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چکیده

هی و در شرایط آزمایشگاها بیوتیکآنتیتشخیص  درو کیت تجاری  گانههفت های پلیتروشحساسیت  یبه منظور مقایسهاین تحقیق     
ش رودو تهیه و حساسیت هر  بیوتیک پرکاربرد در پرورش طیور،پنج آنتی های مختلفغلظت اول یدر مرحله . انجام شد طیور یالشه

تغذیه با  پذیری وتطبیق یطی دوره پس ازروزه 20 گوشتی هایجوجه ،بعد یدر مرحله ها مورد بررسی قرار گرفت. آندر تشخیص 
وکساسین، تتراسایکلین، انروفلاکسیهای بیوتیکآنتیزهای درمانی ودگروه تقسیم و تحت تجویز  5به بیوتیک، فاقد آنتی یپایه یجیره

یوتیک بقطع آنتی روز از طریق آب آشامیدنی قرار گرفتند و یک گروه نیز به عنوان کنترل در نظر گرفته شد.  فلورفنیکل و فسفومایسین
و وجود  دشبرداری ، کبد و کلیه نمونهران جوجه ذبح شدند و از عضله 3از هر گروه،  آن،پس از  6و  5، 4، 3، 2، 1های )روز صفر( و روز

 تشخیصر دتجاری که حساسیت کیت نتایج نشان داد  . ر گرفتامورد ارزیابی قر ذکر شدهروش دو ها با آنبیوتیکی در آنتی یماندهباقی
قابلیت تشخیص  گانه،در روش پلیت هفت  شرایط آزمایشگاهی بیشتر از الشه طیور است.های مورد بررسی در بیوتیکآنتی بقایای

 یاَ همهساعت پس از قطع دارو قادر به تشخیص بود و پس از آن تقریب 24تنها تا کیت تجاری  بیشتر بود. کبد و کلیه ها در باقیمانده
ان داد که این تحقیق نش ها را مثبت تشخیص داد. گانه تا سه روز پس از قطع دارو اکثر نمونهپلیت هفت  ها را منفی تشخیص داد.نمونه

ر روی شود این روش ب، پیشنهاد میباشد و به منظور افزایش کارایی در الشه مرغ، گانه بیش از کیت تجاری میکارآیی روش پلیت هفت
بیوتیک تیاز نظر بقایای آننمونه( و در صورت مثبت شدن حداقل چهار نمونه، گله  8کبد و کلیه چهار الشه از هر گله انجام شود )جمعاً 

استفاده گردد. HPLCها، از روش و به منظور تأیید نمونهدر نظر گرفته شده مثبت 

های گوشتیبیوتیکی، جوجهکیت تجاری، بقایای آنتی ،گانههفت پلیت : کلیدیکلمات 
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جلوگیری از رشد یا  قادر به های نوکلئیکاسیدمتابولیسم 

 ,Kapoor et alهستند )ها باکتریبرخی از از بین بردن 

ها برای اهدافی چون پیشگیری و بیوتیکاز آنتی (. 2017

  شود.های دامی و تحریک رشد استفاده میکنترل بیماری

دفع  یدورهبیوتیک و عدم رعایت آنتی یرویهبی مصرف

بیوتیکی در محصوالتی آنتی یماندهباقیبه وجود  ،دارو

 گردد. می منجرمرغ و محصوالت گوشتی چون شیر، تخم

با انسان را دارویی در مواد غذایی،  یماندهوجود باقی

مخاطرات جدی از جمله اختالل در فلور میکروبی روده، 

زایی، سرطانبروز آلرژی، ایجاد مقاومت دارویی و اثرات 

 . (Kirbis, 2007) سازدمواجه می

طیور در تمام سفید و خصوصا گوشت  مصرف گوشت    

میزان مصرف جهانی گوشت  دنیا در حال افزایش است. 

درصد افزایش داشته  75، 2009تا  1990های بین سالطیور 

 یسرانه شودبینی میپیش (. Henchion et al, 2014) است

به کیلوگرم  2/17به  2030در سال مصرف گوشت طیور 

این روند افزایشی  (. Bruinsma, 2003برسد )ازای هر فرد 

تر و کاهش مدت مصرف، مرغداران را وادار به تولید بیش

 . (Muaz et al, 2018) زمان پرورش طیور نموده است

های ژنتیکی مطلوب، فرموالسیون مناسب انتخاب سویه

در مزارع  غذایی و اقدامات بهداشتی مناسب یجیره

گیری از ابتال های پیشپرورش طیور و به کارگیری روش

ها از اقداماتی است که مرغداران برای رسیدن به به بیماری

 ,Apataجویند )ها بهره میاهداف مطلوب تولید از آن

2009.) 

ها به منظور تسریع رشد بیوتیکپرورش طیور از آنتی در    

  شود.ها استفاده میگیری از بروز بیماریو پیش

در  سیلینو پروکائین پنیکلرامفنیکل تتراسایکلین، 

ز درمانی، به منظور تحریک رشد و وتر از دکمهای غلظت

 Kabir)افزایش تولید تخم، در صنعت طیور کاربرد دارند 

et al, 2004; Mehdizadeh et al, 2010.)  صورت عدم  رد

ماندن ها، امکان باقیبیوتیکدفع این آنتی یرعایت دوره

 ها در بافت و احشای طیور وجود داردمقادیری از آن

(Marshall and Levy, 2011).   خطرات وجود

را بر آن داشت تا به بررسی  ، محققان مختلفهابیوتیکآنتی

طیور  و احشای بیوتیکی در گوشتآنتی یماندهوجود باقی

تتراسایکلین، های اکسیماندهوجود باقی بپردازند.

سیلین و ها، کلرامفنیکل، آموکسیانروفلوکساسین، کوئینون

 رسیده استدر گوشت طیور در مطالعات قبلی به اثبات  ...

(Adewuyi et al, 20011; Er et al, 2013; Hind et al, 

2014; Salehzadeh et al, 2006; San Martin et al, 

2009.) 

-آنتی یماندههای مختلفی برای تشخیص باقیروش    

از این میان  اند. ها در مواد غذایی شناسایی شدهبیوتیک

های مهار میکروبی در محیط آگار، توان به روشمی

بیوتیکی، االیزا، کروماتوگرافی، بیوسنسورها آنتیهای کیت

های روش  .(Kaya and Filazi, 2010و غیره اشاره نمود )

های غربالگری حضور ترین روشاز قدیمی مهار میکروبی

ها این روش بیوتیک در مواد غذایی است. آنتی یاندهمباقی

به دلیل ارزانی و سهولت استفاده کاربرد زیادی  امروزه نیز

پلیت چهارگانه برای  آزمون  (.Javadi et al, 2009دارند )

باسیلوس و بر اساس حساسیت  1980اولین بار در سال 

به ترکیبات  میکروکوکوس لوتئوسو  سابتیلیس

 Bogaerts andضدمیکروبی مورد استفاده قرار گرفت )

wolf, 1980 .) به منظور افزایش  پس از آن، محققین

های غربالگری، با ایجاد تغییر در حساسیت آزمون

گانه هایی چون پلیت پنجمورد استفاده، روشهای باکتری

(Gaudin et al, 2010) گانه )شش وMyllyniemi et al, 

-کیت امروزه، ( را طراحی و مورد استفاده قرار دادند. 2001

مانده باقیهای مشابه برای غربالگری آزمونو  های تجاری

، هطراحی شدمرغ در گوشت، ماهی و تخمها بیوتیکآنتی

 هابیوتیکآنتی برخی که به گفته سازندگان، به طور خاص به

هر چند برخی مطالعات به عدم حساسیت  حساس است. 

 ;Okerman et al, 2004)ها اشاره دارد مطلوب این کیت

2009, Pikkemaat et al.) 

بیوتیکی در های آنتیماندهبا توجه به اهمیت باالی باقی    

های الشه و احشای طیور و وجود تنوعی از روش

روش دو غربالگری، در این مطالعه به مقایسه حساسیت 
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در تشخیص  کیت تجاریگانه و غربالگری پلیت هفت

های مصرفی در بیوتیکمانده برخی از مهمترین آنتیباقی

های مختلف پس از قطع دارو صنعت طیور در طی دوره

 پرداخته شد. 

 

  کار روش و مواد

 های مختلفبیوتیکی با غلظتهای آنتیتهیه محلول

بیوتیک )با خلوص های مختلف پنج آنتیغلظت    

آزمایشگاهی، سیگما، امریکا( رایج در صنعت پرورش طیور 

، 400، 200، 100، 50، 25، 10سایکلین )تتراشامل اکسی

، فسفومایسین (000/100μg/Lو  000/50، 000/10، 1000

(50 ،125 ،250 ،500 ،1000 ،2000 ،5000 ،000/10 ،

، 50، 25، 10، انروفلوکساسین )(000/100μg/Lو  000/50

و  000/50، 000/10، 1000، 400، 200، 100

000/100μg/L) ،( 100، 50، 25، 10، 5، 5/2کلرامفنیکل، 

، و فلورفنیکل (000/100μg/Lو  000/50، 000/10، 200

(10 ،25 ،50 ،100 ،200 ،400 ،1000 ،000/10 ،000/50 

 یمانده، بر اساس حداکثر مجاز باقی(000/100μg/Lو 

 . ( AlimentariusCodex ,2018) تهیه شد  1بیوتیکیآنتی

 

 کیت تجاری در شرایط آزمایشگاهی  ارزیابی حساسیت

اساس دستور شرکت سازنده، صد میکرولیتر از بر     

های بیوتیکی تحت شرایط سترون به آمپولهای آنتیمحلول

 دقیقه نگهداری در دمای 20کیت انتقال داده شد و پس از 

 یدرجه 64 ±5/0شو، در دمای  و اتاق و دو مرحله شست

ساعت و  2بعد از گذشت   گذاری شد..خانهسلسیوس گرم

 تغییر رنگ از بنفش به زرد در یچهل دقیقه و با مشاهده

 ها قرائت و ثبت گردید. کنترل منفی، نتایج نمونه

 

 گانههفت روش مهار میکروبی پلیتحساسیت ارزیابی 

 در شرایط آزمایشگاهی

                                                           
1 Maximum Residue levels )MRL)  

ها بیوتیکهای مختلف نسبت به آنتیحساسیت باکتری    

)باسیلوس سابتیلیس: حساس به باشد متفاوت می

ها، آمینوگلیکوزیدها و سیلینها، پنیتتراسایکلین

میکروکوکوس لوتئوس حساس به  ؛سولفانامیدها

ه ب  ها(.ماکرولیدها و اشریشیا کالی: حساس به کوئینولون

های مختلف انتشار pHهای مختلف در بیوتیکعالوه، آنتی

 ها و)تتراسایکلینذاری متفاوتی دارند در آگار و اثرگ

، pH=2/7، سولفانامیدها: pH=6:  هاسیلینپنی

آمینوگلیکوزیدها، ماکرولیدها، انروفلوکساسین و 

های بیوتیک، لذا به منظور تشخیص آنتی(pH=8فلومکوئین: 

های آلوده، از روش پلیت مختلف و از دست ندادن نمونه

کشت محیط منظور از  بدین شود. گانه استفاده میهفت

بر  8و  pH 6 ،2/7ی در سه دامنه( PCAپلیت کانت آگار )

محیط با اسید  pHابتدا   .استفاده شد Table 1 اساس

سترون در اتوکالو، نرمال تنظیم و  1/0سود  وکلریدریک 

به تفکیک در محیط تریپتوز سوی  های مورد نظرباکتری شد

روز و پس از یک شبانه داده شدکشت  سترون براث

غلظت هر سلسیوس،  یدرجه 37در گذاری خانهگرم

میزان مشخصی از  فارلند تعیین گردید. باکتری با روش مک

های مورد نظر به محیط کشت سترون هر یک از باکتری

غلظت تلقیح شد تا سلسیوس(  یدرجه 47)دمای حدود 

واحد تشکیل دهنده  610به حدود باکتری در محیط کشت 

 National Veterinary) برسدلیتر در هر میلیپرگنه 

Instructions, 1395). 

 
Table 1:  Bacteria and pH of the culture medium 

used in the seven plate microbial inhibition 

method 

Bacterial strain pH 

Bacillus subtilis (PTCC 1023) 6 

Bacillus subtilis (PTCC 1023) 7.2 

Bacillus subtilis (PTCC 1023) 8 

Micrococcus luteus (PTCC 1110) 8 

E.coli (PTCC 1533) 6 

E.coli (PTCC 1533) 8 

Staphylococcus aureus (PTCC 1337) 7.2 
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محیط کشت تلقیح شده، در پلیت سترون ریخته شد و     

های کاغذی استریل بر سطح آن پس از بستن آگار، دیسک

های میکرولیتر از هر یک از محلولده  قرار داده شدند. 

ها نیم پلیت ها قرار داده شد. بیوتیکی بر روی دیسکآنتی

در زیر هود میکروبی گذاشته تا  در دمای اتاق و ساعت

 18-24سپس به مدت ، انتشار یابندآگار در ها محلول

گذاری خانهسلسیوس گرم یدرجه 35±1ساعت در دمای 

وجود )منفی( هاله مهاری  وجود )مثبت( یا عدم شدند. 

 .ها مورد بررسی و نتایج ثبت گردیدرشد در اطراف دیسک

 

گانه و روش مهار میکروبی پلیت هفتارزیابی حساسیت 

 در دام زنده تجاری کیت

 های گوشتیپرورش و تیمار جوجه

 308راس  یسویهروزه  20گوشتی  یقطعه جوجه 125    

 5به منظور تطبیق با شرایط محیطی، به مدت  وخریداری 

نوردهی  و کنترل شده و تهویه ،روز در شرایط معمول با دما

بیوتیک تغذیه پایه فاقد آنتی یبا جیرهو اری دنگهساعته  24

 25گروه  5ها به طور تصادفی به جوجه ،سپس شدند. 

روز به شرح زیر تحت تجویز  5ای تقسیم و به مدت قطعه

 بیوتیک از طریق آب آشامیدنی قرار گرفتند.آنتی

 .بیوتیک )کنترل منفی(( بدون مصرف آنتی1گروه     

-اکسی )ا گرم در لیتر( ز درمانیو( دریافت د2گروه     

 .، ایران(کیمیافام( تتراسایکلین

ازای هر  گرم بهمیلی 160)ز درمانی ودریافت د (3گروه     

دارو، رویانکیلوگرم وزن پرنده( فوزباک )فسفومایسین( )

 ایران(.

لیتر در لیتر( میلی 1)ز درمانی و( دریافت د4گروه     

  ، ایران(.دارورویان)انروفلوکساسین 

لیتر در لیتر( میلی 1)ز درمانی و( دریافت د5گروه     

  ، ایران(.دارورویان)فلورفنیکل 

های بیوتیک )روز صفر( و روزاز قطع آنتی بالفاصله پس    

 3بیوتیک از هر گروه، پس از قطع آنتی 6و  5، 4، 3، 2، 1

، ران سمت راست یجوجه انتخاب و ذبح شدند و از عضله

 برداری شد.کبد و کلیه نمونه
 

 گیری از گوشت و بافتعصاره

های کبد و کلیه با آب مقطر شسته سطح عضله و بافت    

دور در  4000روش سانتریفیوژ )ده دقیقه با سرعت و به 

به منظور حذف اثر  گیری صورت گرفت. دقیقه( عصاره

احتمالی ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی موجود در گوشت، 

های به دست آمده، به مدت پانزده دقیقه در حمام شیرابه

سلسیوس قرار داده شدند. سپس  یدرجه 58آب گرم 

مجدداً به مدت پنج دقیقه با همان سرعت سانتریفیوژ شده 

از عصاره به دست آمده، برای انجام آزمایشات بعدی و 

 . (Hosseinkhan nazer et al, 1996) استفاده شد
 

مرغ  یبیوتیکی در الشهآنتی یماندهارزیابی باقی

 کیت تجاری یوسیلهبه

رعایت با  بافت یا عضله یمیکرولیتر از عصارهصد     

مراحل طبق دستورالعمل  ومنتقل  کیتبه  ،سترونشرایط 

گوشت فاقد  یاز عصاره شرکت سازنده انجام شد. 

بیوتیک ترکیبات ضدمیکروبی و نوترینت براث حاوی آنتی

هر گونه تغییر  عنوان کنترل منفی و مثبت استفاده شد. به 

سه ساعت و ده دقیقه، ها پس از ونهرنگ به زرد در نم

 بررسی و موارد مثبت و منفی یادداشت شد.
 

بیوتیکی به روش مهار میکروبی آنتی یماندهارزیابی باقی

  گانهپلیت هفت

بر روی را های بافتی ده میکرولیتر از هر یک از عصاره    

های آگار حاوی پلیت موجود در سطحی کاغذی هادیسک

قرار داده و پس از نیم ساعت   (Table 1)مطابق  باکتری

توسط  بافتی و جذب شیرابهنگهداری در زیر هود میکروبی 

 یدرجه 35±2مای ساعت در د 48به مدت  هاآگار، پلیت

گذاری شدند و وجود )+( یا عدم وجود خانهسلسیوس گرم

 National) ها ثبت گردید( هاله مهاری در اطراف دیسک-)

Veterinary Instructions, 1395). 
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 نتایج

گانه ارزیابی حساسیت روش مهار میکروبی پلیت هفت

 در شرایط آزمایشگاهی 

گانه و کیت های پلیت هفتآزمونآزمایشگاهی نتایج     

 یمحدوده ورده شده است. آ  Tables 2 & 3در تجاری 

 اکسی هایبیوتیکآنتی گانه درتشخیص پلیت هفت

 انروفلوکساسین، فلورفنیکل، کلرامفنیکل و ،تتراسایکلین

 و  1000، 000/50، 1000، 000/10، به ترتیب فسفومایسین

µg/L000/10  .انروفلوکساسین و کلرامفنیکل، بیشترین  بود

 حساسیت را در این روش نشان دادند. 

 
Table 2: presence (+) or absence (-) of inhibitory halo against different concentrations of Oxytetracycline, 

Enrofloxacin, Fluorfenicol, Chloramphenicol, and Fosfomycin in seven plate microbial inhibition method 

Antibiotic concentrations (µg/L) 
Antibiotics 

100,000 50,000 10,000 1000 400 200 100 50 25 10 5 2.5 

+ + +* - - - - - - - N N Oxytetracycline 

+ + + +* - - - - - - N N Enrofloxacin 

+ +* - - - - - - - - N N Florfenicol 

+ + + +* - - - - - - - - Chloramphenicolol 

Antibiotic concentrations (µg/L) 
Antibiotics 

  100000 50000 10000 5000 2000 1000 500 250 125 50 

  + + +* - - - - - - - Fosfomycine 

 (LOQگیری ): حد اندازه*

Nگیری نشده: اندازه 

 
Table 3 - Sensitivity of commercial kits to different concentrations of Oxytetracycline, Enrofloxacin, 

Fluorfenicol, Chloramphenicol, and Fosfomycin 

Antibiotic concentrations (µg/L) 
Antibiotics 

4000 2000 1000 400 200 100 50 25 10 5 2.5 0 

- - + + + + +* - - N N N - Oxytetracycline 

+ + + + +* - - - - N N - Enrofloxacin 

+ + + + +* - - - - N N - Florfenicol 

+* - - - - - - - - - - - Chloramphenicolol 

Antibiotic concentrations (µg/L) 
Antibiotics 

  5000 4000 2000 1500 1000 500 250 125 50 0 

  + + + + + +* - - - - Fosfomycine 

 (LOQگیری ): حد اندازه*

Nگیری نشده: اندازه 

 

د که یمشخص گرد Table 2 & 3های داده یبا مقایسه    

 µg/Lتتراسایکلین )تشخیص کیت برای اکسی یمحدوده

(، فلورفنیکل µg/L 200(، انروفلوکساسین )50

(µg/L200)( کلرامفنیکل ،µg/L 4000 و فسفومایسین )

(µg/L500از پلیت هفت )ترین کم تر است. گانه پایین

ترین حساسیت( مربوط به تشخیص )بیش یمحدوده

 تتراسایکلین بود.اکسی
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مجاز حداکثر تشخیصی کیت با  یمحدوده یبا مقایسه    

 Tableهای مورد بررسی )بیوتیکهر یک از آنتی ماندهباقی

-تشخیص اکسی یتوان دریافت که محدوده(، می4

تشخیص  یمحدوده است.  MRLتر از تتراسایکلین، کم

تر و و در عضله بیش MRLانروفلوکساسین، در کبد معادل 

تشخیص کلرامفنیکل  یمحدوده بود. MRLتر از در کلیه کم

تشخیص فسفومایسین در  یو محدوده MRLبیش از 

تشخیص فلورفنیکل در  یمحدوده است.  MRL یمحدوده

تر کم MRLتر و در کبد و کلیه از بیش MRLعضله از 

 یگانه در کلیهتشخیصی پلیت هفت یمحدوده است. 

 تر است.بیش MRLها از بیوتیکآنتی

 
Table 4- Detection limits of Oxytetracycline, Enrofloxacin, Fluorfenicol, Chloramphenicol, and 

Fosfomycin in seven plate method and commercial kits and their MRL (μg / kg) in poultry. 

Seven Plate 
Kit manufacturer 

claims 

Commercial  

kit 
MRL Sample Antibiotic 

10,000 100 50 

100 Muscle 

Oxytetracycline 300 Liver 

600 Kidney 

1000  2000 0 Muscle Chloramphenicol 

1000 600  <  200 

100 Muscle 

Enrofloxacin 200 Liver 

300 Kidney 

10,000 1500  <  500 

500 Muscle 

Fosfomycin 500 Liver 

500 Kidney 

50,000 100 200 

100 Muscle 

Fluorfenicol 2,500 Liver 

750 Kidney 

 

گانه و ارزیابی حساسیت روش مهار میکروبی پلیت هفت

  الشهکیت در 

نشان  ،پلیت و کیت در بافت میکروبی مهارنتایج آزمون     

تری برای تشخیص داد که بافت کبد و کلیه محیط مناسب

ها بیوتکو مدت بقای آنتی هها بودبیوتیکآنتی یماندهباقی

در ارتباط با  . استتر از عضله ها بیشدر این بافت

 کیت .های مختلف دیده نشدتفاوتی بین اندامفلورفنیکل، 

-تا یک روز پس از قطع دارو، قادر به تشخیص باقی تجاری

تتراسایکلین، انروفلوکساسین و فلورفنیکل در اکسی یمانده

بافت کبد و کلیه بود ولی فسفومایسین )فوزباک( تنها در 

انروفلوکساسین  بیوتیک تشخیص داده شد. روز قطع آنتی

در عضله بیوتیک آنتیو فلورفنیکل تا یک روز پس از قطع 

تتراسایکلین و ولی نتایج اکسی ندشخیص داده شدت

  فسفومایسین در تکرارهای مختلف، متغیر بود.

های دیگر برای بیوتیکانروفلوکساسین در مقایسه با آنتی

بود و تا روز  ردیابیتری در عضله و کبد قابل مدت بیش

های در عصاره آنشش پس از قطع دارو مواردی از حضور 

های ماندهاثرگذاری باقی یبا مقایسهبافتی مشاهده شد. 

، اشریشیاکالیهای مختلف )دارویی بر میکروارگانیسم

س و میکروکوکوس لوتئو، باسیلوس سابتیلیس

( 8و  2/7، 6های مختلف )pH( در استافیلوکوکوس آرئوس

کلیه  ، مشخص شد کهبیوتیک(در روز صفر )روز قطع آنتی

بر روی ترین تاثیر را بیشهای مورد نظر بیوتیکآنتی

روز  انروفلوکساسین در داشتند.  pH 6با  اشریشیا کالی

ها اثر pHها در تمامی صفر بر روی کلیه میکروارگانیسم

های مشاهده با توجه به تفاوت مهاری بارزی را نشان داد.

های )خصوصاً در نمونه شده در نتایج تکرارهای مختلف

 یراهکاری مناسب برای مقایسه یو به منظور ارائه عضله(
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 یبه مقایسه Table 5در  ،های مهار میکروبیروش یبهینه

ها، مثبت شدن درصد نمونه 50سه اصل مثبت شدن نتایج بر 

 های کلیه پرداخته شد. های کبد و مثبت شدن نمونهنمونه

 
Table 5: Detectability of seven plate method and commercial kits on different days of chickens treatment 

with Oxytetracycline, Fosfomycin (fuzbac), Enrofloxacin and Fluorfenicol based on positivity of at least 

50% of total samples, liver and kidney samples 

 ها منفی تشخیص داده شدند.کلیه نمونه 6و  5در روزهای 

 

ساعت پس از قطع دارو قادر به  24تنها تا تجاری کیت     

تتراسایکلین، بیوتیک اکسیتشخیص آلودگی آنتی

باشد و پس از آن تقریبا فلورفنیکل و انروفلوکساسین می

-دهد. روش پلیت هفتها را منفی تشخیص میهمه نمونه

ها را مثبت گانه تا سه روز پس از قطع دارو اکثر نمونه

ها را همه نمونه دهد و از روز چهارم تقریباًتشخیص می

 دهد. منفی تشخیص می

 

 بحث 

های دارویی و خصوصًا باقیماندهاهمیت باالی به دلیل     

های غربالگری از ها، مقایسه حساسیت روشبیوتیکآنتی

به روش مهار میکروبی  ای برخوردار است. یژهواهمیت 

ها است ترین این روشاز متداولهای تجاری و کیت پلیت

(Gondová et al., 2014.)   صحت و دقت روش مهار

ضدمیکروبی، نوع میکروبی در پلیت، به ماهیت ترکیب 

باکتری مورد آزمون، غلظت ترکیب ضد میکروبی، بافت 

گذاری و زمان گرمخانه حرارت ید استفاده، درجهمور

 Kavanagh, 1963; Koenen-Dierick and) بستگی دارد

De Beer, 1998 .) حاضر، قابلیت ردیابی باقی یدر مطالعه-

انروفلوکساسین و  تتراسایکلین، فسفومایسیناکسی یمانده

اند مطالعات نشان داده  در کبد و کلیه از عضله بیشتر بود.

غلظت سیپروفلوکساسین و انروفلوکساسین در کبد  که

برای  هاآن یماندهیابد و باقیزودتر از عضالت افزایش می

محققین بافت  تری در کبد قابل ردیابی است. مدت طوالنی

Oxytetracycline Fosfomycin (fuzbac) Enrofloxacin Fluorfenicol 
Test Day 

50% of 

samples 
Liver Kidney 

50% of 

samples 
Liver Kidney 

50% of 

samples 
Liver Kidney 

50% of 

samples 
Liver Kidney 

+ + + + + + + + + + + - Seven plate 
 

0 
+ + + + + + + + + + + + Commercial 

Kit 

+ + + + + - + + + + + + 
Seven plate 

 
1 

+ - - - - - + + + + + + Commercial 
Kit 

+ + + + + + + + + - - - 
Seven plate 

 
2 

- - - - - - - - - - - - 
Commercial 

Kit 

+ + + + + + + + + - - + 
Seven plate 

 
3 

- - - - - - - - - - - - Commercial 
Kit 

- - - - - - + - + - - - Seven plate 
 

4 
- - - - - - - - - - - - Commercial 

Kit 
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های ماندهتشخیص باقیکبد را به عنوان اندام هدف جهت 

 . (San Martin et al, 2009) بیوتیکی معرفی نمودندآنتی

ها در عضالت مختلف طیور یکسان بیوتیکتوزیع آنتی    

ها از جمله بیوتیکباشد و غلظت برخی آنتینمی

سینه از  یها در عضلهانروفلوکساسین و فلوروکوئینولون

ها بیوتیکسایر آنتی ولی در مورد تر است. ران بیش یعضله

 تر باشدمانده در عضالت ران بیشممکن است مقادیر باقی

(Reyes-Herrera et al, 2005.)   این نتایج در اتخاذ تدابیر

 یماندهمناسب در انتخاب نمونه مناسب جهت ارزیابی باقی

یکی از فاکتورهای مهم در  pH بیوتیکی مفید است. آنتی

در تشخیص  pHتاثیر  عملکرد روش مهار میکروبی است. 

بیوتیک متفاوت بیوتیکی بسته به نوع آنتیهای آنتیماندهباقی

قابلیت تشخیص سیپروفلوکساسین، سارافلوکساسین  است. 

و تشخیص فلوماکوئین، pH =8و انروفلوکساسین در 

 بیشتر استpH =6 دیفلوکساسین و اکسولینیک اسید در

(Okerman et al, 2007.)  6حاضر ی در مطالعه= pH بیش-

-آنتی یکلیه یماندهترین حساسیت را در تشخیص باقی

 داشت.  های مورد استفادهبیوتیک

گانه در حاضر کاربرد روش پلیت هفت یدر مطالعه

کارایی و دقت  . زیاد بودتشخیص کلرامفنیکل و فلورفنیکل 

های دارای در مقایسه با روش گانههفت بیشتر پلیت

در مطالعات دیگر نیز به اثبات  های میکروبی کمترشاخص

-استفاده از شاخص (. Okerman et al, 2007) رسیده است

تر در محیط کشت آگار، امکان تشخیص های میکروبی بیش

سازد ها را فراهم میبیوتیکتری از آنتیگروه وسیع

(Pikkemaat et al, 2009.)  اشریشیا حاضر  یدر مطالعه

 حساس بود.  های مورد بررسیبیوتیکآنتی یبه کلیه کالی

های توان حساسیت روشهای مناسب، میبا انتخاب باکتری

های مورد نظر بیوتیکمهار میکروبی را برای تشخیص آنتی

محققین دریافتند که استفاده از محیط حاوی  افزایش داد. 

قابلیت تشخیص ترکیبات کوئینولینی را  اشریشیا کالی

باسیلوس که پلیت حاوی  دهد، در حالیافزایش می

ها کمترین حساسیت را در تشخیص کوئینولون سرئوس

برای تشخیص  سابتیلیس باسیلوس همچنین  دارد.

 ,Gaudin et al) تری استها محیط مناسبتتراسایکلین

2004) . 

برای  هابیوتیکآنتیسایر انروفلوکساسین در مقایسه با     

تری در عضله و کبد قابل پیگیری بود و تا روز مدت بیش

بیوتیک در شش پس از قطع دارو مواردی از حضور آنتی

این امر احتماالً به دلیل  های بافتی مشاهده شد. عصاره

ماهیت چربی دوستی انروفلوکساسین و تجمع بیشتر آن در 

خوانی دارد هممطالعات دیگر نیز بافت است که با نتایج 

(Amjad et al, 2005).  

-تشخیص اکسی یحاضر محدوده یبر اساس مطالعه    

تتراسایکلین، انروفلوکساسین، فسفومایسین، کلرامفنیکل و 

 است.  MRLگانه بیشتر از پلیت هفت فلورفنیکل در روش

-های اکسیبیوتیکبرای آنتیتجاری حد تشخیص در کیت 

 تتراسایکلین، انروفلوکساسین، فسفومایسین و فلورفنیکل به

بود در حالی که ادعای  μg/Kg 200و  500، 200، 50ترتیب 

، 100ها به ترتیب، بیوتیکشرکت سازنده برای این آنتی

میکروگرم  μg/Kg 100 و  1500تر از ، بیش600تر از بیش

عدم تطابق در ادعای  یگرم بود که نشان دهندهدر کیلو

برای تجاری حد تشخیص کیت   شرکت سازنده بود.

های انروفلوکساسین و فلورفنیکل بیوتیکعضالت در آنتی

نیز مواردی از این  مطالعاتبرخی در   .بود MRLتر از کم

قادر به  تجاری کیت.  مشاهده شد  MRLعدم تطابق با

سایکلین در حد ها، لینکومایسین و داکسیتشخیص بتاالکتام

MRL  برای تجاری است ولی محدوده تشخیص کیت

کلیه  بافت یکلین و کلرامفنیکل در عصارهتتراسایاکسی

 ,Cantwell and Okeeffe) است MRLبیش از محدوده 

-سیلینبرای پنیتجاری تشخیص کیت  یودهمحد  (.2005

سیلین، اکزاسیلین و سیلین، آموکسیسیلین، آمپیها )پنی

 ,Popelka et al)است  MRLکلوکساسیلین( کمتر از 

 یماندهقادر به تشخیص باقیتجاری کیت  (. 2003

 Pikkemaat et) باشدها در گوشت خوک نمیتتراسایکلین

al, 2010.)  تا سه روز پس تجاری کیت  دیگر یدر مطالعه

 یماندهبیوتیک، توانست باقیاز قطع آنتی

آال تشخیص دهد متوپریم را در ماهی قزلسولفادیازین/تری
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که آزمون پلیت چهارگانه نتوانست در روز سوم،  در حالی

  (.Kilinc et al, 2007) مانده را شناسایی نمایدباقی

در مقایسه با روش پلیت تجاری مهمترین ویژگی کیت 

دها و چهارگانه را در توانایی آن در تشخیص سولفانامی

محققین بیان نمودند که کیت  برخی ماکرولیدها بیان کرد. 

گر در جهت تشخیص نباید به عنوان ابزاری معجزهتجاری 

 ها در هر نوع گوشتی در نظر گرفتبیوتیکانواع آنتی یکلیه

(Okerman et al, 1998.) 

بافت )کلیه( تاثیر قابل توجهی بر حساسیت  یعصاره    

ه کیت تجاری در مقایسه با زمانی که از محلول آبی استفاد

این امر در  (. Cantwell and Okeeffe, 2005شود دارد )می

یر ارتباط با سفالکسین تایید نگردید ولی در ارتباط با سا

 سیلین،سیلین، پنیسیلین، آمپیها )آموکسیبیوتیکآنتی

ن، رتتراسایکلین، داکسی سایکلین، جنتامایسین، فلومکوئیکل

بافتی  یکه از عصاره کلرامفنیکل(، حساسیت کیت هنگامی

 حاضر یدر مطالعه  استفاده شد، کمتر از محلول آبی بود.

ه بافت، حساسیت کیت را در مقایس ینیز استفاده از عصاره

 با شرایط آزمایشگاهی کاهش داد. 

باشد که در میروشی سریع  یت تجاریاستفاده از ک    

-برخی مواقع صرفا در تشخیص گروه خاصی از آنتی

و این در ( Lohajova et al, 2006) ها کارایی داردبیوتیک

بر حالی است که روش مهار میکروبی پلیت با وجود زمان

البته  ثر است. ؤبیوتیکی مهای آنتیبودن، برای تمام گروه

های مهار نظر دور داشت که روشنباید این نکته را از 

 ی( قادر به تشخیص کلیهتجاریمیکروبی )کشت و کیت 

  باشند. نمی MRL یبیوتیکی در محدودههای آنتیگروه

های یک از روش هیچتوجه به نتایج به دست آمده، با     

با این   .الزم را ندارند مرغ کارایی یبرای الشهغربالگری 

بودن زمان ردیابی در روش پلیت به بیشتر  حال با توجه

تر ، استفاده از آن مناسبتجاریگانه در مقایسه با کیت هفت

به منظور افزایش حساسیت و قابلیت تشخیص بهتر   است.

مورد آزمایش،  یاز گلهشود پیشنهاد می ،موارد مثبت و منفی

نمونه(  8چهار الشه انتخاب و نمونه کبد و کلیه اخذ شود )

در صورتی که   گانه تست شود.و با روش پلیت هفت

بیوتیک تلقی گله آلوده به آنتی ،حداقل چهار نمونه مثبت بود

آزمایش  HPLCهای ها برای تایید با روشگردد و نمونه

 گردند. 

 

 تشکر و قدردانی

 کمال تشکر را دارند.مین کیت ه خاطر تأو شرکت میالد نور حقیقت باز معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز  نویسندگان    
 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافعی ندارند. نویسندگان هیچ    
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Abstract 

    This study was performed to compare the sensitivity of seven plate methods and commercial 

kits for the detection of antibiotics in vitro and in poultry carcasses. In the first step, different 

concentrations of five commonly used antibiotics in poultry breeding were prepared and the 

sensitivity of both methods in antibiotic residue detection was evaluated. Subsequently, 20 days 

old broilers were divided into 5 groups. After an adaptation period and feeding non-antibiotic 

diet, groups were treated with therapeutic doses of Oxytetracycline, Enrofloxacin, Florfenicol, 

and Fosfomycin through drinking water. One group was considered as a control. At antibiotic 

discontinuation day (day 0) and days 1, 2, 3, 4, 5, and 6 thereafter, 3 chicks from each group 

were slaughtered and thigh muscle, liver and kidney were sampled and residual antibiotics were 

evaluated by both methods. The results showed that sensitivity of commercial kits was higher 

in in-vitro condition than that of poultry carcass. In the seven plate method, the residuals were 

more detectable in the liver and kidney. The commercial kit was able to detect antibiotics only 

up to 24 hours, after which almost all specimens were negative. The seven plate method was 

positive for most of the specimens up to three days after discontinuation.  This study showed 

that the efficacy of the seven-plate method was more than commercial kits, and in order to 

increase the efficiency of detection methods, it is recommended to perform it on the liver and 

kidney of four carcasses from each herd (total of 8 samples). If at least four samples are positive, 

the herd is considered as infected and the HPLC method is used to confirm the specimens. 
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