سـال اخیـر روشـهاي تشخیـصی بـسیار             
زیادي براي تعیین با قیمانده داروئـی در مـواد غـذائی و             
همچنین اندامهاي قابل مصرف حیوانـات شـناخته شـده           

  : ا عبارتند ازاست این روشه
  روش میکرو بیولوژي -
  روش ایمنو شیمیائی -

 روش فیزیکو شیمیائی  - 

هرکدام از این روش ها محاسن و معایب خاص خـود           
بکاربردن روشهاي میکروبیولوژي و یـا  . را دارا می با شند  

ایمنو شیمیائی در یک آزمایش جهت تشخیص باقیمانـده    
. زي آن مـی باشـد     آنتی بیو تیک در غذا مستلزم آماده سا       

دیگر روشهاي کاربردي مثل روش فیزیکـو شـیمیائی در          
واقع تعیین میزان با قیمانده آنتی بیو تیک در نمونه هـاي            

در بررسی  باقیمانده داروئـی همـواره بـا    . ]7[مثبت است 
این مسئله مواجه هستیم که آیا بقایاي داروئی در فرآورده  

میزان و نوع آن هاي غذائی وجود دارد، و اگر وجود دارد     
 چیست ؟ 

در این طرح ما به تعیین باقیمانده آنتی بیوتیک در الشه    
تست (F.P.T هاي طیور صنعتی استان مازندران به روش

نظـر بـه اینکـه اسـتان     . پرداختـه ایـم  )  پلیت جهار گانـه  
مازندران از مراکز عمده پرورش طیورصنعتی درکشور می 

ن استان تولید می از طیور کشور در ای% 12باشد بطوریکه  
گردد، و با توجه به اینکه مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها 
توسط افراد غیر کارشناس و خبره امري غیر معمول مـی           
باشد، لذا از بعد بهداشت عمـومی ایـن مـسئله ازاهمیـت        

به همین منظورجهت پی بردن   . زیادي برخوردارمی با شد   
لیـدي در  به این نکته که چنددر صد از طیور گو شـتی تو      

استان مازندران آلوده به آنتی بیوتیک خارج از حد مجـاز           
 استفاده گردیـده  F.P.Tهستند ازروش کیفی و میکروبی   

اساس این روش، تعیین باقیمانده آنتی بیوتیـک در         . است
الشه طیور متعاقب تشکیل حاله شفاف اطراف شیرابه تهیه 
شده ازگوشت طیوردر محیط کشت دوباکتري باسـیلوس        

ثابـت شـده   . تلیس و میکروکوکوس لوتئوس می باشد     ساب
ــه روش   ــت ک ــت  F.P.Tاس ــاالیی جه ــساسیت ب  از ح

  . تشخیص آنتی بیوتیک در مواد غذائی برخوردار است
  

   مواد وروش ها -2 
نمونــه گیــري از ســه کــشتارگاه صــنعتی فعــال طیــور 

نمونـه  . انجام شد )   آمل – قا ئم شهر     –ساري  (مازندران  
ل الشه مرغ آماده بسته بندي بوده کـه      هاي مورد نظر شام   

نمونه ها به آزمایـشگاه     . از کشتارگاهها خریداري می شد    
بخش تحقیقات دامپزشکی مرکـز تحقیقـات منتقـل و در     

 سـانتی متـر   2آنجا کلیه، کبد و عضله بـه ابعـاد تقریبـی           
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جهت تهیه شیرابه بـا یـک روش        . مکعب جدا می گردید   
یفوژ، شیرابه خالص از نمونه ابداعی و با استفاده از سا نتر 

در این روش ابتدا نمونه ها را دردماي . ها تهیه می گردید 
  .زیر صفر قرار داده تا منجمد شود 

 15 تا 10سپس آنها را از فریزر خارج کرده و به مدت          
نها یتاً نمونه ها . دقیقه در دماي محیط نگه داري می شدند

ــیله    ــه وس ــرار داده و ب ــف ق ــه تنظی ــوش را در قطع درپ
مخصوص تنظیف را در ابتداي لوله آزما یش متصل کرده، 

 به 1500دور(پس از قرار دادن لوله آزمایش در سانتریفوژ 
، شیرآبه نمونه، به مقدار کافی در انتهـاي        ) دقیقه 10مدت  

در مرحله بعد جهت غیـر فعـال        .لوله جمع آوري می شد    
نمودن کمپلمان موجود در شیرآبه ها و حذف عوامل ضد       

یکروبی طبیعی بدن، شیرآبه هاي بدست آمده بـه مـدت         م
 درجه سانتیگراد قرار داده 58 دقیقه در حمام آب گرم    15

سپس شیرآبه حرارت دیده مجـددا سـانتریفوژ        . می شدند 
شده و مایع فوقانی آن برداشته شده و دیسکهاي سـترون           
تهیه شده از کاغذ واتمن در شیرابه مذکور قـرار داده مـی      

باسیلوس سـابتیلیس   باکتریهاي لئوفیلیزه   ). سرفران(شدند
تهیه شـده از    ) شماره(میکرو کوکوس لوتئوس  و  ) شماره(

موسسه رازي در محیط آگار خون دار کشت داده شـده و   
 24جهت رشد و تکثیر و نگه داري میکـروب بـه مـدت          

سپس جهت تکثیـر  . ساعت در انکو باتور قرار می گرفت   
محیطهـاي مـولر    بیشتر و تـسهیل کـشت بـا سـوآپ در            

هینتون، با کتریهاي مذکور در محیطهاي نوترینـت بـراث         
 ساعت دیگر در انکوباتور قرار      24کشت داده می شدند و    

کـدورت  . می گر فته اند تا کدورت خفیفی حا صل گردد 
 -5/0McFarlandآبگوشت انکوبه با مقایـسه کـدورت   

standard این عمل بوسیله قرار دادن .  تنظیم می گردید
و شت انکوبه و نیم مک فارلند در مقابل یـک صـفحه      آبگ

کاغذ سفید که خطهاي سیاه رنگی روي آن وجود داشـت    
در صورت غلیظ بودن بیش از حـد        . صورت می گر فت   

سوسپانسیون در قیاس با استاندارد، ماده تلقیحی با ا ضافه 
. کردن آب مقطر استریل یا محلول سالین رقیق می گردید  

ی روشن بود ارگانیزمهـاي بیـشتري       اگرسوسپانسیون خیل 
بعد از  . اضا فه می شد تا اینکه به کدورت استاندارد برسد    

تنظیم نمودن کدورت سوسپانسیونهاي بـاکتر یـائی، یـک          
ســوآپ ســترون را در سوسپانــسیون قــرار داده آن را بــه 
دیواره کنار لوله در باالي سـطح مـایع محکـم فـشرده و              

. ضـافی خـارج شـوند     سپس سوآپ را چرخانده تا مایع ا      
بـراي  (سوآپ را در سطح داخل مایع کشت مولر هینتون          

 و 8 -2/7 -6 هـاي   pHباکتري با سـیلوس سـابتیلیس،  
سه بار ) 8برابر  pH براي باکتري میکرو کوکوس التوس

 درجه بعـد از  60به صورت خطی کشیده، پلیت را تقریبا   
هر بار ما لیدن سوآپ به سطح محیط کشت چرخانده تـا         

ینان حاصل گردد که ما یع تلقیحی بطـور یکنواخـت           اطم
دیسکهاي آغـشته بـه     . روي سطح آگار پخش شده است     

شیرابه به وسیله پنس استریل و به آرامی بـا نـوك پـنس              
بطرف پائین در داخل آگار فشار داده شـده تـا از تمـاس      

از . کامل دیسک با سـطح آگـار اطمینـان حاصـل گـردد             
ود در دیسک فوراً آغاز مـی  آنجائی که انتشار شیرابه موج   

شود بنابراین پـس از تمـاس دیـسک بـا سـطح آگـار از               
 37سپس پلیـت در  . حرکت دادن دیسک خوداري گردید   

.  سا عت انکوبه می شـدند      24درجه سانتی گراد به مدت      
بعد از انکوبا سیون نتایج بـر اسـاس ایجـاد هالـه شـفاف        

 در اطراف دیسک) Inhibitory zoneمنطقه مهار رشد (
حاوي شیرآبه نمونه قرائت می شد و در صـورت ایجـاد            
هاله قطر آن توسط خط کش میلیمتـري انـدازه گیـري و         

  . ثبت می گردید
بـا  (به منظور تعیین میزان حساسیت دو با کتري مذکور  

بـه هفـت    ) میکرو کوکو س لوتئوس   وسیلوس سابتیلیس   
نوع آنتی بیوتیک رایج در درمـان طیـور اسـتان و تعیـین            

 رقت دارو که مانع از رشد باکتري مـی گـردد، از      کمترین
رقتهاي متوالی کلرامفنیکل، تایلوزین، اکسی تتراسـیکلین،     
فـورازو لیــدون، نئومایــسن سـو لفــات، استرپتومایــسین،   

 pHانروفلوکسازین در محیط کشت مولر هینتون آگار با         
حـداقل غلظـت آنتـی      .  اسـتفاده گردیـد    8 -2/7-6هاي  

ده بر حسب میکرو گرم بر میلی       بیوتیک تشخیص داده ش   
  .آورده شده است) 1(لیتر در ال شه در جدول 
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 و مقایسه آن g/g μبر حسب ) F.P.T(  حداقل غلظت آنتی بیوتیک تشخیص داده شده بوسیله آزمایش حساسیت 1جدول 
 .با حداکثر مقدار مجاز آنتی بیوتیک درگوشت 

  
pH8 8 2/7 6  محیط کشت 

 **BS* BS* BS* ML نوع با کتري

 آنتی بیوتیک در  گو شت  حداکثر مقدار مجاز
/g μg 

 01/0 512 64 128 128 کلرامفنیکل

  2/0 4 4 4 4 تایلوزین

 25/0 16 32 16 8 اکسی تتراسیکلین

 005/0 128 128 128 128 فورازولیدون

 5/0 32 32 16 16 نئو مایسین سولفات

 1 128 128 128 32 استرپتو مایسین

 - 4 4 4 4  فلوکسازینانرو

:*                     Bacillus subtilis  :**Micrococcus luteus   

   نتایج و بحث -3
 الشـه طیـور جمـع    815در این تحقیق جمعاً بـر روي       

آوري شده از کشتارگاههاي استان مازندران در طول یک         
) F.P.T(سال اجراي این طرح آزمایش پلیت چهار گانه       

هر پلیت پس از آماده سازي در چهار شرایط . به عمل آمد
 محـیط کـشت و بـاکتري مـورد       pHمختلف که از نظـر      

  . استفاده متفاوت بوده اند، مورد آزمایش قرارگرفته اند
 الشـه مـورد آزمـایش درایـن     815در مجموع از تعداد   

آن حداقل در یکـی از اعـضاء    %) 4/65( مورد   533طرح،  
یا دوعضو و یا هر سه عضو مورد        ) یه کل – کبد   –عضله  (

  ). 2(آزمایش داراي باقیمانده آنتی بیوتیک بوده اند جدول
 نمونه الشه مورد آزمـایش در فـصل         215  از مجموع   

 الشه حداقل در یکی از اعضاء مـورد آزمـایش           139بهار  
تا در هر سه عضو مورد آزمـایش        )  عضله – کلیه   –کبد  (

 الشـه فاقـد     76.  بـوده انـد    داراي با قیمانده آنتی بیوتیک    
  ).3(هرگونه باقیمانده  آنتی بیوتیک بوده اند جدول 

 نمونه الشه   178همچنین در فصل تابستان از مجموعه       
 الشه حداقل در یکی از اعضاي مورد        127مورد آزمایش   

آزمایش تا در هر سه عضو مورد آزمایش داراي با قیمانده 
هرگونه بـا قیمانـده      الشه فاقد    51. آنتی بیو تیک بوده اند    

  ).3(آنتی بیوتیک بوده اند جدول 

 نمونــه الشــه مــورد 228در فــصل پــائیز از مجموعــه 
 ال شـه حـداقل در یکـی از اعـضاي مـورد          126آزمایش  

آزمایش تا در هر سه عضو مورد آزمایش داراي با قیمانده 
 ال شه فاقد هرگونه با قیمانده   102. آنتی بیو تیک بوده اند    

  ).3( بوده اند جدول آنتی بیوتیک
 نمونه الشه 194همچنین در فصل زمستان  از مجموعه 

 ال شه حداقل در یکی از اعضاء مـورد  141مورد آزمایش  
آزمایش تا در هر سه عضو مورد آزمایش داراي باقیمانده        

 الشـه فاقـد هرگونـه باقیمانـده     53. آنتی بیوتیک بوده اند  
  ).3(آنتی بیوتیک بوده اند جدول 

 418 الشه مورد آزمایش، کلیه 815وع از تعداد  در مجم 
 363 ، عـضله  % )51(  مـورد    417، کبـد    % )2/51( مورد  
داراي باقیمانده آنتی بیوتیک بـوده انـد و         %) 5/44 (مورد  

همانطور که اشاره شد، کلیه ها بیشترین تعداد را دارا بوده  
  ). 4(و بعد کبد و عضله قرار می گیرند جدول 

انـده آنتـی بیونیـک هـا در مـواد           جهت تشخیص باقیم  
غذائی از روشهاي مختلف کمی و کیفی استفاده می شود،   
که هر یک از این روشها داراي معایب و محاسن خـاص            

 Agar Diskبا این وجـود، اغلـب از روش   . خود است
Diffusion استفاده  می گردد .  
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  دران الشه طیور استان مازن815 بر روي F.P.T نتایج آزمایش 2جدول 
 درصد تعداد نتایج الشه هاي موردآزمایش

 %4/65 533 )داراي باقیمانده آنتی بیوتیک(مثبت 

 %6/34 282 )فاقدباقیمانده آنتی بیوتیک ( منفی 

 %100 815 مجموع

  
  بر حسب اندامهاي مختلف در فصول مختلف سال) آلوده به آنتی بیوتیک(  نتایج الشه هاي مثبت 3جدول 

 درصد تعداد )آلوده به آنتی بیو تیک (  مثبت ال شه هاي فصل

 3/12 17 کلیه
 1/13 12 کبد
 50/11 16 عضله

 8/10 15  کبد–عضله 
 5/6 9  کلیه–عضله 
 3/12 17  کلیه–کبد 

 12/38 53  کلیه– کبد –عضله 

  
  
  
 بهار

  
  
  

 مورد نثبت بر حسب اندامهاي آزمایش شده139

 100 139 جمع کل
 6/8 11 کلیه
 6/8 11 کبد
 5/5 7 عضله

 1/3 4  کبد–عضله 
 5/1 2  کلیه–عضله 
 3/13 17  کلیه–کبد 

 59 75  کلیه– کبد –عضله 

  
  
  

 تا بستان

  
  
  

   مورد نثبت بر حسب اندامهاي آزمایش شده127
  
 

 100 127 جمع کل
 5/9 12 کلیه
 76/4 6 کبد
 76/4 6 عضله

 17/3 4  کبد–عضله 
 17/3 4  کلیه–عضله 
 2/14 18  کلیه–کبد 

 60 76  کلیه– کبد –عضله 

  
  
  
 پائیز

  
  
  

  ه مورد نثبت بر حسب اندامهاي آزمایش شد126
 

 100 126 جمع کل
 7 10 کلیه
 2/9 13 کبد
 9/9 14 عضله

 5 7  کبد–عضله 
 6/5 8  کلیه–عضله 
 4/18 26  کلیه–کبد 

 68/44 63  کلیه– کبد –عضله 

  
  
  
 زمستان

  
  
  

  مورد نثبت بر حسب اندامهاي آزمایش شده141

 100 141 جمع کل
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    نتایج حاصل از بررسی بقایاي آنتی بیوتیک به تفکیک اعضاء مورد آزمایش4جدول 
 درصد تعداد موارد مثبت تعداد مورد آزمایش نوع عضو

 %2/52 418 815 کلیه

 %51 417 815 کبد

 %5/44 363 815 عضله

ایـن  .  این روش از نوع کیفی و میکروبیولـوژي اسـت         
آزمایش اگر بطور دقیق بر اساس پروتکل انجام گیرد داده 
هاي قابل اعتمادي را جهت استفاده در آزمایـشگاه ارائـه          

اساس این روش ایجاد هاله شـفاف بـر روي          . خواهد داد 
اخت از باکتري تحت پلیتی است که از قبل یک الیه یکنو 

امـا  . آزمایش روي آگـار پلیـت کـشت داده شـده اسـت            
 آن، نـوع بـاکتري   pHاختالفاتی در نوع محیط کـشت و      

مورد استفاده در آزمایش و افـزودن ترکیبـاتی بـه عنـوان       
  ). 6(تقویت کننده به محیط کشت وجود دارد

محیط کشت بیشترین تـاثیر را بـر روي    pH تغییرات 
ت ممانعت کننده رشد باکتریهـا توسـط        آشکار سازي اثرا  

  محیط کـشت در  pHآنتی بیوتیکها دارد، بطوریکه تغییر  
. بعضی مواقع حساسیت را ده برابر یا بیشتر خواهد نمـود       

برخی از آنتی بیوتیکها  مثل تتراسیکلین و باسیتراسین، در 
محیطهاي اسیدي بهترین فعالیت را دارند و بعضی دیگـر         

و استرپتومایسین و اریترومایـسین در     از جمله نئومایسین    
عـالوه  . محیطهاي قلیائی بیشترین تا ثیر را خواهد داشت       

 محیط کـشت، بـا کتـري مـورد اسـتفاده نیـز در        pHبر
بهر حال محققینی کـه از روش  . تشخیص بهتر موثر است  

F.P.T      استفاده نموده اند، مشخص کـرده انـد کـه ایـن 
وتیکهـاي  روش حساسیت الزم جهت تـشخیص آنتـی بی        

بـر  . مختلف ذخیره شده در مواد غذائی را دارا مـی باشـد   
اساس استانداردهاي بین المللی و نتایج بدسـت آمـده از           

   با سیلوس سابتلآزمایش حساسیت دو با کتري 

در مقایـسه بـا حـداکثر مقـدار         میکروکوکوس لوتئوس   
، مالحظـه   mg/mlمجاز آنتی بیوتیک در الشه برحـسب        

هاله مهاري فقط زمانی امکان پـذیر     می گردد که مشاهده     
است که با قیمانده آنتی بیوتیک بیش از حد مجاز باشـد،            
زیرا که حساسیت این آزمایش طوري اسـت کـه یقایـاي       
کمتر یا در حد مجاز را نمی تواند تشخیص دهد، لذا کلیه 
نمونه هایی که در ایـن طـرح بررسـی و آلـوده بـه آنتـی           

دار بـا قیمانـده آنتـی       بیوتیک تشخیص داده شده اند، مقـ      
بیوتیک موجود در آنها بیش از حـد مجـاز بـوده و بـراي      

بر اساس نتایج بدست آ مده . مصرف کننده مضر می باشد
بیشترین میزان آلودگی آنتی بیوتیک به ترتیب در کلیـه و          

با توجه به اینکه کلیه ها به       . کبد و عضله سینه بوده است     
ند به نظر می رسد دلیل اینکه اندام دفعی محسوب می شو  

باید بیشترین موارد مثبت را دارا  باشند و نتایج آزمـایش           
در تحقیقـاتی کـه توسـط    . ما  مبین همین موضوع اسـت    

Bugyet  براي تشخیص بقایـاي  ) 1994(  و همکارانش
اکسی تترا سیکلین در با فتهاي جوجه هـا بـا اسـتفاده از             

Delevotest     انجــام داده انــد دریافتنــد کــه اکـــسی 
تراسیکلین در بافت کلیه تجمع می یابد و بهتـرین انـدام    ت

. براي تشخیص باقیمانده هاي داروئی، کلیه مـی بـا شـد           
بطوریکه اگر در آزمایش کلیه منفـی بـود، عـضالت نیـز            

همانطور که در جـدول     ). 9(عمالً منفی ارزیابی می شدند    
  آمده است،) 5(شماره 

  
  برحسب اندامهاي مختلف در طول یک سال) ه به آنتی بیوتیکآلود( نتایج نهائی الشه هاي مثبت 5جدول 

 )آلوده به آنتی بیو تیک ( ال شه هاي مثبت  در صد تعداد

533 00/100 
 38/9 50 کلیه

 9/7 42 کبد

 1/10 43 عضله
 3/4 23 کلیه و عضله
 6/5 30 کبد و عضله
 6/14 78 بدکلیه و ک

 مورد بر مثبت بر حسب اندامهاي 533
 آزمایش شده

 1/50 267  کلیه– کبد –عضله 
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کــه آلـوده بــه بــا  % ) 4/65( الشــه اي533 از مجمـوع  
، % )7/32(  الشـه  267قیمانده آنتی بیو تیک بوده اند، در     

مـورد بررسـی داراي    )  کلیه   – کبد   –عضله  ( کلیه اعضاء 
با قیمانده آنتی بیوتیک بوده اند و این موضوع مبین انتشار 

  . آنتی بیوتیک ها در آن الشه ها بوده استسیستماتیک 
درصد باالي باقیمانده هاي آنتی بیوتیکی در الشه هاي         
طیور استان و سیستماتیک بودن آنهـا دو موضـوع بـسیار         
مهم از نقطه نظر بهداشـتی بـراي مـصرف کننـدگان ایـن        

لـذا در برنامـه هـاي     . فرآورده دامی محسوب مـی گـردد      
  دامی کشتار گاهی باید در بازرسی بهداشتی فرآورده هاي

  .  این زمینه تجدید نظر اساسی صورت پذیرد
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Determination of antibiotic residues in industrial poultry 
carcass by means of F.P.T (four –plate – test) method in 

Mazandaran province 
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For the determination of antibiotic residues in industrial poultry carcasses in mazandaran 
province, 815 carcasses are sampled from three slaughterhouses      (Sari- Qaemshahr- Amol). 
For this purpose, the method of F.P.T (Four – Plate  – Test) was used. The principle of this 
method is formation of pellucid halo (inhibitory zone) around the extract in agar plate that 
was cultured with equal layer of bacteria. Altogether from 815 carcasses, were                
examinated. 533 carcasses (%65.4) were called for antibiotic residues, at least in one organ 
(muscle- liver-kidney) or tow and or all three organs. Meanwhile, kidney with the most case 
positive (antibiotic residues) (%52.2) and then liver (%51) and muscle (%44.5) repose. 
                                                                                                                               

Key word: Antibiotic residues, Poultry Carcass, Four –Plate – Test, 
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