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 چکیده

 یمنف. از جمله آثار رودیمبه شمار  ییصنعت مواد غذا یاصل یهادغدغهاز  یکی یکیوتیبیآنت یهاماندهیباقه وجود امروز :مقدمه

 .کرد اشاره یآلرژ و تیحساسو  یکیتحر و یسم یهاواکنش ،یکیاختالالت متابول به توانیم هاکیوتیبیآنتاز  جانابه استفاده

 گوشت ،(n=30) گاو گوشت ،(n=80) گاو خام ریش: شامل ییغذا مواد از مونهن 330 تعداد یفیتوص مطالعه نیا در ها:مواد و روش

 مرغتخم و( n=80) مرغ گوشت (،n=30) گوسفند هیکل(، n=30) گوسفند کبد(، n=30) گاو هیکل(، n=30) گاو کبد ،(n=30) گوسفند

(80=n) یآورجمع 9612-16 یهاسال یط اصفهان شهر در موجود یهاگاهفروش و هاکشتارگاه ر،یش یآورجمعاز مراکز  یتصادف طوربه 

 .گرفت قرار شیآزما مورد ELISA روشاز  استفاده با هاآندر  دیسولفانام کیوتیبیآنت یایبقا زانیو م ندشد

 که صورت نیا به. بودند دیسولفانام کیوتیبیآنت یحاودرصد(  38/90نمونه ) 38 ،ینمونه مورد بررس 330نشان داد که از  جینتا :هایافته

 یحاو بیترتبه گوسفند هیکلو  گوسفند کبد مرغ،تخم گوسفند، گوشت گاو، هیکل گاو، کبد ،گاو خام ریش مرغ، گوشت

 63/7-23/972معادل  آلوده یهانمونهدر  دیسولفانام کیوتیبیآنت غلظت .بودند دیسولفانام کیوتیبیدرصدآنت 2،3،3،23،20،92،92،3

 ریاز سا شتریب یمعنادار طوربه مرغدر گوشت  دیسولفانام کیوتیبیآنت ماندهیباق زانیم ن،یبراعالوه .آمد دستبهگرم  بر نانوگرم

 .(>03/0P) بود مطالعه مورد یهافرآورده

 و مخا شیر گوشت، هجمل ازدامی  أهای غذایی با منشهها، نظارت گسترده و دقیق بر تولید و عرضه فرآوردهبا توجه به یافت :یریگجهینت

 .باشدیمها ضروری نهای دارویی در آهماندیو ارزیابی وجود باق مرغتخم

 

 ELISA گوشت، ،خام ریش مرغ،تخم د،یسولفانام کیوتیبیآنت ماندهیباق :یدیکل کلمات
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 مقدمه
توسط  تولیدشده ییشیمیاهر ماده  ،یداروشناس نظر از

 طوربه شدهساختها و ی یکروسکوپیموجودات زنده م

 زنده موجود حیاتی هایپدیدهمصنوعی که موجب وقفه 

(. این ترکیبات ممکن 9) دارد نام بیوتیکیآنت شود، دیگر

 گردند؛ هایباکتراز رشد  یریجلوگ ای واست سبب مرگ 

 و هایدامداردر  هابیوتیکیآنت رویهیبمصرف  رو، نیا از

در گوشت و شیر  هاآن ماندهیباق وجود و هایمرغدار

 کنندگانمصرفایجاد مخاطرات فراوانی برای  سبب هادام

مصونیت برای  ایجاد: از هستند عبارتخواهد شد که 

به  نسبت زایبیمارعوامل  ویژهبه هامیکروارگانیسم

 حساسیت که افرادی در آلرژی انواع ایجاد ها،بیوتیکیآنت

که در تهیه  یدیمف هایمیکروارگانیسم بردنازبین دارند،

وجود  ریشیر از جمله ماست و پن یریتخم هایفرآورده

 اقتصادی خسارات واردآوردن و باشدیمضروری  هاآن

 ماندهیباق(. 2) شیر یلیتبد صنایع به فراوان

گوشت  ویژهبهاکثراَ در انواع گوشت  هابیوتیکیآنت

 در .دارند وجود شیر و گوسفند و گاو گوشت پرندگان،

که افزودن  افتندیدر دانشمندان گذشته یهاسال

 قیدام از طر یبه غذا کیآنابول باتیو ترک هاکیوتیبیآنت

وزن در  شیموجب بهبود افزا یسازنیپروتئ زانیم شیافزا

 (. 9) شودیم هاآن

در  هاکیوتیبیآنت یحال حاضر استفاده از برخ در

ممنوع  ایدن یاز کشورها یاریدر بس وریپرورش دام و ط

 یمتنوع در دامپزشک یهاکیوتیبیآنتاست. امروزه مصرف 

 وریط و دام یهایماریباز انواع  یریشگیپدرمان و  یبرا

 باتیترک نیا ازنمود که  عنوان دیبا. باشدیم متداول

 رایز شود؛یم استفاده زین واناتیح رشد محرک منظوربه

 کیروده بار وارهید شدننازکسبب  هاکیوتیبیآنت مصرف

 نیبنابرا دهد؛یم شیرا افزا ییغذا مواد جذب و شتهگ

و رعایت زمان پرهیز  هابیوتیکیآنتاستفاده درست از 

دام مانع از حضور  کشتار ای و دنیدوش از قبل ییدارو

برای  ذکرشده(. زمان 2) شد خواهد کیوتیبیآنت ماندهیباق

 حیوانی مختلف هایگونهدر میان  و ییداروهر ترکیب 

 هاهفتهچند ساعت تا چندین روز و گاهی  ازو  بوده متفاوت

 (. 6) باشدیم ریمتغ

 بهداشت یجهانسازمان  یهادستورالعمل براساس

(World Health Organization)،  سازمان خوار و بار

 Food and Agriculture Organization) کایآمر یکشاورز

of the United States of America )د استاندار سازمان و

 Institute of Standards and Industrial) رانیا یمل

Research of Iran )منشأبا  ییمواد غذا از کدامچیه در 

(. 9) شود داده صیتشخ یکیونیبیآنت گونهچیه دینبا یدام

 هابیوتیکیآنتدر مقابل  هامیکروارگانیسم ییدارو مقاومت

 حال در مشکل این و داشته وجود دنیا نقاط از بسیاری در

اغلب  پیشرفتهکشورهای  در. باشدیمافزایش 

 هابیوتیکیآنت ماندهیباقبه توانایی خطر  کنندگانمصرف

 آگاه خود سالمت بر آن اثر و دامی هایفرآوردهدر 

برنامه  رشد درحال کشورهای اغلب در متأسفانه. هستند

 هایفرآوردهدر  هاماندهیباقبرای ارزیابی این  یملی مدون

از  یادسته دهایسولفانام(. 9،6) ندارد وجود یدام

 نیرا از ب سمیکروارگانیکه م هستند هاکیوتیبیآنت

اثر  سمی. مکانباشندیم کیواستاتیباکتر نیبنابرا برند؛یم

 هب دهایناما(. سولف2است ) کینوکلئ دیها مهار سنتز اسنآ

 دیاس کینوبنزوئیبا پاراآم یشباهت ساختمان لیدل

که  یسنتتاز باکتر دروپتروآتیهید میآنز یقابتصورت ربه

ید دیاسبه  دیاس کینوبنزوئیکردن پاراآملیمسئول تبد

 کیفول دیاس جهیدر نت کنند؛یاست را مهار م کیدروفولیه

( نقش 9B نیتامی)و کیفول دی(. اس9) شودینم ساخته

جهت  نیهم هدارد و ب کینوکلئ یدهایدر سنتز اس یمهم

(. 6) گرددیبه توقف رشد سلول منجر م عدم سنتز آن
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 دارند قرار یصناع یهاکیوتیبیآنت زمره در دهایناماسولف

 اثر یمنفگرم مثبت و  یهایباکتر از یعیوس فیطبر  که

 و هاعفونتاز  یاریبس درمان باعث جهینتو در  گذارندیم

 وریدر صنعت پرورش دام و ط واناتیرشد ح شیافزا

 هاآناز  یراصولیغ و هیرویبستفاده ا نیبنابرا شوند؛یم

 خواهد یدام منشأبا  ییدر مواد غذا هاآن ماندنیباقباعث 

 یهاماندهیباقمطالعه  یبرا یمختلف یهاروش(. 9) شد

 وجود یجانب یهافرآورده ریسا و ریش در یکیوتیبیآنت

 ،یشناسسرم یهاروش: استفاده از شامل که دارند

از  یکی. باشندیم یمیآنز و یاهیتجز ،یشناسکروبیم

 لیدل به آن از که است ELISA روش ،یمیآنز یهاروش

 زانیم نییتع یبرا شیو سرعت آزما تیحساس دقت،

 زانیم نییجمله تع از هاکیوتیبیآنتانواع  ماندهیباق

  یفراوان یهااستفاده ییدر مواد غذا دهایسولفانام

 (.3) شودیم

با  یبادیاکنش آنتو هیبر پاELISA  ناساس آزمو

 یبادیآنت کی ELISA یها. در آزمونباشدیم ژنیآنت

و با  داده نشانمشخص واکنش  ژنیآنت کیبا  یاختصاص

عنوان به میآنز کی با افتهیلاتصا یبادیآنت کیاستفاده از 

با افزودن  تی. در نهاابدییمآزمون ادامه  نشانگر، ستمیس

 کیبه محصول که  سوبسترا لیو تبد میآنز یسوبسترا

. رسدیم انیبه پا ELISAآزمون  باشد،یم یرنگ هماد

 کیآمده که نشانگر حضور تدسهطول موج رنگ ب

توسط  باشد،یم آن غلظت زین و( ژنیآنت ای)و  یبادیآنت

 گرددیروفتومتر قرائت شده و ثبت ماسپکت دستگاه کی

 ماندهیباقسنجش  نهیدر زم یمختلف مطالعات(. 3)

 ریو سا رانیدر ا ییدر مواد غذا دیسولفانام کیوتیبیآنت

در  مثال عنوانبه (؛9،2،3،3) است گرفته صورتکشورها 

 زانیم 2090 سال درهمکاران  و یمناف پژوهش

خام به روش  ریش در دیسولفانام کیوتیبیآنت ماندهیباق

Delvotest 23نشان داد که  جینتا. دیگرد یریگاندازه 

 93و  یصنعت یهایخام دامدار ریش یاهنمونه ازدرصد 

آلوده  ریش یآورجمعخام مراکز  ریش یهادرصد از نمونه

 60 نیهمچن. بودند دیسولفانام کیوتیبیآنتبه انواع 

 بهآلوده  زهیپاستور ریش یهانمونه کل از درصد

 در (.3) شدند داده صیتشخ دیسولفانام کیوتیبیآنت

 2003ران در سال و همکا Yamakiکه توسط  یامطالعه

نمونه  2383مجموع  از زین گرفت انجام ایاسپان کشور در

 ماندهیباق یها حاودرصد از نمونه 7/9 گوسفند، خام ریش

 را ینییپا نسبتاً درصدکه  بودند دیسولفانام کیوتیبیآنت

 یبررسکه  ییراستا، از آنجا نی(. در ا7) شودیم شامل

با منشأ  ییمواد غذا یآلودگ تیوضعدر ارتباط با  یجامع

در شهرستان اصفهان  دیسولفانام کیوتیبیآنتبه  یدام

 یبا هدف بررس حاضر مطالعه است، نگرفته صورت

 از ییمواد غذا در دهایسولفانام کیوتیبیآنت ماندهیباق

 گوشت و هیکل کبد، گاو، خام ریش ور،یطگوشت  جمله

 شهر در مرغتخمو  گوسفند گوشت و هیکل کبد، گاو،

 تیوضع تا گرفت صورت هاآن تیبه اهم توجهبا  صفهانا

 کیوتیبیآنت ماندهیباقاز نظر  ییغذا مواد نیا تیفیک

 گردد. یبررس دیسولفانام
 

 هامواد و روش

 یبردارنمونه

 نیفرورد تا 9612حاضر از مهر  یفیتوص مطالعه در

: گوشت شامل ییغذا مواد نمونه 330 مجموع در 9616

 گوسفند گوشت(، n=30) گاو تگوش ،(n=80)مرغ 

(30=n ،)گاو کبد (30=n ،)گاو هیکل (30=n ،)کبد 

 گاو خام ریش(، n=30) گوسفند هیکل(، n=30) گوسفند

(80=n و )مرغتخم (80=n )و  هایاز قصاب بیترتبه

در  هافروشگاهو  ریش یآورجمعها، مراکز کشتارگاه

 یآورجمعساده  یتصادف صورتبهشهرستان اصفهان 

دانشگاه  ییمواد غذا یفیکنترل ک شگاهیآزما به و دیگرد
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 .شد منتقل شهرکرد واحد یآزاد اسالم

 

به  دیسولفانام ماندهیباق یریگاندازه و یسازآماده

   مرغتخمو  ریش گوشت، یهانمونه در ELISA روش

 ELISA یهاتیکبا استفاده از  هانمونه یتمام

آلمان  Euro Proximaشرکت  ساخت یرقابت یاختصاص

 ELISAانجام  یبراقرار گرفتند.  یو بررس شیمورد آزما

دقیقه با  93تا  90 تهای شیر به مدهلیتر از نمونیمیل 30

 وسیسلس درجه 30 یدور بر دقیقه در دما 2000سرعت 

. (کایآمر کشور ساخت ،C30Pشدند )مدل  وژیفیسانتر

 73/0. آنگاه دیگرد جدا ریش یاز رو یچرب هیال ،سپس

 دیاس کیکلرواستیتر تریلیلیم 23/0با  ریش تریلیلیم

 900و  دیگرد مخلوط آلمان Merckساخت شرکت 

 لیات کنندهقیرقبافر  تریکرولیم 200از آن با  تریکرولیم

. این شد مخلوط آلمان Merckساخت شرکت  استات

طور کامل مخلوط هسوسپانسیون به مدت یک دقیقه ب

 مذکوریع فوقانی، سوسپانسیون جداسازی ما یبراگردید. 

دقیقه در دمای  20دور بر دقیقه به مدت  3000با سرعت 

ها به همایع فوقانی نمون ،اتاق سانتریفیوژ شد. در ادامه

میکرولیتر از  30و  دیگردبا آب مقطر رقیق  2به  9میزان 

به هر چاهک اضافه شد.  ELISAبرای بررسی در کیت  آن

ها در طول موج هوری نمونذکر است که جذب ن انیشا

بیوتیک ینانومتر قرائت گشت و میزان بقایای آنت 330

صورت نانوگرم هبراساس منحنی کالیبراسیون ب دیسولفانام

 .شد محاسبه گرمیلیمدر 

 مرغتخم گرم کی و گوشت گرم کیادامه،  در

 3/9آب مقطر و  تریلیلیم 3/0 باو  دندیگرد کنواختی

 3به مدت  و شدند مخلوطدرصد  900 متانول تریلیلیم

 30 سپس. گشتند وژیفیسانتر 2000با دور  قهیدق

 کنندهقیرقبافر  تریکرولیم 630 با محلول از تریکرولیم

. دیمخلوط گرد آلمان Merckاستات ساخت شرکت  لیات

اتاق و  یدما در قهیدق 90 مدت به هانمونهادامه،  در

 عیما و ندگشت وژیفیسانتر قهیدق در دور 6300 سرعت

هگزان  –n تریلیلیم کی سپس،. شدبرداشته  ییرو

 سولفات تریلیلیم 3/0( و آلمان Merckشرکت  ساخت)

 بر شدنمخلوطپس از  و دیگرداضافه  هانمونهبافر به 

به مدت  وسیسلس درجه 20-23حرارت  در کریش یرو

 فوژیسانتر قهیدق در دور 6300 سرعتو  قهیدق 90

 عنوانبه ینییپا ای یآب فازت که ذکر اس انیشا. شدند

 استفاده مورد شیانجام آزما یبرا شدهیسازآمادهنمونه 

 به ازیمورد ن یهامحلول هیو کل هانمونه گاه. آنگرفت قرار

درجه  20-23 یدر دما و دندیگرداضافه  هاچاهک

. در شدند یگذارگرمخانه قهیدق 60به مدت  وسیسلس

 به واکنش کنندهتوقفممحلول  تریکرولیم 900 تینها

هر چاهک با  یجذب نور زانیمو  گشت افزوده چاهک

 روش همانند ELISA کنندهقرائت دستگاهاز  استفاده

استاندارد با توجه به  یمنحن ادامه، در. دیگردقرائت  قبل

 آن براساس و شداستاندارد رسم  یهانمونهجذب  زانیم

بر  هانمونهدر  دیسولفانام کیوتیبیآنت غلظت زانیم

 یبرا. دیگرد محاسبه گرمیمیلحسب نانوگرم در 

 ها،نمونهدر  دیسولفانام کیوتیبیآنت زانیم قیمحاسبه دق

و گوشت با  ریش یهانمونهدر  دیسولفانام افتیدرصد باز

 و گرفت قرارمطالعه  مورد ELISA تیاستفاده از ک

 براساس. آمد دستبه دیسولفانامآن در غلظت  بیضر

 دیسولفانام زانیم صیتشخ حد ،ELISA تیاطالعات ک

معادل  بیترتبه مرغتخمگوشت و  ر،یش یهانمونه در

نانوگرم بر گرم بوده  3 و 6و  تریلیلیمبر  نانوگرم 3/2

 (.2)است 

 

 یآمار لیتحل و هیتجز

 افزارنرماستفاده از  با شدهیآورجمع یهاداده هیکل

: لشام یفیتوص آمار سطح دو در SPSS 18 یآمار
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: شامل یلیتحل آمارو  اریو انحراف مع انهیم ن،یانگیم

و  گوشت ر،یش یهانمونه نیب دوطرفه انسیوار لیتحل

 لیتحل و هیتجز (>03/0P) نانیاطمسطح  در مرغتخم

 .دندیگرد

  

 نتایج

 ر،یش یهانمونهاز  دیسولفانام افتیدرصد باز نیانگیم

 و 92/83 ،13/10معادل  بیترتبه مرغتخمو  گوشت

 تیوضع جینتا(. 9)جدول  آمد دستبه درصد 33/902

به  مرغتخمو  هیکل کبد، گوشت، ر،یش یهانمونه یآلودگ

 شده ارائه 2 جدول در خالصه طوربه دیسولفانام ماندهیباق

 .است

 دوطرفه، انسیوار لیتحل یآمار آزمون یمبنا بر

 ماندهیباق مقدار در( >03/0P) یمعنادار یاختالف آمار

 مرغ،تخمگوشت مرغ،  یهانمونه در دیسولفانام کیوتیبیآنت

 هیکل گوسفند، کبد گاو، هیکل گاو، کبد گاو، گوشت

 عبارت به دارد؛ وجود ریش و گوسفند گوشت گوسفند،

در گوشت  دیسولفانام کیوتیبیآنت ماندهیباق زانیم گر،ید

مورد  یهافرآورده ریاز سا شتریب یمعنادار طوربه مرغ

 .باشدیممطالعه 

 

 مرغتخم و ریش ،گوشتاز  دیسولفانام کیوتیبیآنت افتیباز درصد: 1 جدول

 نمونه کیوتیبیآنت
 یهانمونه تعداد

 شدهشیآزما

 کیوتیبیآنت غلظت

 )نانوگرم بر گرم( شدهاضافه

 شدهیریگاندازه نیانگیم

 )نانوگرم بر گرم(
 اریمع انحراف

 07/9 37/33 30 6 ریش 

 17/0 33/32 30 6 گوشت دیسولفانام

 33/0 66/39 30 6 مرغتخم 

 
 اصفهان شهرستان در ELISAبه روش  مرغتخمو  ریش ه،یکل کبد،آلوده گوشت،  یهادر نمونه دهایسولفانام ماندهیباقو محدوده  انهیم ن،یانگیم: 2 جدول

 نمونه نوع
 یهانمونه تعداد

 شدهشیآزما

 یهانمونه تعداد

 آلوده

 نیانگیم

 (گرم بر)نانوگرم 
 انهیم اریمع انحراف

 یآلودگ محدوده

 (گرم بر)نانوگرم 

 972/93-23/03 73/70 66/33 33/73 20 80 مرغ گوشت

 63/7–91/63 16/93 03/92 83/97 3 80 مرغتخم

 99/97–91/80 02/66 01/26 30/33 3 30 گاو کبد

 60/8-91/03 71/22 21/1 61/20 3 30 گاو هیکل

 97/93–69/30 73/22 83/23 73/62 2 30 گوسفند کبد

 97/97-33/33 33/97 0 33/97 9 30 گوسفند هیکل

 73/1–30/20 60/92 33/3 93/93 6 30 گوسفند گوشت

 36/1–90/97 20/68 83/21 33/39 93 80 گاو خام ریش

 0 0 0 0 0 30 گاو گوشت

 63/7–23/972 60/63 38/68 12/37 38 330 مجموع

 

بحث

 دکنندهیتهد مواد هرگونه از یعار دیبا ییذاغ مواد

 جینتا(. 9باشند ) هاکیوتیبیآنت جملهاز  انسانسالمت 

 ماندهیباقدرصد  نیشتریب کهنشان داد  حاضرپژوهش 

 ریش درصد، 23 با مرغ گوشت در دیسولفانام کیوتیبیآنت

درصد،  92با  گاو هیکل درصد، 92 باگاو  کبد درصد، 20 با

 کبد درصد، 3 با مرغتخم درصد، 3 باگوسفند  گوشت



 
 

 

  انو همکار ابراهیم رحیمی 
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. باشدیم درصد 2گوسفند با  هیکل و درصد 3 با گوسفند

 ماندهیباق مورددر  ایمختلف دن نقاط در یمختلف مطالعات

 عنوانبه است؛ گرفته صورت ییغذا مواد در هاکیوتیبیآنت

 سالدر   Kayaو Filazi توسط که یپژوهش در مثال

 ماندهیباق زانیمشد،  جامان هیدر کشور ترک 2090

 نیسیجنتاماو  نیکلیتتراسایاکس ن،یلیسیپن کیوتیبیآنت

به روش  زهیپاستورخام و  رینمونه ش 230در 

 نیا در. دیگرد یریگاندازهنازک  هیال یکروماتوگراف

 3/930معادل  نیکلیتتراسایاکس زانیم نیشتریبپژوهش 

 تریگرم در ل 3/66برابر با  نیلیسیپنو  تریدر ل کروگرمیم

معادل  نیسینئوما زانیم نیشتریبود و ب زهیپاستور ریدر ش

به  یلیخام تحو ریدر ش تریدر ل کروگرمیم 3/7388

 پژوهش جیکه نتا طورهمان(. 8،1) آمد دستبهکارخانه 

 30 تا 7/9 نیب دهند،ینشان م مطالعات ریساو  حاضر

که  باشندیم کیوتیبیآنت یحاو ریش یهااز نمونه درصد

سالمت  یبرا را یابالقوه خطرات تواندیمامر  نیا

 داشتههمراه  بهو نوزادان  کودکان ژهیوبه کنندگانمصرف

 یحاو وریط گوشت از درصد 23 حاضر پژوهش در. باشد

و  Matea یکه در بررس یصورت در بودند؛ دیسولفانام

نمونه  23از  یدر کشور رومان 2007همکاران در سال 

 استفاده با ها،فروشگاهاز  شدهیداریخر یهاجوجهگوشت 

 چیباال ه ییکارآبا  عیما یکروماتوگراف روش از

امر  نیداده نشد که ا صیتشخ یدیسولفانام کیوتیبیآنت

 یداروها نهیدر مصرف به یاصول نیقوان یاجرا از یناش

 نیآخر ازاز مصرف پس  زیزمان پره تیرعا و یدامپزشک

که  نمودند مشخص ژوهشگرانپ نیا. باشدیمدارو  زیتجو

 هادام دیروئیغده ت بر یمنف یریتأث دهایسولفانام

 هاآنسرطان در  جادیا به منجر تینها در و گذارندیم

بر  یمبن ییهاگزارشذکر است که  انی. شاشوندیم

 ییدر انسان در اثر مصرف مواد غذا سرطان جادیااحتمال 

در  گر،ید یسو زا(. 90) دارد وجود کیوتیبیآنت نیا یحاو

در  2092و همکاران در سال  Mehtabuddin پژوهش

درصد  60و  وریاز گوشت طدرصد  36در  کشور پاکستان

 روش از استفاده با یمورد بررس یهامرغتخماز 

 دیسولفانام کیوتیبیآنت باال، ییکارآ با عیما یکروماتوگراف

در  کیوتیبیآنت نیداده شد که غلظت ا صیتشخ

بر  کروگرمیم 02/0-8/0برابر با  مرغتخم یهانمونه

 پژوهشدر  نی(. همچن99) دیگرد گزارش تریلیلیم

Cheong زانیم 2090در سال  یو همکاران در کشور مالز 

 یگوشت یهاجوجه نهیدر عضله س دهایسولفانام غلظت

 یهانمونهبر گرم و در  کروگرمیم 003/0-032/0با  ربراب

 کروگرمیم 916/0-08/0 با برابر یگوشت یهاجوجهکبد 

 نیب شدهمشاهده یهاتفاوت(. 92) نمودند گزارش گرم بر

در  مشابه مطالعاتو  حاضرپژوهش  از آمدهدستبه جینتا

از  یاز عوامل متفاوت یناش تواندیم گرید یو کشورها رانیا

 یسازآماده نحوه ،یریگنمونهروش  ،یه روش بررسجمل

نحوه  ،یمصرف ییها، فصل سال، نوع ماده غذانمونه

ورم  یماریتعداد نمونه و وجود و درصد ب ،یریگنمونه

را مشکل  سهیباشد که مقا یریگاو ش یهاگلهپستان در 

 پژوهش نیا در ELISAروش  قوتنقاط  ازخواهد کرد. 

 متیق ارزانو  ساده ع،یسر ونهمچ یموارد به توانیم

نقاط ضعف  از یکیمقابل،  در. کرد اشارهروش  نیبودن ا

 شرفتهیپ یهاروشکه نسبت به  است آنروش  نیا

باال و  ییبا کارآ یکروماتوگراف همچون یدستگاه

برخوردار  یکمتر تیحساس از یگاز یکروماتوگراف

 (.9،1،90) باشدیم

 

 یریگجهینت

 کیوتیبیآنت ماندهیباقکه  ستنده آن از یحاک جینتا

را نشان  ییآمار باال یبررس مورد یهانمونهدر  دیسولفانام

 کنندگانمصرف یرا برا یابالقوهخطرات  تواندیو م دهدیم

 زنانکودکان و  ،رشد از جمله نوزادان درحالافراد  ژهیوهو ب

http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Mehtabuddin%22
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مشخص شد که  گر،ید یسو از. باشد داشتههمراه  بهباردار 

سرطان در انسان در اثر مصرف  جادیباعث ا دهایامسولفان

 نیبنابرا شد؛ خواهند هاکیوتیبیآنت نیا یحاو ییمواد غذا

با هدف کاهش  یشتریاست نظارت و کنترل ب الزم

در مراکز  یدام یهافرآوردهدر  یکیوتیبیآنت یهاماندهیباق

 .ردیگ صورت وریطپرورش دام و 

 

 تضاد منافع

 گونه تضاد منافعی ندارند.هیچویسندگان ن
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Abstract 

Introduction: Nowadays, antibiotics residues are one of the major issues that food industry has to 

confront. Various side effects due to inappropriate application of antibiotics could be mentioned, 

including metabolic disorders, toxic and stimulatory reactions, as well as hypersensitivity and 

allergy. 

Materials and Methods: This descriptive study was performed on 540 samples of raw cow milk (n= 

80), cow meat (n= 50),  sheep meat (n= 50), cow liver (n= 50), cow kidney (n= 50), sheep liver (n= 

50), sheep kidney (n= 50), chicken meat (n= 80), and  hen eggs (n= 80).  The samples were randomly 

collected from the milk collecting centers, slaughterhouses, and butcheries in addition to markets in 

Esfahan, Iran, during 2013-2014. Finally, the amount of sulfonamide residues in samples was 

investigated using the ELISA method. 

Results: The results of this study demonstrated that 58 samples (10.48%) out of all the 540 ones 

contained sulfonamide antibiotic. Regarding the different samples, 25%, 20%, 12%, 12%, 6%, 5%, 

4%, and 2% of sheep meat, cow kidney, cow liver, cow milk, chicken meat, sheep liver, hen egg, and 

sheep kidney samples were contaminated by sulfonamides, respectively.  

The concentration of antibiotic residues in the samples was obtained as 7.34-172.24 ng/g. 

Furthermore, the level of sulfonamide antibiotic residues was significantly higher in chicken meat, 

compared to the other products (P<0.05). 

Conclusion: According to the findings of the present study, it is essential that all the food products 

with animal origin, such as meat, raw milk, and eggs be evaluated extensively and accurately 

concerning the drug residues. 
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