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 Abstract 
Introduction: One of the problems that could occur for milk is antibiotics 

contamination. Due to the major research done in this field isn't organized and 

their adverse impact on public health; the aim of the present study is review of 

past studies about antibiotic contamination in milk of Iran.  

Methods: The present study is a systematic review of the literature related to the 

topic from internal and foreign data base such as Iranmedex, Irandoc, SID, 

Google Scholar, Scopus  ،Science Direct, WHO, open access journals and 

Pubmed with keywords of antibiotic, milk, Iran and systematic review during 

1992 to 2012. Base on content of titles and abstracts, 32 articles were selected 

and analyzed. 

Results: Results showed that the contamination of antibiotics in measured 

samples of studies ware obtained  2.66- 20.17 % for beta-lactam, tetracycline 1-

82%, aminoglycosides 11.76-98 %, macrolides 69.1%, chloramphenicol (other 

antibiotics) 65 %, overall antibiotics 5-67.5% averagely. 

Conclusion: : The most studies there were posotive contaminations. Considering 

to the high level of antibiotics The most of regions and the adverse effects of 

these compounds on public health, implementing an effective strategy in this 

field is so essential for keeping public health. 
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 مقدمه

مواد غذایی مصرفی انسنان اسنت    مغذی تری  یکی از شیر

از جایگاه ویژه ای در ر یم غذایی افراد به وینژه کودکنان و   که 

بر وردار اسنت کنه در صنورت آلنوده شندن آن       سالخوردگان

گروه هنای زینادی از افنراد، در معنرر  لنر قنرار منی گیرنند         

یکننی از مشننکالت مربننوط بننه شننیر و فننراورده هننای آن  (. 1،2)

از بی   آلودگی آنها به انوای عوامل شیمیایی و میکروبی است که

، 1)ای  عوامل شیمیایی می توان به آنتی بیوتیک ها اشناره کنرد   

آنتی بیوتیک ها یکنی از عوامنل آدیننده شنایص محصنودت      (. 9

لبنی از جمله شیر می باشد که حتی در غلظت های پایی  قادر به 

زمنانی  (. 1)تخریب باکتریها یا ممانعت از رشد آنها  منی باشنند   

ی، موضعی و یا  نوراکی تجنویز منی    که دارو به صورت تزریق

شود مقداری از آن در بدن تجمص می یابند کنه بنه آن باقیماننده     

آنتی بیوتیک گفته می شود که این  باقیماننده در  نون ، بافنت     

 (.6)عضالنی و مایعات بدن نظیر شیر قابل تشخیص می باشد 

از آنتننی بیوتیننک هننا بننه تننور گسننترده جهننت درمننان      

 صوص جهت کنترل ورم پستان که یکنی  بیماریهای عفونی به 

از شایص تری  و رایج تری  بیماری در گاوهای شنیری منی باشند    

ای  ترکیبنات بنه عننوان دارو،    (. 1،1،2،1، 2،3)استفاده می شود 

مکمل غنذایی، افنزایش دهننده رشند و بنازدهی دام و هم ننی        

. جهت اصالح کیفیت غذا بنه مقندار زینادی مصنرف منی شنود      

ه آنتی بیوتینک هنا شنامل گنروه بتادکتنام هنا ،       گروه های عمد

تتراسایکلی  ها، سولفانامیدها، ماکرولیندها و آمینوگلیکوزیندها   

علی رغم اثرات مفیدی کنه آنتنی بیوتینک هنا در     (. 6)می باشد 

درمان بیماری های عفونی دام دارنند، وجنود باقیماننده آنهنا در     

نسنان دارای  شیر و گوشت دام و هم نی  انتقنال آنهنا بنه بندن ا    

اثرات زیان آوری می باشد که شامل عوارر بهداشتی، صنعتی 

اثرات بهداشتی آنتی بیوتیک ها شامل (. 9)و اقتصادی می باشد 

گسترش سویه های مقاوم باکتریها، عدم پاسخ بنه دزهنای آنتنی    

بیوتیکی، اننوای واکننش هنای آلر ینک بنه  صنوص در افنراد        

میزان آلنودگی میکروبنی    حساس به آنتی بیوتیک، پایی  آوردن

در دام ها و ممانعت از تشنخیص آزمایشنگاهی میکروارگانیسنم    

های بیماریزا، ا تالل در عملکرد میکروفلورهای تبیعی دستگاه  

گوارش ، اثرات سرتانزایی، جهش زایی در انسان و جلنوگیری  

از عنوارر صننعتی   (. 3 -11)از سنتز بر ی ویتامی  ها می باشد 

می توان به جلوگیری از عمل آغازگرها جهنت   آنتی بیوتیک ها

، از بی  رفت  باکتریهنای مفیندی کنه    (1)تولید فراورده های لبنی

در تولید ماست و پنیر و سایر فراورده های تخمیری به کنار منی   

، مهنار  (9)،  مهنار تولیند اسنید بنه وسنیله ماینه آغنازگر       (1)روند

ی محصودت و تاثیر سوء رو( 12)باکتریهای مولد اسید دکتیک

از بعد اقتصادی حضور باقیماننده   (.11)تخمیری لبنی اشاره نمود

آنتی بیوتیک ها در مواد غذایی حاصنل از دام هنا، باعند عندم     

عالوه بر ای  که در مصرف . توازن ای  نوی محصودت می شود

کننده موجب احساس بدبینی شده بر بازار فروش فنراورده هنای   

روش هننای تشننخیص و  (.  19)دامننی نیننز تاثیرگننذارمی باشنند  

جستجوی آنتی بیوتیک ها در مواد غذایی از جملنه شنیر شنامل    

روشهای شیمیایی، بیوشنیمیایی، میکروبیولنو ی، ایمینوواسنی و    

روشهای وابسته و روشهای رنگ آمینزی ینا نشنانه گنذاری منی      

 ( .9و6)باشد 

در ایران تاکنون ملالعات محدودی درباره بررسنی آنتنی   

بیوتیک ها در شیر انجام شده است؛ از جمله بررسی انجام شده 

نموننه   100بنر روی  ( 1122)توسط بحرینی پور و محسن  زاده  

درصد شیر  ام  1/11شیر ام شهر مشهد وجود آلودگی را در  

ملالعه ای  در (.2)درصد شیر پاستوریزه مثبت نشان داد 2/22و 

  21که بر روی نمونه های شنیر آذربایجنان شنرقی انجنام شند،      

درصد از شنیر پاسنتوریزه منلقنه منورد      10درصد از شیر ام و 

در ملالعه انجام شنده  (. 1)بررسی آلوده به آنتی بیوتیک بودند 

در رابلنه بنا   ( 2009)توسط سالتیجرال و همکاران در مکزیک 

درصند   33شنیر مینزان آلنودگی    باقیمانده آنتی بیوتیک هنا در  

ملالعننناتی کنننه توسنننط یامننناکی و  (. 26)ذکنننر شنننده اسنننت

، اداره نظنارت بنر غنذا و دارو    (23)در اسپانیا ( 2009)همکاران
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در ( 1332)، آمونسنننی  و همکننناران  USA (22)در (  1336)

در رابله با باقیمانده آنتی بیوتیک های بتادکتام در ( 23)تایلند 

  2/2درصد و   19/0درصد ،   1.3آلودگی شیر  انجام شد میزان

وجود باقیمانده آنتی بیوتینک در منواد    .درصد ذکر شده است

غذایی نه تنها در دراز مدت هزینه گزافی را به سنامانه سنالمت   

کشور تحمیل می کند بلکه در کوتاه مدت نینز منانص صنادرات    

مواد غذایی با منشا دامی شده و ضررهایی را به اقتصناد کشنور   

حننداکثر )MRLتبننق اسننتاندارد اروپننا   (.19)ارد مننی کننند و

، تتراسنننایکلی ، (ppb9)بنننرای بتادکتنننام ( باقیماننننده مجننناز

، (ppb100 )کلروتتراسننننایکلی  و اکسننننی تتراسننننایکلی  

، (ppb100 )، جنتامایسنننی  (ppb)200 استرپتومایسنننی 

و بنننرای ( ppb10 )، تیلنننوزی  (ppb90 )اریترومایسنننی  

 .فر در نظر گرفته شده استکلرامفنیکل مقیاس ص

داشت  اتالعات کنافی در زمیننه وجنود ینا عندم وجنود        

آنتی بیوتیک در شیر ضروری است و دزم است تحقیقناتی بنه   

منظور جستجوی آن در شیر صورت گینرد چنرا کنه باقیماننده     

آنتی بیوتیک ها در مواد غذایی اثرات زیان بخشی در مصنرف  

ه در منورد شنیر کنه دارای    این  مسنال  . کنندگان ایجاد می کنند 

جایگاه ویژه در ر یم غذایی انسان است بیشتر اهمیت پیدا منی  

به همی  منظور هدف از ای  ملالعه بررسی مینزان بقاینای   . کند

 آنتی بیوتیک در شیر ایران می باشد

 کارروش

در این  ملالعنه کلینه مقنادت موجنود در پایگناه هنای        

و پایگاه هنای   SIDو  Iranmedex ،Irandocدا لی از جمله 

، Google Scholar ،Scopusاتالعنناتی  ننارجی از جملننه  

Science Direct    پایگنناه علمننی اتننالی رسننانی سننازمان ،

راهنمنننای ( Medicus /WHO/EMR)بهداشنننت جهنننانی  

 Open Access Journal)آزاد ت دسترسننی بنننه مجنننال 

Directory of) ،Elsiver ،Pubmed  منننورد بررسنننی قنننرار

 ,antibiotics, milkتجو از کلید وا ه های جهت جس. گرفت

Iran, systematic review،      آنتنی بیوتینک، شنیر، اینران و

مورد بررسی 1131تا  1131در دوره زمانی  مرور سیستماتیک

 . قرار گرفته است

در ای  ملالعه  تنها ملالعاتی که بنا هندف انندازه گینری     

ملالعنه  مقادیر آنتنی بیوتینک در شنیر انجنام شنده اسنت وارد       

بر ای  اساس ملالعاتی که بر روی غلظت آنتی بیوتیک . گردید

در سایر محصودت لبنی از جملنه پنینر،  امنه و ماسنت انجنام      

مقالنه درینافتی بنا     1200از  .شده است از ملالعنه  نارش شندند   

کلید وا ه هنای وارد شنده در تنی مراحنل مختلنس و پنا از       

حتوایی عننوان و بنر   بررسی چکیده مقادت با توجه به ارتباط م

اساس ارتباط  محتوای عنوان تعدادی از مقادت به علنت عندم   

 12ارتباط با اهداف ملالعه حنذف گردیند و در نهاینت تعنداد     

. مقاله واجد شرایط انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

یند ملالعه توسط یک چک ابه فره شدوارد نهایی ت مقادم تما

. دندننننها شاش دادهستخرده اماد، آبوه دقبل تهیه شاز لیست که 

مکننان نننوی آلننودگی، میننزان آلننودگی،  ی  چک لیست شاملا

نمونه برداری، نوی تست، تعداد و نوی نموننه هنا و سنال نموننه     

درپاینان مقالنه توسنط تعندادی از اسناتید  منورد       .  برداری بنود 

بنه تنور کلنی روش ملالعنه تبنق      . ارزیابی کیفی قنرار گرفنت  

.منننننننننننی باشنننننننننننند  1 فلوچنننننننننننارت شنننننننننننکل  

 
 فلوچارت مقادت مورد بررسی  :1شکل
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 هایافته

میزان آلودگی شیر در مطالعات مختلمف بمر حسمب    

 نوع آنتی بیوتیک

 آنتمی بیوتیمک  نموع  ) ها به طور کلمی  آنتی بیوتیک

 :(مورد 11)( ذکر نشده است

ملالعننننه  (2،1،3،2،3،11،11،16،13،12) مننننورد 10در 

نوی )صورت گرفته در  صوص باقیمانده کل آنتی بیوتیک ها 

مینزان   (آنتی بیوتیک در ملالعنه منورد نظنر ذکنر نشنده اسنت      

درصد  متغیر است کنه بیشنتری  مینزان     1 - 1/63 آلودگی بی  

و کمتنری   ( 12)  آلودگی مربوط بنه نموننه هنای شنیر کرمنان     

 .می باشد( 11)تبریز مقدار آن مربوط به

بنر روی  ( 1123-1122)ی که موثق و کرمنی  ملالعه ا در

نمونه شیر  ام  تبریز انجنام دادنند مینزان آلنودگی نموننه       100

درصد بوده است نتایج حاصله نشان داد برنامه های  1های شیر 

پایش منظمی باید در جنوب غرب ایران برای کنتنرل باقیماننده   

یز که در ملالعه دیگر ن(.  11)آنتی بیوتیکی در شیر انجام گیرد

نمونه شیر  10در منلقه بستان آباد بر روی ( 1123)توسط موثق 

درصند نموننه هنا     29 ام، حضور باقیمانده آنتنی بینوتیکی در   

مثبت بود، نتایج نشان داد که با توجه به باد بودن آلودگی شیر 

 ام در اب  منلقه بایستی قوانی   اصی برای نظنارت و کنتنرل   

ورده های تولیندی از دام هنا اتخناذ    درمان آنتی بیوتیکی از فرا

بررسی انجام شنده توسنط بحریننی پنور و محسن       (.  16)گردد

نمونه شیر  نام  شنهر مشنهد وجنود      100بر روی ( 1122)زاده 

درصنند شننیر   2/22درصنند شننیر  ننام و  1/11آلننودگی را در  

نتننایج بررسننی هننا نشننان داد کننه . پاسننتوریزه  مثبننت  نشننان داد

ایشگاه های نظارتی کنه تشنخیص   آزمون کشت ماست در آزم

مقادیر جزئی آنتی بیوتیک در شیر برای سالمت مصرف کننده 

در ملالعه ای (. 2)مهم است نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد

در منلقه ایلخ نی تبرینز انجنام    ( 1122)دیگر که توسط موثق 

درصد نمونه ها دارای باقیماننده انتنی بینوتیکی بنود و      10شد، 

ر داشت که یکنی از علنل اصنلی مشناهده باقیماننده      موثق اظها

آنتی بیوتیک در شیر عدم رعایت زمان مناسب در مصرف شیر 

دام های درمان شده با داروهای آنتنی بینوتیکی منی باشند، بنه      

عالوه منلقه نیاز به ملالعات تکمیلی تنری جهنت تعینی  دقینق     

تنی بررسنی دیگنری کنه     (. 11)نوی آنتی بیوتیک وجود دارد 

نموننه شنیر  نام پنارس آبناد اردبینل        10برروی ( 1123)ق موث

منافی و (. 2)درصد گزارش گردید 19انجام داد میزان آلودگی 

در بررسی های  ود روی نمونه های شیر (  1123)همکارانش 

 10درصند شنیر ام و    21آذربایجان شرقی  مشاهده کردند کنه 

تنی  درصد شنیر پاسنتوریزه  منلقنه منورد بررسنی  آلنوده بنه آن       

بیوتیک بود و ا تالف معناداری بنی  نموننه هنای شنیر  نام و      

در توجیه باد بنودن  . پاستوریزه از لحاظ آلودگی وجود داشت

نمونننه هننای آلننوده در شننیر پاسننتوریزه در اکثننر ملالعننات، در  

انجننام داد اینگونننه ابننراز  2010ملالعننه ای کننه منننافی در سننال 

ام سنالم و بندون   داشت که در کار انجات لبنیات، شیرهای  

آنتی بیوتیک و نگهدارنده را برای تهیه فراورده های تخمینری  

مانند ماست و پنیر و دوغ استفاده می کنند و در نتیجه شنیرهای  

آلوده به آنتی بیوتیک و با کیفیت پایی  عمندتا بنه  نط تولیند     

شیر پاستوریزه که یک فراورده پایه و پرمصرف اسنت هندایت   

( 1123)عه دیگر انجام شده توسط حبیبی در ملال(. 1)می شود 

 21/12نموننه شنیر ام  سننندش  مینزان آلنودگی        163بر روی 

درصند ذکنر گردیند و  مشنخص شند کنه مینزان آلننودگی در        

گاوداری های صنعتی بیشنتر بنوده و گناوداری نیمنه صننعتی و      

سنتی در رتبه های بعدی آلودگی قنرار داشنتند و علنت کمتنر     

تیک  در گاوداری سننتی بنر اسناس گفتنه     بودن میزان آنتی بیو

نویسنده ممک  است رقیق تر بودن شیر در گناوداری سننتی بنه    

علت اضافه کردن آب  در مراحل مختلس به آن باشد گاوهای 

موجود در دامداری های سنتی نسبت به بیماری ها مقاوم ترنند  

و در صورت وقوی بیماری، دامندار اهمینت کمتنری بنرای آن     

در نتیجنه  . و دیرتر به دامپزشک مراجعه می نمایدقائل می شود 

داروی کمتری نیز مصرف منی شنود در دامنداری هنای سننتی       
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میزان تولید شیر کمتر است و شیر کمتری به واحدهای فراوری 

تحویل داده می شود که بایستی ای  موارد در اندازه گینری هنا   

انجنام  مورد توجه قرار گیرد تا بتوان مقایسه صحیحی بی  آنهنا  

تی تحقیقی دیگر که  مجید محمد صادق و همکاران (. 3)داد 

نمونه شنیر  نام جمنص آوری     100در گرمسار بر روی ( 1126)

درصند   13شده از مخازن شیر انجام دادند که مینزان آلنودگی   

هم ننی  در مقایسنه دو روش تسنت کنوپ  و     . گزارش گردید

بنود   دلوتست ، روش دلوتست از حساسیت بیشتری بر نوردار 

تی تحقیقنات  نود   ( 1131)گیتی کریم و ثریا نواب پور (.  3)

نمونه شیر  ام کار انه شیر پاسنتوریزه تهنران در    620بر روی 

نمونه یا به  126فاصله ماههای آبان تا اسفند گزارش کردند که 

درصد نمونه ها حناوی باقیماننده آنتنی بینوتیکی      1/12عبارتی  

ذکر شد حداکثر میزان آلنودگی   همانگونه که قبال(.  13)بودند

 20بنر روی  ( 1131)مربوط به ملالعه ای بود که منصوری نژند 

نمونه شنیر  نام در  شنهر کرمنان انجنام داد و مینزان آلنودگی          

در ملالعنه منذکور دلینل آلنودگی     . درصد گنزارش شند   1/63

. بادی شیر به جهت شیوی ورم پستان در زمان مورد بررسی بود

دزم بننه ذکننر اسننت زمننان نمونننه بننرداری در فصننل زمسننتان    

 (. 12)بود

  (مورد9)خانواده بتاالکتام

ملالعنه صنورت گرفتنه در    ( 1،11،13،20،21) مورد 1در 

 دکتام از گروه آنتی بیوتیک ها،  صوص باقیمانده  انواده بتا

بود بنه تنوری    درصد متغیر  66/2 -13/20 میزان آلودگی بی  

 بیشتری  میزان آلودگی مربنوط بنه نموننه هنای شنیرگیالن      که 

گزارش شنده   ( 11) و کمتری  مقدار آن مربوط به تبریز(  13)

( 1131)در ملالعه ای که توسط  حسی  زاده و همکاران . است

نمونه شیر ام انجام گرفت نشنان   119گیالن بر روی  در منلقه

درصند از نموننه هنا دارای باقیماننده انتنی       13/20داده شد کنه  

بیوتیکی می باشند در ای  ملالعه نشنان داده شند کنه باقیماننده     

آنتی بیوتیک در شیر  ام در فصل زمستان بیشتر بود کنه علنت   

در فصنل سنرد    باد بودن ای  آلودگی افزایش موارد ورم پستان

در . و هم نی  جذب بادی آنتی بیوتیک در حیوانات می باشد

ملالعننه مننذکور هم ننون ملالعننه ای کننه  در کرمننان توسننط    

انجام شد در فصل سرد میزان آلنودگی بنه   ( 12)منصوری نژند 

در (. 13)آنتننی بیوتیننک بننیش از سننایر فصننول بننه دسننت آمنند 

نموننه   110ی درتبریز بر رو( 1123)تحقیقی که موثق و کرمی 

درصند گنزارش    66/2شیر  ام انجنام دادنند مینزان آلنودگی      

در ملالعنه دیگننری کنه  توسننط موثنق و کرمننی    (.  11)گردیند 

انجنام شند مینزان     شیر امنمونه  110در تبریز بر روی ( 1123)

تی بررسی دیگری که موثنق  (. 20)درصد بود  11/1آلودگی  

در تبریننز انجننام داد   UHTنمونننه شننیر  110بننرروی ( 1123)

غنننوی  و (. 21)درصنند گننزارش شنند  66/9میننزان آلننودگی   

نمونه شیر  ام درینافتی  از صننایص شنیر     332( 1121)همکاران 

صننایص شنیر تهنران، زنجنان ، گرگنان، گنیالن، مشنهد،        )ایران 

را مننورد آزمننایش قننرار دادننند کننه نتننایج حنناکی از   ( کرمننان

بر اساس نتایج آن ملالعنه   .درصد از نمونه ها بود 11آلودگی  

میزان ابتال به ورم پستان بر حسب  منناتق مختلنس جغرافینایی،    

متفنناوت اسننت، بننه تننوری کننه در مننناتق گرمسننیری و نیمننه   

گرمسیری  بیشتری  شیوی در فصل بهار و زمسنتان و در منناتق   

 (.1)معتدل در تول زمستان و پاییز رخ می دهد 

  (مورد9)خانواده تتراسایکلین

ملالعه صورت گرفته ( 10،19،12،22،21،29) مورد 6در 

در  صننوص باقیمانننده   ننانواده تتراسننایکلی  از گننروه آنتننی  

در  کنه  بنود  درصد متغیر 1-22میزان آلودگی بی   بیوتیک ها،

ملالعه ای است که  بیشتری  میزان آلودگی مربوط بهای  میان  

مرکننز جمننص  19در ( 1121)توسننط  تنناش کریمننی و همکنناران 

کیلنومتر   900آوری شیر استان های مختلس که هرکدام فاصله 

بنه ملالعنه    و کمتری  مقدار آن مربوط  ( 10)فاصله داشتند بود

نموننه   100بنر روی  ( 1121)ای است که حسنینی و همکناران   

درصد از نمونه ها  آلنوده   1  شیر مصرفی تهران انجام دادند که

در (. 29)بننوده و  مقنندار آن هننم بننادتر از حنند اسننتاندارد بننود 

در منلقه ( 1131)ملالعه ای که توسط  حسی  زاده و همکاران 
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درصند از  3/16نمونه شنیر ام  انجنام شند     119گیالن بر روی 

این  ملالعنه   . نمونه ها آلوده به باقیمانده انتی بیوتیکی می باشند 

صول مختلس سنال انجنام  گرفنت و مینزان آن در فصنل      تی ف

بررسنی انجنام شنده توسنط     (. 13)سرد بیش از سایر فصول بود

نمونننه شننیر  ننام،  119بننر روی ( 1130)مسننگری و همکنناران 

 9/21پاستوریزه و استریلیزه  شهراردبیل  وجود آلودگی را در  

درصد نمونه  ها  مثبت  نشان داد کنه مینزان آلنودگی در همنه     

بود و     (MRL) نمونه های آلوده بیش از حد مجاز استاندارد

علت باد بودن میزان آلودگی  در ای  ملالعنه بنر اسناس گفتنه     

نویسنده ممک  است به دلیل استفاده از تتراسنایکلی  بنه عننوان    

افزودنننی  ننورا ، اسننتفاده گسننترده  از آنتننی بیوتیننک بننرای 

نتننایج  (. 22)شنند پیشننگیری و درمننان ورم پسننتان در گاوهننا با 

در تهنران  ( 1123)ملالعه ای که توسط دباغ مقدم و همکناران  

درصد از کل نمونه هنا آلنوده بنه     19/3انجام شد نشان داد که  

تتراسایکلی  بودند که  مقدار آلودگی در همه نمونه های آلوده  

کنه در آن در هنیی ینک از    . بادتر از حد اسنتاندارد منی باشند   

توریزه مورد آزمایش تتراسنایکلی  و اکسنی   نمونه های شیر پاس

نموننه   2یافت نشند، ولنی در    MRLتترا سایکلی  بیش از حد 

نموننه   1بنود و در   MRLمیزان کلراتتراسایکلی   بیش از حند  

اسنتاندارد  . داشنت   نیز آلودگی به داکسی تتراسایکلی  وجنود 

تتراسنننایکلی ، اکسنننی تتنننرا سنننایکلی  و کلراتتراسنننایکلی       

گرم بر کیلوگرم ودر مورد داکسی  سنایکلی  صنفر   میکرو100

تنی بررسنی دیگنری کنه رسنولی و همکناران       (. 19)می باشد 

نموننه شنیر پاسنتوریزه تهنران انجنام دادنند        30برروی ( 1126)

درصند از    1/1درصد گزارش شد که تنها  2/3میزان آلودگی  

 تی تحقیقی که تاش(. 21)ای  مقدار بادتر از حد استاندارد بود

نموننه شنیر  نام در     100بنر روی  ( 1121)کریمی و همکناران  

( نام شهرهای مربوط ذکر نشده  اسنت )چند شهر مختلس ایران 

 (.10)درصد گزارش گردید  22انجام دادند میزان آلودگی 

  (مورد2) خانواده آمینوگلیکوزیدها

صورت گرفته در  صوص باقیمانده   (1،10)ملالعه   2در 

میننزان  آمینوگلیکوزینند از گننروه آنتننی بیوتیننک هننا،  ننانواده 

مینزان  کمتنری    که  بود درصد متغیر 36/11  -32آلودگی بی  

ملالعننه ای بننود کننه توسننط فننالح راد و   آلننودگی مربننوط بننه

نموننه شنیر    22نموننه شنیر ام و    90بنر روی ( 1129)همکاران 

پاستوریزه  شهر مشهد انجام شد که وجود آلودگی جنتامایسی   

 93/1درصنند از نمونننه  هننا  مثبننت  نشننان داد و    36/11ا در  ر

هم نننی  تفنناوت  . درصنند  آن بننادتر از حنند اسننتاندارد بننود  

معناداری از نظر میزان آنتی بیوتیک در شنیر  نام و پاسنتوریزه     

ملالعه ای بنود  مقدار آن مربوط به بیشتری   و  (1)مشاهده نشد 

نموننه   100روی بنر  ( 1121)که توسط تاش کریمی و همکاران 

با حنداقل فاصنله نموننه    )شیر  ام  در چند شهر مختلس ایران  

انجننام شنند و میننزان  (  کیلننومتر 900بننرداری آنهننا در حنندود  

  .(10)درصد گزارش گردید 32آلودگی استرپتومایسی   

  (مورد1) خانواده ماکرولیدها

در یکننی از ملالعننات مننورد بررسننی کننه موثننق و کرمننی 

نمونه شیر پاسنتوریزه تبرینز انجنام دادنند،      30بر روی  ( 1130)

از  نانواده  )درصد نمونه ها  دارای آلودگی  به تیلنوزی    1/63

با این  حنال در همنه منوارد مقنادیر انندازه       . بودند( ماکرولیدها

 . (21)گیری شده پایی  تر از حد استاندارد بود

  (مورد1) کلرامفنیکل

مربوط به تحقیقی که تاش کریمی ملالعه ( 10) مورد 1در 

نمونه شیر  ام در چنند شنهر    100بر روی ( 1121)و همکاران 

منورد   کلرامفنیکنل  مختلس ایران انجام دادند مینزان آلنودگی   

درصنند گننزارش  61بررسننی قننرار گرفننت و میننزان آلننودگی  

داد  کنه  آلنودگی بنه آنتنی      نتایج ملالعه مذکور نشان. گردید

بیوتیک کلرامفنیکل بنادتر از حند اسنتاندارد تعینی  شنده منی       

 (.10)مقدار استاندارد آن برابر با صفر است)باشد

نموننه هنای   آنتی بیوتینک در  مقادیر غلظت  1در جدول 

آورده  1131 – 1131شیر شهرهای مختلس ایران تی سنالهای  

 .شده است
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ف
ردی

 

 برداری نیونه سال محل نیونه برداری (درصد) آلودگی میزان تعداد و نوع نیونه نوع تست نوع آلودگی
شیاره 

 رفرنس

 11 1123-1122 تبریز 1 شیر ام100 (Copan)کوپ  بیوتیک آنتی٭ 1

 16 1123 بستان آباد تبریز 29 شیر ام10 کوپ  آنتی بیوتیک 2

 (شیر پاستوریزه113شیر ام و121)100 کوپ  آنتی بیوتیک 1
شیر 2/22شیر  ام و 1/11

 پاستوریزه
 2 1122 مشهد

 11 1122 ایلخ ی 10 شیر ام 10 کوپ  آنتی بیوتیک 9

 2 1123 پارس آباد اردبیل 19 شیر ام10 کوپ  آنتی بیوتیک 1

 آنتی بیوتیک 6
 دلوتست

Delvotest 

مرکزجمص آوری 10گاوداری صنعتی،10

 کار انه فراوری شیر6شیر،

 شیر10شیر ام و 21

 پاستوریزه
 1 1123 آذربایجان شرقی

 3 1123 سنندش 21/12 شیر  ام 163 کوپ  آنتی بیوتیک 3

 3 1126 گرمسار 13 شیر ام 100 کوپ  و دلوتست آنتی بیوتیک 2

 13 1131 تهران 1/12 شیر  ام 620 دیسک آنتی بیوتیک 3

 آنتی بیوتیک 10
کیت تشخیص سریص 

 آنتی بیوتیکی
 12 1131 کرمان 1/63 شیر  ام 20

 بتادکتام 11
 Twinکیت 

sensor 
 13 1131 گیالن 13/20 شیر  ام 119

 11 1123 تبریز 66/2 پاستوریزهشیر 110 کیت بتااستار بتادکتام 12

 20 1123 تبریز 11/1 شیر ام110 کیت بتااستار بتادکتام 11

 21 1123 تبریز UHT 66/9شیر110 کیت بتااستار بتادکتام 19

 1 1121 صنایص شیرایران 11 شیر ام332 کیت بتااستار بتادکتام 11

 تتراسایکلی  16
 Twinکیت 

sensor 
 12 1131 گیالن 3/16 شیر  ام 119

 22 1130 اردبیل 9/21 (استریلیزه10پاستوریزه،30 ام،19)HPLC 119 تتراسایکلی  13

 19 1123 تهران 19/3 شیرپاستوریزه HPLC 16 تتراسایکلی  12

 21 1126 تهران 2/3 شیرپاستوریزهHPLC 30 تتراسایکلی  13

 29 1121 تهران HPLC 100 1 تتراسایکلی  20

 10 1121 شهرهای مختلس ایران 22 شیر  ام100 (Elisa)ادیزا تتراسایکلی  21

 1 1129 مشهد 36/11 (پاستوریزه 22 ام و90)62 ادیزا (جنتامایسی ) آمینوگلیکوزید 22

 10 1121 شهرهای مختلس ایران 32 شیر ام100 ادیزا (استرپتومایسی ) آمینوگلیکوزید 21

 21 1130 تبریز 1/63 پاستوریزهشیر 30 ادیزا (تیلوزی ) ماکرولیدها 29

 10 1121 شهرهای مختلس ایران 61 شیر ام100 الیزا کلرامفنیکل 21

        

 1131 – 1131نمونه های شیر شهرهای مختلس ایران تی سالهای آنتی بیوتیک در مقادیر غلظت  :1جدول 
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بنر اسناس نتیجنه تحقیننق حاضنر در بسنیاری از ملالعننات      

بررسی شده آلودگی نمونه های شیر به آنتی بیوتیک ها مثبنت  

 . ارزیابی شده است

ملالعه انجام شده در  صنوص مقنادیر تتراسنایکلی      9در

مقننننننندار انننننننندازه گینننننننری شنننننننده از ( 19،22،21،29)

بننادتر ذکننر شننده اسننت و در   ( ppb100)حداکثرمقنندارمجاز

تنی بررسنی کنه    . مابقی نمونه ها اتالعاتی موجود نمنی باشند  

نموننه شنیر پاسنتوریزه     30بنرروی  ( 1126)رسولی و همکاران  

درصد گزارش شند کنه      2/3میزان آلودگی  تهران انجام دادند 

نتایج  (. 21)درصد از ای  مقدار بادتر از حد استاندارد بود   1/1

در تهنران  ( 1123)ملالعه ای که توسط دباغ مقدم و همکناران  

درصد از کل نمونه ها آلنوده بنه    19/3انجام شد،  نشان داد که 

هنای آلنوده     تتراسایکلی  بودند و مقدار آلودگی در همه نمونه

بادتر از حد استاندارد بود که نتایج حاکی از عدم رعایت زمان 

منص مصرف توسط دامداران و عدم وجود نظارت کافی توسنط  

(  1121)حسینی و همکناران  (.  19)سازمانهای مسئول می باشد 

نمونه شیر مصرفی تهران  بنه   100در بررسی های  ود بر روی 

مونه ها آلنوده بنه تتراسنایکلی  و    درصد ن 1ای  نتیجه رسید که 

بررسنی انجنام شنده    (. 29)میزان آن بادتر از حد استاندارد بود 

نمونه شیر  ام  119بر روی ( 1130)توسط مسگری و همکاران 

، پاسننتوریزه و اسننتریلیزه  شننهراردبیل  وجننود آلننودگی را در     

درصد نمونه  ها  مثبت  نشان داد کنه مینزان آلنودگی در     9/21

 (MRL )نمونه های آلوده بیش از حند مجناز اسنتاندارد    همه

نتایج حاصل از ملالعه نشان داد که میانگی  باقیمانده کنل  . بود

تتراسایکلی  در شیر  ام بیشتر از استریلیزه و در شنیر اسنتریلیزه   

بیشتر از پاستوریزه می باشد که آن ممک  است بنه علنت تناثیر    

ی باشند چنرا کنه پنردازش     پردازش در باقیمانده تتراسایکلی  م

بیشننتر مننی تواننند در کنناهش غلظننت تتراسننایکلی  اثننر داشننته   

 (.22)باشد

در یننک مننورد ملالعننه ای کننه توسننط  موثننق و کرمننی   

نمونه شیر پاستوریزه تبریز انجام شد میزان  30بر روی  ( 1130)

انندازه گینری شند کنه در آن بنا      (  انواده ماکرولیند ) تیلوزی 

 ppb 10برابنر بنا   (  EUاسنتاندارد  )جاز حداکثر مقدار ممیزان 

مقایسه شد که بر اساس نتایج، همه نمونه ها کمتر از اسنتاندارد  

 . (21)بودند

در  صوص آمینوگلیکوزیدها  در ملالعه ای که توسنط   

 22نموننه شنیر ام و     90بنر روی ( 1129)فالح راد و همکاران 

 36/11 نمونه شیر پاستوریزه  شهر مشهد انجام شد، در مجمنوی 

درصند از  93/1در صد نمونه ها آلنوده بودنند کنه از آنهنا، در     

با توجه به . نمونه ها میزان جنتامایسی  بیش از حد استاندارد بود

نتایج به دست آمده از ای  ملالعه می توان نتیجه گرفت که در 

حال حاضر جنتامایسی  در ایران برای مصنارف دامپزشنکی در   

ته و توسنط دامپزشنکان هنم جهنت     ا تیار دامنداران قنرار داشن   

 (.1)بیماریهای مختلس استفاده می شود

در ملالعه ای دیگر که  توسط  تاش کریمنی و همکناران    

نموننه شنیر  نام  در چنند شنهر مختلنس        100بر روی ( 1121)

درصد ذکنر   61،  کلرامفنیکلایران انجام شدمیزان آلودگی به 

کمتننر از  مقننادیر موجننودشننده اسننت کننه در همننه نمونننه هننا   

(µgr/kg 0.11)     حنداکثر مقندار   بود اما با ای  حنال فراتنر از

نتیجه بررسی هنا نشنان داد   . بودند( استصفر برابر با که )مجاز 

که آلودگی با آنتی بیوتیک ها در استان های اینران بسنیار بناد    

بوده و نیاز به یک برنامه فراگیر اجرایی در هر سه بخش لبننی،  

به عالوه استفاده از روشنهای ایمنواسنی و   . دارددولت و مزاری 

 (.10)الیزا می تواند راه کاربردی دیگری باشد

 مقایسه با سایر کشورها

در توسنط سنالتیجرال و همکناران     در ملالعه انجام شنده  

در رابله با باقیمانده آنتی بیوتیک ها در شنیر  ( 2009) مکزیک

بنه مقنادیر   درصد ذکر شده است که نسنبت   33میزان آلودگی 

  (.26)اندازه گیری شده در ایران بادتر می باشد

 بحث
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در ( 2009)ملالعنناتی کننه توسننط یامنناکی و همکنناران    

 USAدر (  1336)، اداره نظننارت بننر غننذا و دارو (23)اسننپانیا 

در رابله بنا  ( 23)در تایلند ( 1332)، آمونسی  و همکاران (22)

مینزان  انجام شند   باقیمانده آنتی بیوتیک های بتادکتام در شیر 

درصند ذکنر شنده      2/2 درصند و   19/0 درصد،  1.3 آلودگی

است که نسبت به مقادیر اندازه گیری شده در ایران کمتنر منی   

در مقابل در ملالعاتی که توسط ام  شحلی و همکناران  . باشند

( 11( )2002)و گیندینی و همکناران   ( 10)در پاکستان( 2002)

انده آنتی بیوتینک هنای بتادکتنام در    در رابله با باقیمدر ایتالیا 

درصند ذکنر شنده     93و 1/16 شیر انجام گرفته میزان آلودگی 

 .مقادیر اندازه گیری شده در ایران می باشندبیشتر از  است که

 دردر کنینا  ( 2001)در ملالعه ای کنه توسنط شنیتاندی      

 انجام شند  رابله با باقیمانده آنتی بیوتیک های بتادکتام در شیر

درصند  3/19از این  مینزان   کنه  بنود   درصد  21زان آلودگی می

ذکر شده با مقادیر اندازه  نتایج ملالعه. بودمربوط به پنی سیلی  

 (.12)دارد  همخوانیگیری شده در ایران 

در اکثر ملالعات انجام گرفته در ایران عدم رعایت زمان  

پرهیز از مصرف شیر متعاقب مصرف آنتی بیوتیک توسنط دام  

علننت آلننودگی شننیر ذکننر شننده اسننت، در حننالی کننه در   هننا 

کشورهای پیشرفته باقیماننده آنتنی بینوتیکی در شنیر دام هنایی      

مشاهده می شود که با دوز بیش از حد مجناز درمنان شنده انند     

(19،11). 

 گیرینتیجه

ملالعه مذکور حاکی از آلوده بودن نموننه هنای شنیر بنه     

بنا  . آنتی بیوتیک در بسیاری از نقناط منورد ارزینابی منی باشند     

توجه به اینکه باقیمانده ای  ترکیبات اثنرات ننامللوبی بنر روی    

سالمت افراد دارند و عنالوه بنر این  منجنر بنه ایجناد عنوارر        

ه اجرایی فراگینر  بهداشتی و صنعتی می شوند، نیاز به یک برنام

در صدد کناهش مصنرف آنتنی بیوتینک هنا بنه  صنوص  در        

متاسفانه در ایران هننوز اسنتانداردی   . صنعت دامداری می باشد

برای مقادیر انتی بیوتیک ها در شی در نظر گرفته نشنده و دزم  

. است که در ای  زمینه استانداردهای دزم تدوی  و ارائه گنردد 

چنندی  ننوی  ناص از آنتنی      از آنجایی که ممکن  اسنت کنه   

بیوتیک و دیگر بازدارنده ها در شیر وجود داشته باشد و حتنی  

اگر غلظت آنها از حداکثر مجاز کمتر باشد وجود توام آنها بنا  

بنابرای  بایسنتی غلظنت و   . یکدیگر از لحاظ سالمتی مضر باشد

 .نوی آنتی بیوتیک ها به تور دقیق در ملالعات ذکر گردد

د می شود نظارت کناملی توسنط سنازمان    هم نی  پیشنها

دامپزشکی بر مدیریت بهداشتی دامداری هنا انجنام شنده و در    

اینن   صننوص برنامننه هننای پننایش منظمننی توسننط سننازمانهای 

مسئول به ویژه سازمان دامپزشکی انجام گیرد تا باعند کناهش   

عالوه بر این   .  لرات بهداشتی بر سالمتی مصرف کننده شود

در ای  زمینه ضروری به نظر می رسند و نیناز    موارد ارائه قانون

است که  با دامدارانی که از قوانی  تخلس می نماینند بر نورد   

ترکیبنات داروینی قابنل    . قانونی شده و جرایم مالی وضص گردد

. مصرف دامپزشنکی نبایسنتی در دسنترس همگنان قنرار گینرد      

پیشنهاد می شود که ملالعات گسترده تری به منظنور شناسنایی   

ی بیوتیک ها در سلحی وسیص در فراورده های لبنی با هدف انت

کمننک بننه برنامننه ریننزی در جهننت ایجنناد نظننارت هننای دزم  

دزم اسننت کننه آموزشننهای دزم از تننرف    . صننورت گیننرد 

موسسات و افراد ذی صالح به شاغلی  دامداری ها و دامپروری 

عالوه بر آن یافت  آزمایشات سنریص و حسناس بنا    . ها داده شود

ری  زمننان و بیشننتری  حساسننیت آلننودگی کمننک کننننده کمتنن

در انتها نیاز به ملالعات گسترده و جدی تنری در جهنت   . است

 .مصون ماندن ازاثرات نامللوب آنتی بیوتیک ها می باشد

 تقدیر و تشکر

 پزشکی معلو هنشگادا هشیوپژ ممحتر نتومعا از

 و کرننتش و هرننپ الیننم راننعتبا امی ننت تنجه کرمانشاه

 .دنی میشوردادننق
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