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 چکیده

 ها و دام یاهل واناتیح در یعفون یها یماریو درمان ب کنترل جهت به ها کیوتیب یآنت از استفاده: مقدمه

وج ود   یالملل   نیب ی. از نظر استانداردهادارد رواج ها یدر دامدار دام، رشد کیمنظور تحر به نیچن هم و

ک  ه ممک  ن اس  ت در  رای  ز باش  ند یقاب  ت تحم  ت نم   یریش   یه  ا و ف  رآورده ریدر ش   ه  ا کی  وتیب یآنت  

پس  ها کیوتیب یآنت یگردد. تمام یو مشکالت گوارش کیآلرژ یها العمت کننده موجب عکس مصرف

موج ب انتق ال    یمحص ول  نیمص رف چن    ج ه یو در نت ش وند  یخ ام ا اهر م     ریدر ش ،یاز استفاده تا مدت

 مان ده  یب اق  یابی  ارز ه دف  ب ا  مطالع ه  نی  ا. گ ردد  یکنن ده م    مذکور به ب دن ف رد مص رف    کیوتیب یآنت

 نی  از ا ه دف  .گرف ت  ص ورت  بروجرد شهرستان یگاوها از شده یآور جمع خام ریش در کیوتیب یآنت

 .باشد یم بروجرد شهرستان در شده دیتول خام یرهایش در کیوتیب یآنت ماندهیباق ییشناسا پژوهش

 از 19 س ال  آذر و آبان یها ماه فاصله در خام ریش نمونه 952 تعداد یفیتوص مطالعه کی درکار: روش

 نیا سپس. شد یآور جمع بروجرد شهرستان ییروستا مختلف مناطق یسنت و یصنعت یها یگاودار انیم
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 Abstract 
Introduction: Using the antibiotics is common in feedlots for domestic animals 

and livestock in order to control and cure their infectious diseases and for their 

growth. From the viewpoint of international standards, the presence of antibiotics 

in milk and other dairy products is not acceptable because they may cause allergic 

reactions and digestion problems in the consumers. All antibiotics can remain in 

the milk of an animal for a while after it takes them. Therefore, drinking the milk 

may cause the antibiotics to be transferred to the body of the consumers. The 

present study aims to analyze the antibiotic residues in the raw milk collected 

from different cows in Borujerd city. 

 

Methods: In order to do a descriptive study, 150 raw milk samples were 

collected from the cows in several traditional and modern feedlots in rural areas of 

Borujerd city in November and December 2015. Then the samples were tested for 

antibiotic residues using the COPAN test. 

 

Results: 30 samples (20%) of all the 150 tested samples were positive in terms 

of antibiotic residues after being tested with the above-mentioned method. 

 

Conclusion: It seems as if with the increase in using antibiotics in feedlots, 

more elaborate studies are needed to specify the type and amount of the remaining 

of antibiotics in raw milk and dairy products in the country. 
  Keywords: Raw milk, Feedlot, AAntibiotic Residues. 
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 مقدمه

در معرض  ها یدامدار در شده دیتول خام ریش

 به توان یم جمله آن از که دارد قرار یمختلف یها یآلودگ

 ،ها کننده یضدعفون ها، کیوتیب یآنت مانند ییایمیش یها ندهیآال

 نمود اشاره یسم فلزات وها  کش حشره ها، تیترین و ها تراتین

 محصول که هستند یکروبیم ضد مواد ها کیوتیب یآنت .(9)

 یها غلظت در که باشند یم ها سمیکروارگانیم هیثانو سمیمتابول

 ازها  آن رشد از ممانعت ای ها یباکتر بیتخر به قادر نییپا

 یبرا ازین مورد یکیمتابول ای یساختمان عناصر بر ریتأث قیطر

 هستند یباتیترک هیثانو یهاتیمتابول .(0) هستندها  آن یزندگ

 یضرور مثت دیتول و رشد یبرا هیاول یهاتیمتابول برخالف که

 دیتول ها سمیکروارگانیم توسط یمتنوع تیدال به و ستندین

و درمان  کنترل جهت ها کیوتیب یآنت از استفاده(. 3) شوند یم

 در رشد کیتحرمنظور  به نیهمچن و یعفون یها یماریب

 مورد نیتر عیشا پستان ورم یماری. باست جیرا ها یدامدار

 چنانچه .دیآ یحساب م به یگاودار در کیوتیب یآنت مصرف

 9-92) یدرمان حد از کمتر یها غلظت در ها کیوتیب یآنت

 استفاده مدت یطوالن یها دوره در( خوراک هر در گرم یلیم

حالت  نیا در. شوند یم وانیح رشد سرعت شیافزا سبب شوند

 و هضم گوارش ستمیس در یشتریب راندمان با دامخوراک 

 است ممکن که ابدی یم شیافزا زین وانیح وزن. شود یم جذب

 مصرف. باشد یگوارش ستمیس یکربیم فلور راتییتغ اثر در

 تیرعا وعدم یریشگیپ و درمان جهت ها کیوتیب یآنت هیرو یب

 یابی راه سبب ها، یدامدار در دارو دفع جهت الزم زمان مدت

 جادیادر انسان  توانند یم که شود یم ریش به ها کیوتیب یآنت

 پاتوژن یها یباکتر بروز سبب درازمدت در و کند یآلرژ

 است شده تیتبد مهم ینگران کی به امروزهشوند که  مقاوم

 ماندهیباق نظر از ریش یبهداشت و یفیک کنترل نیبنابرا؛ (9)

 منظور نیا ی. برارسد یم نظر به یضرور ها کیوتیب یآنت

 یدارا کی هر کهاند  شده ارائه تاکنون یمختلف یها آزمون

 نوع به یبستگ شیآزما روش انتخاب. هستند یو محاسن بیمعا

 تیحساس انتظار، مورد یزمان یها تیمحدود ک،یوتیب یآنت

 .(5)دارد روش آن نهیهز و روش

 یعار دیبا جامعه در استفاده مورد یبهداشت ییغذا مواد

. باشد افراد سالمت دکنندهیتهد و رسان بیآس مواد هرگونه از

: جمله از یمختلف یها گروه به توان یم را دکنندهیتهد مواد نیا

 سموم و ییایمیش عناصر ها، سمیکروارگانیم و کیولوژیعناصر ب

 استفاده امروزه. (6) نمود یبند میتقس ها کیوتیب یآنت ازجمله و

ها  عفونت به دام یابتال از یریجلوگمنظور  به ها کیوتیب یآنت از

 تحت دیبامسئله  نیا اما ،است ریناپذ اجتناب و جیرا یامر

 از یکی کیوتیب یآنت وجود تست. (2)شود انجام یخاص طیشرا

 ماندهیباق وجود. است ریش کارخانه مهم یها شیآزما

 چون است نامطلوب یمختلف جهات از ریش در یکیوتیب یآنت

 در و شود یم افراد در یکیوتیب یآنت مقاوم    ت جادیا باعث

 لخته تیتشک از ریپن و ماست مثت یریتخم یها فرآورده

 در موجود کیوتیب یآنت یایبقا نیچن . همکند یم یریجلوگ

 ،یآلرژ جادیامنجر به  انسان در تواند یم ییغذا مواد

 .(7) گردد سرطان جادیا یحت و یژن جهش ت،یمسموم

 یها روش خام ریش در کیوتیب یآنت وجود صیتشخ یبرا

 ها کیوتیب یآنت یریگ اندازه یها روش دارد وجود یمختلف

 دسته سه به یکل طورو به  باشند یفیک ای و یکم است ممکن

 میتقس یا هیو تجز یکیولوژیکروبیم ،یکیمونولوژیا یها روش

 .(0)شوند یم

 یابیارز یها روش عنوان تحتها  روش نیا از دسته کی

 ماندهیباق بودن یمنف ای مثبت صیتشخ جهتصرفاً  یفیک

هاست.  آن ازجمله کوپن تست روش که هستند کیوتیب یآنت

 معرف یحاو آماده یهاالیو از استفاده با روش نیا در

 نیا به شیآزما مورد ییغذا ماده کردن اضافهو با  کیوتیب یآنت

 از رنگ رییتغ مشاهدهبا  ون،یانکوباس دوره کی ازپس  ها،الیو

 ییغذا ماده در کیوتیب یآنت وجود عدم به یپ زرد، به بنفش

 .(1) میبر یم نظر مورد
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 است زایال رینظ یکم یها روش شامتها  روش گرید دسته

 کیوتیب یآنت ضد یها یباد یآنت از استفاده با روش نیکه در ا

 واکنش ازو استفاده  مربوطه یها در چاهک شده هیتعب

 کیوتیب یآنت وجود عدم ای وجود به یپ تیدرنها زایال چیساندو

 مختلف یها غلظت ازاستفاده  با ریاخ روش. در میبر یم

 یکم زانیم توان یم مربوطه کیوتیب یآنت از استاندارد

 هر یبرا روش نیا. در نمود مشخص را نظر مورد کیوتیب یآنت

 کیوتیب یآنت همان به منحصر تیک از یستیبا کیوتیب یآنت

 .(92) شود استفاده

به افشار  عیفاز ما یکروماتوگراف از استفاده گرید روش

 HPLC()High Performance Liquid)باالست 

Chromatography)  یها ستون از استفاده با روش نیا درکه 

و با  نموده نظر مورد ماده یکروماتوگراف به اقدام یاختصاص

اقدام  ستون، از مربوطه کیوتیب یآنت خروجاز سرعت  استفاده

 .(99) ندینما یم آن زانیم یریگ و اندازه ییشناسا به

 ماندهیباق یهمکارانش بر رو ی ورسولدر مطالعه 

شهر تهران  زهیپاستور یرهایش در نیکلیتتراسا کیوتیب یآنت

 .(90) شددرصد اعالم  7/2 رهایش نیا یآلودگ زانیم

 رینمونه ش 52 یبر رو که یا در مطالعه موثق نیمحمدحس

را  یآلودگ زانیم داد انجام جانیآذربا یلخچیاخام در منطقه 

با استفاده از آزمون  مطالعه نی. انمودنمونه( اعالم  5درصد ) 92

 .(93) شد( انجام CTMکوپن )

 گرفت انجام جانیآذربادر منطقه  که یگریددر مطالعه 

 32 زین زهیپاستور ریش ودرصد  09خام  ریش یآلودگ زانیم

 .(99) شد اعالمدرصد 

 ایتالیدر ا همکاران و یدینیگ توسط که یا در مطالعه

 ریش در بتاالکتام کیوتیب یآنت ماندهیباق زانیم گرفت صورت

 .(95)نمودندگزارش  درصد 91 را گاو

 وعیش زانیم ایاسپان همکاران در و یاماکیدر مطالعه 

درصد گزارش  2/9 گوسفندان ریش در کیوتیب یآنت ماندهیباق

 یبر رو مطالعه نیا. دهد یم نشان را ینییدرصد پا که شده

 .(96) گرفت صورتنمونه  0676

 درهمکارانش  جرالیسالت توسط گرفته انجام مطالعه در

 22 کیوتیب یآنت به ریش یآلودگ زانیم 0229 سال در کیمکز

 .(92) شد اعالمدرصد 

 کارروش

 ران،یا یبر اساس استاندارد مل ها: نمونه یآور جمع

 در ک،یآسپت طیشرا در و دهید فرد آموزش توسط یبردار نمونه

 حداقت کار نیا. جهت شد انجام تیاستر دار چیدرپاروف 

( در اروف هی)آزما یدیخام تول ریش نمونه از تریل یلیم 052

 .شد یآور دار، جمع چیدرپ تیاستر

 شگاهیآزماموردنظر به  یها ونقت نمونه حمت جهت

 یپزشک علوم دانشگاه بهداشت دانشکده یشناس کروبیم

ونقت  کار حمت نییآ رانیا یبر اساس استاندارد مل تهران،

 ریش حفاات طیشرا رانیا یمل استاندارد و یلبن یها فراورده

 سرد رهیزنج طیشرا در ها ونقت نمونه ، حمتدوشش از پس

 باکس مخصوص و در ها کار نمونه نی. جهت ارفتیانجام پذ

 .افتیخشک انتقال  خی هیال دو انیم در

 در ریشنمونه  952تعداد  اشاره مورد روش ازبا استفاده 

 سال همان ماه آذر انیپا تا 9319 ماه آبان یابتدا ازماه  0 مدت

 حومه و بروجرد شهرستان در موجود یها یگاودار از

 پراکنش هشد ک یسعمجموع  در و آمدبه عمت  یبردار نمونه

 وجود شهرستان مناطق تمام در یبردار نمونه لحاظ از یمناسب

 شهر هیحاش و ییروستامنطقه  93از  منظور نیهم. به باشد داشته

 .شد یبردار نمونه به اقدام

 902 رگه دو: بیترت به نژاد نظر از یبررس تحت یگاوها

 99 تیاص ودرصد(  66/90رأس ) 91 یبوم ،درصد( 72رأس )

 مورد یگاوها یسن فیط ازلحاظدرصد( بودند.  33/2رأس )

 65 ساله 3-9،درصد( 32رأس ) 95ساله  0-3: بیترت به یبررس

  66/06رأس ) 92 زیسال ن 9از  شیب ودرصد(  3/93رأس )
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رأس از  65 تعداد ینگهدار گاهیجا ازلحاظ. بوددرصد( 

رأس  75درصد( و  33/93کوچک ) یها یگاوها در دامدار

 ینگهدار یخانگ یها لهیدرصد( از گاوها در طو 62/56)

 .شد یم

با استفاده از روش کار  ریدر ش کیوتیب یآنت ماندهیباق

)سازنده  ی( دانمارکHansen companyشرکت هانسن )

( و قرار دادن در انکوباتور کیوتیب یآنت مانده یباق نییتع تیک

با  Microbilogical Test Incubatorمخصوص 

 یابیشرکت هانسن دانمارک مورد ارز دیتول  Hansenمارک

 شرکت قیطر از نظر مورد انکوباتور و تیقرار گرفت. ک

مقدار  تست انجام ی. برادیگرد هیته قیصد پخش شگامانیپ

 یحاو الیو 05که شامت  یتیدر ک ریاز ش تریل کرویم 922

، قرار داده و سپس در باشد یشده م زهیوفلیل کیوتیب یمعرف آنت

 3به مدت  گراد یدرجه سانت 69مخصوص در  داخت انکوباتور

موجود  کیوتیب یآنت ری. چنانچه مقاددیگرد ونیساعت انکوباس

 تیذکرشده در جدول همراه ک زانیاز حداقت م کمتر ریش در

 یعنی نیو ا دهد یرنگ م رییمذکور به رنگ زرد تغ الیباشد، و

که  یاست و در صورت یمنف کیوتیب یآنت مانده یجواب باق

بماند( نشان از  یحاصت نشود )رنگ بنفش باق یرنگ رییتغ

 (9نمودار دارد ) کیوتیب یوجود آنت

 نظر ها، از ارسال نمونه یسر هر در کارانجام  جهت

 نانیجهت اطم و قرار گرفتند یابیمورد ارز کیوتیب یوجود آنت

تحت  الیو کی، همواره تیصحت انجام کار طبق دستور ک از

 قرار گرفت. استفاده موردها  نمونه کنار در شاهد وانعن

 ها با استفاده از فرمول: نمونه حجم

 

 

تعداد  محاسبات در سهولت جهت که دیگرد برآورد

 آمدهبه دست  جینتا تینها در .(97)شد یآور نمونه جمع 952

 قرار گرفت. یآمار یابیارزمورد  SPSSافزار  از نرم استفاده با

 هایافته
 مان   ده ینظ   ر ب   اق از ش   ده یبررس   نمون   ه  952از مجم   وع 

 (9)نمودار  بوددرصد( مثبت  02نمونه ) 32تعداد  ک،یوتیب یآنت

 
 کیوتیب یآنت ماندهیباق یدارا یها نمونه یفراوان نمودار :1 نمودار
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  مورد تیجمع انیم در کیوتیب یآنت مثبت موارد وعیش فیط

 :است ریز شرح به 9-9جدول  اساس بر یبردار نمونه

 

 

 

 دام ینگهدار گاهیجا دام و سن نژاد،به دست آمده بر اساس  یرهایش در کیوتیب یآنت یفراوان :1 جدول

 

 

 بحث
 یه ا  یماریموجب کنترل ب نکهیعالوه بر ا ها کیوتیب یآنت

ب ه رش د    توانن د  ی، م  ش وند  یگاوها م   تیجمع انیدر م یعفون

ه  ا در  اس  تفاده از آن ی؛ ام  ا از طرف  ن  دیکم  ک نما زی  ن وانی  ح

ک ه   شود یم ریش در کیوتیب یموجب ترشح آنت ردهیش یگاوها

مقاوم ت   زانیم شیمانند افزا یمشکالت جادیمسئله موجب ا نیا

 انی  در م یآل  رژ ج  ادیا ای  اف  راد جامع  ه و  انی  در م یکروب  یم

 .شود یم یمحصوالت نیچنکننده  مصرف تیجمع

 ارتب ا   آم ده  دس ت  ب ه  جینت ا  به توجه با ریاخ مطالعه در

 نژاد ،(=912/2PV) سن با کیوتیب یآنت مصرف انیم یمعنادار

(95/2PV= و )  نش  د  اف  تیدام  ینگه  دار گ  اهیجا نیهمچن

(792/2PV=.) 

 ک ه  مش ابه  مطالعه با سهیدر مقا مطالعه نیاز ا حاصت جینتا

 انج ام  ج ان یآذربا یچ  خلیادر منطقه  موثق نیمحمدحس توسط

 . دهد یم نشان را کیوتیب یآنت ماندهیباق از یباالتر زانیم شده

 

 

 ب ا  گ او خ ام   ریش   نمون ه  52 یبررس   ب ا  موث ق در مطالعه 

 5 فقط Colour Milk Test(CMT)از آزمون کوپن  استفاده

 نیو ا (93) بود کیوتیب یآنت ماندهیباق یدرصد( حاو 92نمونه )

خ ام   رینمون ه ش    952 یب ر رو  ری  اخ مطالع ه  کهاست  یدر حال

 ( م  وارد مثب  تنمون  ه  32) یدرص  د  02 وعیاز ش   تی  حکا

 .دهد یم نشان را یبرابر دو شیافزا که دارد مثبت کیوتیب یآنت

 مان ده یباق یهمکارانش ب ر رو  یرسولدر مطالعه  نیچن هم

ش هر ته ران    زهیپاس تور  در ش یرهای  نیکلیتتراس ا  کیوتیب یآنت

 ب ه  نس بت ک ه   ش د درصد اعالم  7/2 رهایش نیا یآلودگ زانیم

 .بود کمتر یجداساز زانیم ریاخ مطالعه

در منطق ه   همکاران و یمناف توسط که یگریددر مطالعه 

 ودرص د   09خ ام   ریش   یآلودگ زانیم گرفت انجام جانیآذربا

 مطالع ه  جینت ا  با که.(99)شد اعالمدرصد  32 زین زهیرپاستوریش

 .دارد یخوان هم ریاخ

 

 درصد تعداد )رأس( ریمتغ یفراوان

 مثبت کیوتیب یآنت زانیم

 Pv درصد دامرأس  تعداد

 نژاد

  9/09 2/2 332/2 2/99 تیاص

 95/2 6/06 2/7 66/90 2/91 یبوم

  2/52 2/95 22/72 902 دورگه

 دام سن

3-0 2/95 22/32 2/2 9/09  

9-3 2/65 32/93 2/90 2/92 912/2 

9< 2/92 62/06 2/99 6/36  

 ینگهدار گاهیجا

 792/2 66/56 2/92 33/93 2/65 یدامدار

  39/93 2/93 62/56 2/75 یخانگ لهیطو
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 توس ط  ک ه  یمش ابه  مطالع ه  ب ا  س ه یمقا در حاض ر  مطالعه

 وعیش    زانی   م آنو در  گرفت   ه انج   ام ای   تالیدر ا یدی   نیگ

مرات ب   ب ه  ،(95) نم وده  اع الم درصد مثبت  92را  کیوتیب یآنت

 .دهد یم نشان را یتر نییپا جینتا

 وعیش   زانی  م ایدر اس  پان همک  اران و یام  اکیدر مطالع  ه 

درص د گ زارش    2/9 گوس فندان  ریش در کیوتیب یآنت ماندهیباق

 رانش ان  یت ر  نییدرص د پ ا   یفعل   مطالعه به نسبتکه  (96) شد

 .گرفت صورتنمونه  0676 یبر رو مطالعه نیا دهد، یم

 در کیمکز درهمکارانش  جرالیسالتدر مطالعه  نیهمچن

 اعالمدرصد  22 کیوتیب یآنت به ریش یآلودگ زانیم 0229 سال

 را یب االتر مراتب  به جینتا ریاخ مطالعه با سهیدر مقا که.(92)شد

 .دهد یم نشان

 ب ا  رابط ه  در یمحل  و دامداران  کشاورزان یهمکار عدم

 جمل ه  از دام ب ه  کی  وتیب یآنت   قی  تزر به مربو  اطالعاتارائه 

 یآگ اه  ع دم  نیهمچن   و ب وده  پ روژه  نیا به مربو  مشکالت

 جمل ه  از یاستحصال ریش در کیوتیب یآنت وجود تیاهم از آنان

 یرهایش   در کی  وتیب یآنت   وج ود  ب ا  ارتبا  در مهم مشکالت

 .باشد یم بازار در موجود

 یرس ان  اط الع  ض من  ک ه  ش ود  یم شنهادیپ خاطر نیهم به

 از را آن ان  ،و کش اورزان  دام داران  ب ه  یکافو آموزش  مناسب

 از اس  تفاده زم  ان نیم  اب مناس  ب یزم  ان فاص  له ج  ادیا تی  اهم

 از استفاده نیهمچن. سازند آگاه یردوشیش زمان و کیوتیب یآنت

 س ت یبا یم   ،یف اژتراپ  رینظ نیگزیجا مناسب یدرمان یها روش

 و یو کش  اورز  یول  وژیکروبیم عل  وم محقق  ان نظ  ر م  ورد

 .ردیگ قرار یپرور دام

 گیرینتیجه

 انی   در م ش   ده ج   ادیا یه   ا مقاوم   ت ک   ه ییازآنج   ا

 ه ا  کی  وتیب یآنت هیرو یب مصرف تیدل به یکروبیم یها تیجمع

 نیا حت یبرا رسد یم نظربه  است،( ییغذا عیدر صنا جمله از)

 رو نی  . از اب ود  ییج و  ب ه دنب ال چ اره    نهیزم نیا در دیبا مشکت

 ییغ ذا  م واد  انی  در م کی  وتیب یآنت   مان ده  یباق تر قیدق یبررس

از  یریدر جل وگ  تواند یم شده، دیتول یرهایش ازجمله مختلف

 ه ا  یب اکتر  انی  در م یکیوتی  ب یآنت   مقاومتروزافزون  شیافزا

 .باشد مؤثر

 مرک ز  مص وب  یق ات یتحق طرح از یبخش جهینت مقاله نیا

 و یپزش ک  عل وم  دانشگاه ییغذا مواد یولوژیکروبیم قاتیتحق

 01611ق  رارداد  ش  ماره ب  ه ته  ران یدرم  ان یبهداش  ت خ  دمات

 دانش کده  پ ژوهش  معاون ت  در ش ده  ثبت اخالق کد. باشد یم

  ط  رح نی  ا یب  را ته  ران یپزش  ک عل  وم دانش  گاه بهداش  ت

IR.TUMS.REC.1394.1623   از  لهیوس   نی. ب  دباش  د یم

 نظر از که تهران یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش محترم معاونت

 و تش  کر کم  ال ان  د، ب  وده یق  اتیتحق ط  رح نی  ا یح  ام یم  ال

 .میدار را یسپاسگزار

 هیچ تعارض منافعی توسط نویسندگان بیان نشده است.
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