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مقاله
تحقيقاتي

بررسی میزان باقی مانده آنتی بیوتیک های خانواده تتراسایکلین در شیرهای پاستوریزه توزیع 
(HPLC) شده در شهر تهران به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

* آراسب دباغ  مقدم 1، الدن طیبی2، حمید رضا فالحت پیشه3، مسعود محمودیان4، نغمه کوثری5، حسام الدین اکبرین6، علیرضا سبزیکار7

چكيده
مقدمه: با گسترش روش های نوین دامپروری و افزایش احتمال رخداد بیماری ها در پرورش متراکم دام ها٬ استفاده از آنتی بیوتیک ها 
برای رشد و نمو مطلوب٬ کنترل ورم پستان و بیماری های سیستمیک و موضعی در گله های گاو شیری رایج گشته است. عدم 
رعایت زمان منع مصرف و نیز مصرف بیش از میزان توصیه شده، سبب حضور باقی مانده دارویی در مواد غذایی با منشأ دامی و 
به ویژه شیر گشته است. به دلیل اثرات زیانبار باقیمانده های دارویی بر سالمت انسان، پایش حضور آن ها در مواد غدایی اهمیت 
به سزایی دارد. با توجه به مشکالت بهداشت عمومی و زیان های اقتصادی ایجاد شده به سبب استفاده ناصحیح از آنتی بیوتیک ها، 
این مطالعه با هدف تعیین میزان تتراسایکلین، کلرتتراساکلین، اکسی تتراسایکلین و داکسی سایکلین در شیرهای پاستوریزه عرضه 

شده در شهر تهران انجام گرفت.
موادوروشها: این مطالعه به صورت مقطعی طی زمستان سال 1390 انجام شد. 56 نمونه شیر پاستوریزه از برندهای مختلف 
به صورت تصادفی از سطح شهر تهران جمع آوری گردید. با استفاده از کیت دلوتست (®Delvotest) آزمون غربالگری انجام شد و 

نمونه های مثبت برای آزمون کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (HPLC) مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها: نتایج حاصل از آزمون غربالگری، حضور انواع آنتی بیوتیک ها را در 33/93 درصد از نمونه ها نشان داد. به وسیله آزمون 
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال مشخص شد که 26/3 درصد از نمونه های مثبت )8/93 درصد از کل( بیش از حد مجاز باقی مانده 

(MRL) به خانواده تتراسایکلین آلوده و سایر نمونه ها نیز حاوی دیگر آنتی بیوتیک ها بوده اند.

نتیجهگیری: با توجه به سرانه مصرف شیر در کشور، این میزان از آلودگی به آنتی بیوتیک تتراسایکلین، جمعیت قابل توجهی را 
تحت تأثیر قرار می دهد که در بین آن ها کودکان، سالمندان، بانوان باردار و بیماران، بیش از سایرین در معرض خطر می باشند. این 
پژوهش لزوم توجه بیش از پیش سازمان های قانون گذار و ناظر را برای کنترل و به حداقل رساندن این آلودگی ها گوشزد می کند.

کلماتکلیدی: باقی مانده دارویی، تتراسایکلین، تهران، شیر، کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
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مقدمه
با توجه به مصرف شیر در برنامه غذایی روزانه انسان به عنوان یکی 

از گروه های اصلی غذایی، بهداشت و سالمت این محصول از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. شیر در معرض آلودگی های بسیاری است که 

تاریخ اعالم قبولی مقاله: 92/8/26 تاریخ اعالم وصول: 92/6/2   
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آراسب دباغ  مقدم و همکاران 319بررسی میزان باقی مانده آنتی بیوتیک های خانواده تتظراسایکلین در شیرهای پاستوریزه ...

سالمتی انسان را تهدید می کنند. از جمله آلوده کننده های شیر، مواد 
شیمیایی مثل آنتی بیوتیک ها، هورمون ها، ضد عفونی کننده ها، حشره 
کش ها، مایکوتوکسین ها و فلزات سنگین هستند )1(. با گسترش 
روش های نوین دامپروری و باال رفتن احتمال رخداد بیماری ها 
در پرورش متراکم دام ها، استفاده از آنتی بیوتیک ها برای تضمین 
رشد و نمو مطلوب، کنترل ورم پستان و بیماری های سیستمیک و 
موضعی در گله های گاو شیری رایج گشته است. آنتی بیوتیک ها به 
طور معمول با دوز درمانی یا دوز پایین تر از دوز درمانی، به شکل 
تزریقی یا افزودنی به جیره غذایی روزانه دام مصرف می گردند. 
عدم رعایت دوز توصیه شده دارو و عدم توجه به مدت زمان منع 
مصرف دارو، سبب حضور باقی مانده دارویی در مواد غذایی با 

منشأ دامی می شود )1و2(.
مشکالت بهداشتی گوناگونی هم چون ایجاد واکنش های آلرژی، 
احتمال ایجاد سرطان یا موتاسیون )3(، ایجاد میکروارگانیسم های 
مقاوم به آنتی بیوتیک و کاهش حساسیت در برابر درمان آنتی بیوتیکی 
)4( نگرانی در مورد وجود باقیمانده های دارویی در مواد غذایی را 
به حدی افزایش داده است که سازمان های ناظر بر ایمنی غذا در 
سطح جهان، بر عاری بودن مواد غذایی از این باقیمانده ها تأکید 
دارند. عالوه بر همه مسائل بهداشتی مطرح شده، احتمال ایجاد 
مشکالت صنعتی در تولید فراورده های شیری )به ویژه فراورده های 
تخمیری( در صورت وجود باقیمانده ی آنتی بیوتیکی در شیر، نیز 

مطرح است )5(.
تتراسایکلین ها جزء مهم ترین گروه های آنتی بیوتیکی هستند که از 
حدود 50 سال قبل تا امروز به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار 
گرفته اند. این آنتی بیوتیک ها، فعالیت باکتریواستاتیک داشته و به طور 
گسترده ای برای درمان بیماری ورم پستان گاو به شکل خوراکی و 
با مقادیر کمتر از دوز درمانی استفاده می شوند. در این میان اکسی 
تتراسایکلین (OTC) و کلرتتراسایکلین (CTC) به مقدار بیشتری مورد 
استفاده قرار می گیرند. در صورتی که میزان باقیمانده تتراسایکلین ها 
در فراورده های دامی بیش از حد تحمل باشد، آسیب های جدی را 
به ویژه در بیماران، جنین٬ نوزادان و کودکان کمتر از 12 سال به 
دنبال خواهد داشت. بر این اساس، پایش باقیمانده تتراسایکلین ها 
در شیر که اغلب مورد مصرف گروه های آسیب پذیر می باشد، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

روش های گوناگون میکروبی، ایمونوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی با 
هدف غربالگری، شناسایی و تعیین مقدار باقیمانده آنتی بیوتیک ها 
در مواد غذایی با منشأ دامی ایجاد شده است )6(. در این میان 
دو روش میکروبی و ایمونوشیمیایی به منظور انجام بررسی های 
غربالگری و روش های فیزیکوشیمیایی هم چون اسپکتروفتومتری، 
 ،(HPLC) اسپکتروفلوریمتری و نیز کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

برای تعیین مقدار دقیق آنتی بیوتیک ها استفاده می شوند )7(.
با توجه به مشکالت بهداشت عمومی و زیان های اقتصادی ایجاد 
شده به سبب استفاده ناصحیح از آنتی بیوتیک ها، این مطالعه به منظور 
تعیین میزان تتراسایکلین، کلرتتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین و 
داکسی سایکلین در شیرهای پاستوریزه عرضه شده در شهر تهران 

انجام گرفت.

موادوروشها
جمع آوری نمونه: طی یک مطالعه مقطعی، 56 نمونه شیر پاستوریزه از 
برندهای مختلف عرضه شده در سطح شهر تهران، طی زمستان سال 
1390 به طور تصادفی، جمع آوری و در بسته بندی های 50 میلی لیتری 
جهت آزمایش به آزمایشگاه شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس 
)آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( 

ارسال گردید.
آزمونغربالگری: برای جستجوی آنتی بیوتیک در نمونه ها ابتدا از 
کیت دلوتست (Delvotest® SP-NT) ساخت شرکت DSM استفاده 
گردید. این کیت جهت سنجش کیفی حضور آنتی بیوتیک در شیر به 
کار برده می شود. برای انجام این آزمایش 100 میکرولیتر از هر نمونه 
به لوله های حاوی محیط آگار و اسپور باسیلوس استئاروترموفیلوس 
  (Bacillus stearothermophilus var. calidolactis)واریته کالیدوالکتیس
اضافه گردید. سر لوله ها توسط پارافیلم بسته و به مدت 3 ساعت در 
انکوباتور 64 درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری و سپس با توجه به 
راهنمای کیت، نتایج ثبت شد؛ رنگ بنفش به عنوان نشانه باقی مانده 
آنتی بیوتیک در شیر )+(، رنگ زرد به عنوان نشانه ی عدم وجود 
باقی مانده آنتی بوتیک )-( و رنگ زرد/ بنفش به عنوان مشکوک 

ثبت گردید )8(.
تجهیزات:  و  مواد  باال:  کارایی با مایع کروماتوگرافی آزمون
استانداردهای اکسی تتراسایکلین، تتراسایکلین، کلرتتراسایکلین و 
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داکسی سایکلین همگی با خلوص باالی 95 درصد، کارتریج های 
با  Oasia HLB SPE (Waters, USA)، دستگاه کروماتوگرافی مایع 

کارایی باال مدل یانگلین (Yonglin) مجهز به دتکتور UV-Vis، متانول، 
استونیتریل (HPLC grade)، اگزالیک اسید، اسید سیتریک منوهیدرات، 
دی سدیم هیدروژن فسفات منوهیدرات، تری کلرواستیک اسید، 

(Reagent grade) دی سدیم اتیلن دی آمین تترااستیک اسید

محلولها
محلولهایاستاندارد: با در نظر گرفتن خلوص و فعالیت، از هر 
یک از پودرهای اکسی تتراسایکلین، تتراسایکلین، کلرتتراسایکلین 
و داکسی سایکلین محلول استوک استاندارد حاوی 10 میکروگرم 
در هر میلی لیتر تهیه گردید که در دمای منفی 20 درجه سانتی گراد 
نگهداری شدند. از محلول های استوک فوق رقت های 50، 100، 
250، 500 و 1000 نانوگرم در میلی لیتر به وسیله فاز متحرک به 
طور روزانه تهیه و جهت رسم منحنی استاندارد به کار برده شد. از 

این نمونه ها به عنوان استاندارد روزانه استفاده گردید.
محلولبافرمکایلواین: 11/8 گرم اسید سیتریک منوهیدرات، 
13/72 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات دی هیدرات و 33/62 
گرم نمک دی سدیم اتیلن دی آمین تترااستیک اسید (EDTA) در آب 
مقطر حل کرده و به حجم 1 لیتر رسانده و از فیلتر 0/45 میکرومتر 

عبور داده شد.

آمادهسازینمونههایشیربرایآزمونکروماتوگرافیمایع
باکاراییباال

به 5 گرم از نمونه شیر به طور کامل همگن شده، 2 میلی لیتر محلول 
20 درصد تری کلرواستیک اسید و 20 میلی لیتر محلول بافر مک 
ایلواین افزوده شد. پس از ورتکس و ساتنریفوژ کردن لوله ها فاز 
باالیی برای مرحله بعدی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا ستون های 
SPE توسط عبور دادن 3 میلی لیتر متانول و 3 میلی لیتر آب فعال 

گردیدند، سپس فاز باالیی به دست آمده از مرحله قبل، به آرامی از 
روی آن ها عبور داده شد. پس از آن، ستون ها با 2 میلی لیتر محلول 
متانول 5 درصد در آب شستشو داده شد و در نهایت تتراسایکلین ها 
با عبور 3 میلی لیتر متانول از ستون ها جدا گردیدند. محلول متانولی 
به دست آمده زیر گاز ازت تبخیر شده و باقی مانده در 1 میلی لیتر 

متانول حل و توسط فیلتر PTFE با قطر منافذ 0/45 میکرومتر صاف 
شد. 100 میکرولیتر از این محلول به دستگاه کروماتوگرافی مایع 
با کارایی باال تزریق گردید. ارتفاع پیک های به دست آمده، برای 

ارزیابی هر یک از داروها مورد استفاده قرار گرفت )7(.

شرایطدستگاهکروماتوگرافیمایعباکارآییباال
 5 ذرات  قطر  و   I.D میلی متر   4/6 در   250 ابعاد  به   C8 ستون: 
میکرومتر به همراه ستون محافظ مناسب از همین نوع در دمای 
40 درجه سانتی گراد، فاز متحرک: محلول 0/01 موالر اگزالیک 
اسید– استونیتریل با نسبت (v/v 15 :85)، سرعت جریان حالل: 
1/5 میلی لیتر در دقیقه به همراه دتکتور با طول موج 365 نانومتر

یافتهها
در این مطالعه 56 نمونه شیر پاستوریزه ابتدا با استفاده از کیت 
دلوتست آزمایش شد که در 19 مورد رنگ محیط آزمایش کاماًل 
بنفش باقی ماند )+++ و ++( که نشانه وجود باقی مانده آنتی بیوتیکی 
باالتر از MRL (Maximum Residue Limit/Level) است. بر این اساس، 
در این مرحله 33/93 درصد نمونه های شیر مورد آزمایش، حاوی 

آنتی بیوتیک بوده اند.
نمونه های مثبت تأیید شده توسط آزمون غربالگری، برای آزمایش 
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج 
حاصل از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال نشان داد که هر 
4 نوع تتراسایکلین مورد آزمایش به طور توأم استخراج شده و در 
یک تزریق کروماتوگرافی مایع با کارایی باال، به خوبی از هم جدا 
می شوند. روش از حساسیت مناسب، جهت نشان دادن مقادیر 
تتراسایکلین ها در حد MRL یا پایین تر برخوردار بود. میانگین جذب 
برای هر یک از نمونه های استاندارد، کنترل و نمونه های مورد آزمایش 
اندازه گیری شد. میانگین جذب استانداردها در برابر غلظت، رسم و 
از معادله ی خطی رسم شده )منحنی استاندارد( برای تعیین غلظت 

نمونه های مورد آزمایش استفاده گردید.
نتایج آزمون کروماتوگرافی مایع با کارایی باال نشان داد که 26/3 
درصد از این تعداد )8/93 درصد از کل نمونه ها( بیش از MRL به 
تتراسایکلین ها و نمونه های دیگر نیز به سایر آنتی بیوتیک ها آلوده 
بوده اند. طبق استاندارد اتحادیه اروپا MRL برای اکسی تتراسایکلین، 
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کلرتتراسایکلین و تتراسایکلین در شیر 100 میکروگرم در کیلوگرم 
و در مورد داکسی سایکلین صفر می باشد )جدول 1(.

در هیچ یک از نمونه های شیر پاستوریزه مورد آزمایش، تتراسایکلین 
اما در 2 نمونه،  یافت نشد   MRL از  تتراسایکلین بیش  و اکسی 
کلرتتراسایکلین بیش از MRL و در 3 نمونه، آلودگی به داکسی 
نتایج به دست آمده، روش  با توجه به  سایکلین وجود داشت. 
 MRL مورد استفاده به خوبی نسبت به مقادیر تتراسایکلین ها در حد

حساس می باشد )جدول 1(.

بحثونتيجهگيری
بهداشتی  مشکالت  شد،  داده  توضیح  مقدمه  در  که  همان طور 

گوناگونی هم چون ایجاد واکنش های آلرژی، ایجاد موتاسیون و 
رده های مقاوم میکروارگانیسم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها، اختالل 
تتراسایکلین ها(، امالح و سایر ریز  در جذب کلسیم )در مورد 
مغذی ها و غیره، نگرانی در مورد وجود باقیمانده های دارویی در 
مواد غذایی را به حدی افزایش داده است که سازمان های بهداشتی 
و دامپزشکی بین المللی، بر کنترل مواد غذایی از نظر این باقیمانده ها 
تأکید دارند. در مورد لبنیات و به ویژه شیر، نکته مهم، طیف مصرف 
کنندگان آن است که به طور معمول کودکان، سالمندان، زنان باردار 
و بیماران جزء آسیب پذیر این طیف می باشند. وجود باقیمانده های 
آنتی بیوتیکی در مواد غذایی، نه تنها در دراز مدت هزینه های گزافی 
را به سامانه سالمت کشور تحمیل می کند، بلکه در کوتاه مدت نیز 
مانع صادرات مواد غذایی با منشأ دامی شده و ضررهایی را نیز به 

اقتصاد کشور وارد می سازد.
اولین مطالعات در زمینه باقی مانده آنتی بیوتیک ها در شیر، توسط 
خاوری خراسانی در دهه 40 انجام شد. در یک بررسی در سال 
1351 بیش از 5 درصد نمونه های شیر خام و 2/5 درصد از شیرهای 
پاستوریزه مورد آزمایش، آلوده به آنتی بیوتیک ها گزارش شدند. 
عطار باروق در سال 1357 در بررسی 1000 نمونه شیر خام، بیش 
از 53 درصد از آن ها را آلوده به آنتی بیوتیک گزارش نمود. در سال 
1371 کریم و نواب پور در یک بررسی یک ساله روی 606 نمونه 
شیر جمع آوری شده از دامپروری های اطراف تهران، اعالم نمودند 
که در 27 درصد موارد آلودگی به پنی سیلین ها و در 4 درصد 
موارد آلودگی به سولفونامید وجود داشته است. همین افراد در 
سال 1375 با بررسی 620 نمونه شیر خام دریافتی از کارخانه شیر 
پاستوریزه تهران در 36/4 درصد موارد آلودگی به آنتی بیوتیک ها 
را اعالم نمودند که هر دو این نتایج با نتایج حاصل از این مطالعه 
یعنی 33/93 درصد مطابقت دارد. در بررسی دیگری که روی 576 
نمونه شیر خام در فاصله اردیبهشت تا بهمن سال 1371 توسط 
معارفی انجام شد، میزان آلودگی کلی به آنتی بیوتیک ها 32/5 درصد 

گزارش گردید )10، 11، 12(.
عالوه بر این، در مطالعه ای که توسط رسولی و همکاران انجام 
شد )1388( 8/7 درصد از نمونه های شیر پاستوریزه ی آزمایش 
شده، دارای تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین بودند )13(، هم چنین 
فالح راد و همکاران )1384( نیز 7/11 درصد از کل نمونه های شیر 

  Oxytet.Tetracyc.  Chlortet.  Doxycyclin  شماره نمونه
1  19/87  43/43  *39/746  *18/176  
2  00/8  36/2  0  0  
3  86/18  63/8  64/76  0  
4  72/10  50/20  0  0  
5  75/13  36/2  0  0  
6  67/11  81/6  0  0  
7  2/7  0  0  0  
8  06/18  22/0  36/24  0  
9  20/26  70/1  84/32  0  
10  17/23  41/17  0  0  
11  81/15  72/15  *61/247  0  
12  65/27  99/17  0  0  
13  65/27  14/18  42/21  0  
14  00/19  49/15  0  0  
15  76/15  05/10  0  0  
16  98/17  85/13  75/13  *26/23  
17  97/31  35/20  95/63  0  
18  39/20  76/14  0  0  
19  77/19  70/12  0  *69/24  

 
 

جدول1–مقادیربهدستآمدهبرایهریکازتتراسایکلینها)برحسب
میکروگرمدرکیلوگرم(درنمونههای+++و++درآزمونکروماتوگرافی

مایعباکاراییباال

MRL نمونه های آلوده و دارای آنتی بیوتیک باالتر از *

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.a
ja

um
s.

ac
.ir

 a
t 9

:1
1 

+
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

D
ec

em
be

r 
2n

d 
20

17

http://journals.ajaums.ac.ir/article-1-939-fa.html


سال یازدهم    شماره 4    زمستان 1392  شماره مسلسل 44مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 322

خام و پاستوریزه ی جمع آوری شده از سطح شهر مشهد را، دارای 
بقایای جنتامایسین گزارش کردند )1(. در مطالعه ای دیگر که توسط 
قایم مقامی و همکاران روی نمونه های تحویلی شیر پگاه انجام شد٬ 
82 درصد از 77 نمونه ی آزمایش شده، دارای میانگین 5 میکروگرم 

در کیلوگرم تتراسایکلین بود )14(.
 (Withdrawal موارد فوق حاکی از عدم رعایت زمان منع مصرف
(Time توسط دامداران و عدم وجود نظارت کافی توسط سازمان های 

مسئول می باشد و لذا دور از ذهن نیست که در سایر فراورده های 
غذایی با منشأ دامی نیز، این نوع آلودگی وجود داشته باشند. این 
موضوع در کشورهای پیشرفته به طور معمول به دلیل استفاده از 

دوز بیش از حد مجاز اتفاق می افتد )15(.
در مطالعه ای که در سال 2004 میالدی توسط یاماکی و همکاران در 
اسپانیا انجام شد 7/1 درصد از 2686 نمونه ی آزمایش شده ی شیر 
خام گوسفندی حاوی بقایای آنتی بیوتیکی بودند )16( که این میزان 
باقی مانده به نسبت سایر نتایج به دست آمده از شیر گاو کمتر بود.
HPLC/ ای ال سینکوئینا و همکاران در سال 2003 میالدی یک روش
PDAD را برای تعیین میزان تتراسایکلین ها در نمونه های شیر گاو 

و سایر بافت های حیوان طراحی و اجرا نمودند. درصد بازیافت 
تتراسایکلین ها در نمونه های شیر 81/1 درصد و در عضالت 82 
اروپایی  کشورهای  پادمان  با  کاماًل  شده  یاد  روش  بود.  درصد 

(Sanco/1805/2000) مطابقت داشت )17(.

ای کی کانگ ات در سال 2005 میالدی در کنیا میزان تتراسایکلین ها 
و بتا الکتام ها را در 854 نمونه شیر خام و 110 نمونه شیر پاستوریزه 
توسط روش غربالگری سریع میکروبی بررسی نمود. نتایج این 
بررسی نشان داد که تقریبًا در 16 درصد از نمونه های شیر، آلودگی 

وجود داشت )18(. در مطالعه ی دیگری که توسط گیدینی و همکاران 
در کشور ایتالیا انجام گرفت 49 درصد از نمونه های شیر گاو مورد 
آزمایش، حاوی بقایای بتاالکتام بودند )19(. در مطالعه ای که توسط 
فقیهی و همکاران در 220 مزرعه پرورش گاو شیری در دو استان 
تهران و قم انجام شد علت مصرف باالی آنتی بیوتیک ها، تراکم زیاد 
دام در مزرعه، وضعیت بهداشتی نامناسب و مدیریت ضعیف مزرعه 
گزارش شده است. این مطلب نشان دهنده اثر مدیریت مزرعه بر 

سالمت جامعه است )20(.
باقیمانده های  میزان  بر  نظارت  اهمیت  از  حاکی  فوق  موارد 
دامی  منشأ  با  غذایی  فراورده های  سایر  و  شیر  در  آنتی بیوتیکی 
می باشد. بدین منظور و با توجه به نتایج به دست آمده به نظر 
می رسد تنظیم و تدوین ضوابط و استانداردهای ملی مرتبط باید 
در دستور کار سازمان های مسئول نظیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان استاندارد 
ملی ایران قرار گیرد. هم چنین الزم است پژوهش های گسترده تر به 
منظور شناسایی سایر آنتی بیوتیک ها و داروها در فراورده های شیری 
و دیگر انواع فراورده های غذایی با منشأ دامی )گوشت، مرغ، ماهی، 
تخم مرغ، عسل و غیره( با هدف کمک به برنامه ریزی در جهت 
ایجاد نظارت های الزم و بهینه کردن زنجیره تولید مواد غذایی به 

منظور حفظ سالمت مصرف کنندگان انجام شود.

تشكروقدردانی
اعتبار این پژوهش توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی تأمین گردیده است که بدین وسیله از 

سازمان یاد شده تشکر می شود.
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Abstract

Background: With developing new methods of animal husbandry and increasing the prevalence of 

diseases, using of antibiotics becomes common in assurance of growth and prevention of systemic diseases 

and mastitis in dairy herds. Ignorance or negligence of withdrawal time or using more antibiotics than 

prescribed, are two common causes of antibiotic residues. Due to the harmful effects of drug residues on 

human health, it is important to monitor their residues in foods. 

Materials and methods: 56 pasteurized milk samples of different brands have gathered from Tehran 

retailers haphazardly. Screening test performed by Delvotest kit and the positive samples referred for HPLC 

test.

Results: The results of screening test showed the presence of different kinds of antibiotics in 33.93% of 

samples. HPLC determined that 26.3% of positive samples (8.93 % of total samples) were contaminated by 

tetracyclines more than Maximum Residue Level/Limit (MRL) and other samples had other antibiotics. 

Conclusions: According to dairy per capita consumption of Iranians, these rates of contamination affect 

considerable part of population especially vulnerable groups like children, pregnant women, elderly and 

patients. This research shows the necessity of legislative and food inspecting organizations to control and 

minimize these kinds of contaminations. More research is recommended on other dairy foods. 

Keywords: Drug residues; Chromatography, High Pressure Liquid; Milk; Tehran; Tetracycline
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