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ABSTRACT 

In spite of their advantages in the treatment of animal diseases, veterinary drugs can remain in foods of animal 

origin and cause considerable threats to the consumer health. Antibiotics, anthelminthics, Anticoccidial drugs, 

and nonsteroidal anti-inflammatory drugs are the major veterinary drugs that can contaminate food products. 

Food processing can be considered as a strategy for the removal of drug residues in foods. Awareness of drug 

residues and their reductions during different processes can be important in terms of the consumer health. This 

paper, therefore, reviews the literature on veterinary drug residues in foods of animal origin, including milk and 

milk products, eggs, meat, and meat products, as well as the effect of different processes on the stability of 

these drug residues. To this end, all related articles and theses were reviewed from national (SID, Irandoc, and 

MagIran) and international (Science Direct, Google Scholar, Scopus, and Pub Med) databases. According to 

reviewed studies, most of foods of animal origin in Iran were contaminated with antibiotic residues. In other 

countries, foods of animal origin contained different levels of drug residues. Based on scientific findings, heat 

processing could reduce the residues of tetracycline, macrolides, aminoglycosides, and sulfonamides in milk, 

residues of tetracycline, ciprofloxacin, enrofloxacin, sulfanilamide, and chlorpyrifos in eggs, and residues of 

oxytetracycline, ampicillin, chloramphenicol, sulfonamides, and anthelminthics in meat products. The 

microwave, freezing, and fermentation processes were also effective in the reduction of drug residues in foods. 
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Products, Iran 
 

  

                                                                                                                                                                                                 
 *Corresponding Author’s Email: negarravash@tabrizu.ac.ir 

https://ijbse.ut.ac.ir/issue_10641_10642.html
https://dx.doi.org/10.22059/ijbse.2021.307484.665326


  1400 هارب، 1، شماره 52، دوره ايران مهندسی بيوسيستم 148

 هاهای دارويی در مواد غذايی با منشاء دامی  و اثر فرآيندهای مختلف بر پايداری آنمروری بر باقيمانده

 1واد حصاریج ،*1نگار راوش

 تبریز دانشگاه کشاورزی، دانشکده غذایی، صنایع و علوم گروه. 1

 (13/10/1399تاریخ تصویب:  -6/10/1399تاریخ بازنگری:  -21/5/1399)تاریخ دریافت:  

 چکيده

غذایی با منشاء دامی توانند در مواد های دامی دارند، میداروهای دامپزشکی علیرغم مزیتی که در جهت درمان بیماری

ها کوکسیدیالها، ضدانگل/کرمها، ضدبیوتیکآنتی. کنند ایجاد کنندهمصرف سالمت برای توجهی قابل باقی بمانند و خطرات

کردن مواد غذایی را دارند. قابلیت آلوده که هستند دامپزشکی داروهای ترینعمده داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدیو 

های دارویی مواد غذایی در نظر گرفته شود. آگاهی از تواند به عنوان یک راهکار برای حذف باقیماندهیی میفرآیند مواد غذا

کننده نظر سالمت مصرفتواند از نقطهها در طی فرآیندهای مختلف میهای دارویی و میزان کاهش آنمحتوای باقیمانده

داروهای دامپزشکی در مواد  گرفته در مورد میزان باقیماندهانجامهای مقاله حاضر مرور پژوهش حائز اهمیت باشد. هدف از

های گوشتی؛ و همچنین اثر فرآیندهای مختلف مرغ و فرآوردههای شیر، تخمغذایی با منشاء دامی از قبیل شیر و فرآورده

های داخلی مرتبط با موضوع از پایگاههای نامهبرای این منظور کلیه مقاالت و پایان .های دارویی بودبر پایداری این باقیمانده

 Science Direct ،Google Scholar ،Scopusهای اطالعات خارجی از جمله و پایگاه MagIranو  SID ،Irandocشامل 

های غذایی با منشاء دامی داخل کشور گرفته اکثر فرآوردهمورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس مطالعات انجام Pub Medو 

های غذایی با منشاء دامی سایر کشورها نیز حاوی مقادیر مختلفی از بیوتیکی بودند. همچنین فرآوردهقایای آنتیآلوده به ب

ها، ماکرولیدها، تتراسایکلین حرارتی توانست باقیمانده های علمی فرآیندهای دارویی بودند. از طرفی براساس یافتهباقیمانده

های تتراسایکلین، سیپروفلوکساسین، آنروفلوکساسین، ود در شیر؛ باقیماندهآمینوگلیکوزیدها و سولفونامیدهای موج

کلرامفنیکل،  و سیلینآمپی تتراسایکلین،های اکسیمرغ؛ و باقیماندهآمید و کلرپیریفوس موجود در تخمسولفانیل

مایکروویو، انجماد و تخمیر نیز های گوشتی کاهش دهد. همچنین فرآیندهای هها را در فرآوردهلمینتیکسولفونامیدها، ضد

 .های دارویی مواد غذایی مؤثر واقع شدنددر کاهش باقیمانده

مرغ، گوشت و های شیر، تخمهای دارویی، آنتی بیوتیک، شیر و فرآوردهداروهای دامپزشکی، باقیمانده کليدی:های واژه

 های گوشتی، ایرانفرآورده

 

 مقدمه
 سالمت نظرنقطه غذایی با منشاء حیوانی از هایکیفیت فرآورده

 کلی داروهایبطور. است برخوردار زیادی اهمیت از کنندهمصرف

و  هابیماری درمان به منظور هابیوتیکآنتی مانند دامپزشکی

 استفاده غذایی کنندة موادتولید حیوانات در تولید بهبود بازده

 با دارو تجویز مزایای حال،این (. باBeyene, 2016شوند )می

تیمار  حیوانات خوراکی هایقسمت در روباقیماندن دا خطرات

 رشد، هایکنندهتقویت میکروبی،ضد است. داروهای همراه شده

داروهای ضدالتهاب  ها،میکروبضد بخش،آرام داروهای

 داروهای تریناصلی 2هاهلمینتیکضد و 1غیراستروئیدی

کردن مواد غذایی را دارند قابلیت آلوده که هستند دامپزشکی

(Beyene, 2016.) در مواد غذایی  دامپزشکی داروهای باقیماندن

                                                                                                                                                                                                 
 negarravash@tabrizu.ac.irنویسنده مسئول: *

1 Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) 

2 Antihelmintics 

 عنوان به هاباقیمانده. مشکل جهانی مطرح است یک عنوان به

 شوندمی تعریف دارویی محصوالت هایمتابولیت یا شیمیایی مواد

تیمار  حیوانات خوراکی هایقسمت یا هابافت در است ممکن که

 ناشی است ممکن هاباقیمانده این (.EC, 2012شوند ) انباشته شده

مدت زمان  رعایت عدم بیش از اندازة دارو و یا یا جابی مصرف از

به عنوان . ( ,2006Tajick & Shohrehالزم جهت دفع دارو باشد )

آورده  1های حاصل از کلرتتراسایکلین در شکل متابولیتمثال 

 شده است.

 سرعت را به داروها از بعضی است ممکن تیمارشده حیوانات

درحالیکه در مورد برخی داروها ممکن  کنند متابولیزه مؤثر بطور و

باشد که در اینصورت  ضعیف و آهسته است متابولیز بطور

یابند و در تجمع می حیوانات خوراکی هایقسمت در هاباقیمانده
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 و خطرات هاباقیمانده این معرض در کنندگانمصرف نهایت

 ,.Babapour et al) خواهند گرفتها قرار سالمتی ناشی از آن

های دارویی بر اثرات مصرف باقیماندهای از خالصه. (2012

 ه شده است.ارائ 2در شکل  سالمتی انسان

 

 
 (Grote et al., 2004) های حاصل از کلرتتراسايکلينمتابوليت 1شکل 

 

 
 (Regal et al., 2021های دارويی بر سالمتی انسان )باقيماندهای از اثرات مصرف خالصه 2شکل 

 

 نگهداری زمان و دما فرآیندها و تیمارهای حرارتی مختلف،

 هایباقیمانده کاهش پتانسیل تخمیر، فرآیندهای همچنین و

حال با این .(Heshmati, 2015دارند ) را دامپزشکی داروهای

بیوتیکی در مقابل تیمارهای های آنتیاست برخی باقیماندهممکن 

آگاهی از میزان  (.Sobral et al., 2020حرارتی پایدار باشند )

های غذایی و همچنین میزان های دارویی در فرآوردهباقیمانده

ها در طی فرآیندها و تیمارهای حرارتی کاهش این باقیمانده

کننده مفید و حائز مصرف نظر سالمتتواند از نقطهمختلف می
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های مورد استفاده برای آنالیز ترین تکنیکرایج. اهمیت باشد

 ه شده است.ارائ 3در شکل  داروییهای باقیمانده

 

 
های های مورد استفاده برای آناليز باقيماندهترين تکنيکرايج 3شکل 

 (Toldra´& Reig, 2006) دارويی

های علمی و یافته بندیمرور و جمع با هدف مقالة حاضر

های دارویی مواد گرفته در زمینه محتوای باقیماندهمطالعات انجام

غذایی )با منشاء حیوانی( و همچنین اثر فرآیندهای مختلف بر 

 .های دارویی تدوین گردیده استپایداری باقیمانده

 روش انجام تحقيق
ع از های مرتبط با موضونامهدر مطالعه حاضر کلیه مقاالت و پایان

های داخلی شامل مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی پایگاه

(1SID) ،Irandoc  وMagIran های اطالعات خارجی از و پایگاه

 Pub Medو  Science Direct ،Google Scholar ،Scopusجمله 

های مورد جستجو شامل مورد بررسی قرار گرفتند. کلید واژه

بیوتیک، شیر و ارویی، آنتیهای دداروهای دامپزشکی، باقیمانده

های گوشتی، ایران، مرغ، گوشت و فرآوردههای شیر، تخمفرآورده

Veterinary Drugs ،Residue ،Antibiotic  ،Milk and Milk 

Products ،Egg ،Meat and Meat Products ،Iran .بودند 

 مواد غذايی دارويی در هایباقيمانده -1

 تقسیم Bو  A اصلی گروه دو به دامپزشکی داروهای باقیمانده

های رشد هستند دهندهشامل بهبود A(. گروه 1شوند )جدول می

شوند و حد غیرمجاز در پرواربندی حیوانات استفاده می طورکه ب

(. 2MRLsمجاز باقیمانده برای این گروه تعیین نشده است )بدون 

-ترکیبات آنتی شامل داروهای دامپزشکی هستند؛ Bگروه 

ها، کوکسیدیالها، آنتیانگل/کرمها یا ضدهلمینتیکباکتریال، ضد

و سایر ترکیبات  داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدیها، بخشآرام

(. Toldra´& Reig, 2006) گیرنددارویی در این گروه قرار می

-به Bو  Aهای ترین ترکیبات گروهساختارهای شیمیایی عمده

 ارائه شده است. 5و  4های ترتیب در شکل
 

 
 A (Daeseleire et al., 2017) ترين ترکيبات گروهساختارهای شيميايی عمده 4شکل 

                                                                                                                                                                                                 
1 Scientific Information Database 2 Maximum Residue Levels 
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 (Rana et al., 2019; Toldra´& Reig, 2006بندی داروهای دامپزشکی )گروه -1جدول 

 دارو نام گروه

  هالبنياست A  گروه

 بسترولاستيلاتيلدی

 

 ديروئيتیآنت عوامل 

 هاتيوراسيل

 دهاياستروئ 
 ها آندروژن 

 استات ترنبولون

 هاجستاژن 

 استات ملنگسترول

 ها استروژن 

 بتا استراديول -17

 دياس یهاالکتون 

 کيکليرزورس

 زرانول

 

 ی بتااهآگونيست 

 بوترولکلن

 

 باتيترک ريسا 
 ها()نيتروفوران

 هاکيوتيبیآنت B  گروه

 آمينوگليکوزيدها 

 نئومايسين

 جنتامايسين

 کانامايسين

 استرپتومايسين

 هاآمفنيکل 

 کلرامفنيکل

 فلورفنيکل

 تيامفنيکل

 هاالکتام 

 اگزاسيلين

 ديکلوگزاسيلين

 کلوگزاسيلين

 سيلينآمپی

 سفالونيوم

 سفاپيرين

 سفوپرازون

 سفالکسين

 سيلينآموکسی

 Gسيلين پنی

 

 سولفوناميدها 

 سولفامتازين

 سولفاکلروپيريدازين

 سولفاديازين

 متوکسينسولفادی

 سولفامرازين

 سولفاپيريدين

 سولفاتيازول

 اگزالينسولفاکويين

 هاکوئينولون 

 سيپروفلوکساسين

 نوفلوکسازين

 فلومکوئين

 اسيداکسولينيک

 انروفلوکساسين

 هاتتراسايکلين 

 تتراسايکلين

 تتراسايکليناکسی

 سايکليندئوکسی

 کلرتتراسايکلين

 ماکروليدها 

 اريترومايسن

 اسپيرامايسين

 لينکومايسين

 تايلوزين

 هاهلمينتيکیآنت 

 ايورمکتين

 دورامکتين

 دکتينموکسی

 آلبندازول

 لواميزول

 کلوزانيداکسی

 رافوکسانايد

 کاربادوکس

 کلوزانتل

 بنزيميدازول

 مبندازول

 

 هااليديکوکسیآنت  

 نيتروميدازول

 سالينومايسين

 تولترازوريل

 نيتروکاربانيليددی

 الزالوسيد

 موننسين

 راکتوپامين

 نيکاربازين

 ناراسين

 روبينيدين

 ديکالزوريل

 تولتازوريل

 آمپروليوم

 

 NSAIDs 
 اسيدساليسيليکاستيل

 پاراستامول

 فنيل بوتازون

 بوتازونفنيلاکسی

 فلونيکسين

 ملوکسيکام

 اسيدتولفناميک

 ديکلوفناک

 کارپروفن

 پروفنفلوربی

 وداپروفن

 اسيدنيفلوميک

 اسيدمفناميک

 ناپروکسن

 فنيل بوتازون

 

 

 

 هابخشآرام 
 آزاپرون

 و هاکاربامات 

 دهايرتروئيپ

 باتيترک ريسا 

 يیدارو
 )دگزامتازون(

 
 B (Daeseleire et al., 2017) ترين ترکيبات گروهساختارهای شيميايی عمده 5شکل 

https://vista.ir/content/78143/
https://vista.ir/content/78143/
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ترین داروهای دامپزشکی مورد در مقالة حاضر به مهم

-ها یا ضدهلمینتیکها، ضدبیوتیکاستفاده که شامل آنتی

داروهای ضدالتهاب ها و کوکسیدیالها، ضدانگل/کرم

 پرداخته شده است.، هستند غیراستروئیدی

 هابيوتيکآنتی

 برای دامپزشکی داروهای عنوان گسترده بهبطور  هابیوتیکآنتی

-می قرار استفاده مورد رشد بهبود برای همچنین و درمانی اهداف

 سنتز ،DNA توپوایزومرازهای مانع فعالیت ترکیبات این .گیرند

 سلولی دیوارة سنتز یا و و تکثیرسلولی تقسیم پروتئین،

 Kohanski etشوند )می زا یا فسادزابیماری هایمیکروارگانیسم

al., 2010مورد استفاده  حیوانات از %80 تقریبا   حاضر، حال (. در

کنند می دریافت بیوتیکآنتی جهت تهیه موادغذایی

(Kibruyesfa & Naol, 2017،) تجمع به منجر است ممکن که 

غذایی با منشاء  هایفرآورده بیوتیکی درهای آنتیباقیمانده

 وها اریمددر دا  هابیوتیکنتیآ یهروبی فمصر .شود حیوانی

 دیجاا سبب دام شیر و گوشت در هاآن نباقیماند و هااریمرغد

ترین مهم ازکه  شد هداخو نکنندگافمصر ایبر نیاوافرمخاطرات 

ها )به ویژه توان به ایجاد مقاومت در میکروارگانیسمها میآن

ایجاد انواع  ها(،بیوتیکهای بیماریزا نسبت به آنتیمیکروارگانیسم

ها و اخالل در های میکروبی در دامآلرژی، کاهش میزان آلودگی

ها به هنگام بازرسی گوشت در داوری بهداشتی روی الشه

های بردن یا اختالل در فعالیت میکروارگانیسمها، از بینکشتارگاه

های تخمیری شیر و در نتیجه مورد استفاده برای تهیه فرآورده

 Karim etقتصادی به صنایع شیر اشاره نمود )خسارات فراوان ا

al., 2011.) غذایی مواد در های داروییناخواستة باقیمانده وجود 

 تغذیه از ناشی ممکن است مرغتخم و شیر گوشت، مانند

 مراتع، در موجود هایها با منشاء آلودگیبیوتیکآنتی غیرعمدی

 طریق از هامجدد آلودگی و نیز چرخش خوراک دام، مراحل تهیه

 Alebachewباشد ) آب و ترکیبات خوراک آلوده و در نهایت کود،

et al., 2016های های مختلفی برای تعیین میزان باقیمانده(. روش

های االیزا، بیوتیکی در مواد غذایی وجود دارد که روشآنتی

ها است و در ترین آنکروماتوگرافی و میکروبیولوژیکی از متداول

مذکور، روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال به  هایبین روش

 Mahmoudiجهت دقت باال از اهمیت بیشتری برخوردار است )

et al., 2014های بیوتیکی در فرآوردههای آنتی(. وجود باقیمانده

غذایی در مقادیری بیش از حد مجاز در سطح جهانی شایع شده 

 بیوتیکیآنتی هایباقیمانده میزان بیشترین ماداگاسکار، در .است

 مشاهده شده است خوک گوشت در (%37/2)

(Rakotoharinome et al., 2014همچنین در ) میزان کشور کره 

 کهبطوری است یافته افزایش سیلینپنی و کینولون هایباقیمانده

 حیوانی مختلف هایگونه برای میکروبیضد باقیمانده کلی میزان

 ,.Kim et al) مجاز گزارش شده استدرصد بیشتر از حد  5/0

 ویتنام، بیوتیکیآنتی هایماندهباقی بر نظارت برنامه (. طبق2013

گاو این  و خوک های مرغ،گوشت در باقیمانده میزان میانگین

 Yamaguchi) درصد بیشتر از حد مجاز بوده است 9/11 کشور

et al., 2015وشتگ دارویی در هایماندهباقی (. همچنین میزان-

بیشتر از  %7/2کشور مالزی بطور میانگین  گاو و خوک های مرغ،

 ژاپن میزان راستا، همین در .(Marni et al., 2017) حد مجاز بود

 سال را در میکروبی ضد های داروییبیش از حد مجاز باقیمانده

(. متأسفانه Yamaguchi et al., 2015) اعالم کرد %0/8 ،2012

امر مستثنی نبوده و براساس مطالعات کشور ایران نیز از این 

-گرفته، اکثر مواد غذایی با منشاء دامی، آلوده به بقایای آنتیانجام

ارائه  2ای از نتایج این مطالعات در جدول بیوتیکی بودند؛ خالصه

 گردیده است.

 ها(ها يا ضدکرمها )ضد انگلهلمينتيکضد

اغلب  انگلی، هایعفونت از ناشی اقتصادی هایخسارت دلیل به

 که با ظهور گیرندمی قرار استفاده مورد هادام در انگلضد داروهای

 همراه های غذایی با منشاء حیوانیفرآورده این داروها در باقیمانده

 و پیشگیری برای گسترده بطور عنوان مثال، ایورمکتین به .است

 مورد غذایی مواد کنندهتولید حیوانات در های انگلیبیماری درمان

ترکیبی چربی دوست  ایورمکتین .گیردمی قرار استفاده

-درمان حیوانات خوراکی هایقسمت در لذا است )لیپوفیلیک(

حضور  هستند، باالیی چربی دارای هایی کهقسمت ویژه به شده،

 گاو هایی از گوشتنمونه ایرلند، در .(Baynes et al., 2000دارد )

 هایحاکی از وجود باقیماندهنتایج  و گرفت قرار بررسی مورد

 این در بر عالوه .(Teagasc, 2011) آورمکتین بود و بنزیمیدازول

 در گوشت گاوهای شیری آلمان و بلژیک سوئد، انگلیس، ایرلند،

گوارش،  دستگاه نماتدهای انگل بر علیهشده با داروهای ضددرمان

 (. Bennema et al., 2010) شد مشاهده این داروها باقیمانده

 هاکوکسيديالضد

که  هستند ترکیباتی هاکوکسیدیواستاتیا  کوکسیدیالضد

 پیشگیری برای دارویی یا افزودنی ماده عنوان به بصورت گسترده

 & Peek) گیرندمی قرار استفاده مورد کوکسیدیوز درمان و

Landman, 2011; Pura, 2013). برای داروها این خاص، طور به 

 ،ایمریاجنس  هایارگانیسم از ناشی هایبیماری کنترل یا معالجه

-می استفاده بیند،می آسیب میزبان حیوان روده که در آن مخاط

داروهای حائز  هاکوکسیدیواستات .(Zhao et al., 2018) شود

 های غذاییفرآورده ها درهای آنباقیمانده که اهمیتی هستند
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 برای سالمتی جدی ممکن است خطرات و یافتهحیوانی تجمع

براساس  .(Kadykalo et al., 2018) ایجاد کند کنندهمصرف

متابولیز  سرعت ها را بهکوکسیدیالضد حیوانات های علمی،یافته

 مثال، عنوان به .شودمی بارزیان عواقب به منجر که کنندمی

-2 یعنی اصلی متابولیت ترشح باعث دیمتریدازول متابولیسم

 تجمع هاتخم و هابافت در که شودمی  هیدروکسی دیمتریدازول

 کوکسیدیالهاضد باقیماندة وجود .(Mortier et al., 2005) یابدمی

 مثال، عنوان به .است شایع بسیار حیوانی های غذاییفرآورده در

 19-5/1 از الزالوسید تشخیص قابل غلظت شمالی، ایرلند در

 در .(Matus & Boison, 2016) بود متغیر کیلوگرم بر میکروگرم

کوکسیدیال ضد داروهای وجود از لحاظ تخم طیور انگلستان،

-باقیمانده وجود که در نتیجة آن گرفتند قرار بررسی مورد مختلف

 ،(کیلوگرم بر میکروگرم 16) روبینیدین مانند مربوطه های

 8) سالینومایسین ،(کیلوگرم بر میکروگرم 10) موننسین

( کیلوگرم بر میکروگرم 129) الزالوسید و( کیلوگرم بر میکروگرم

 (.Mortier et al., 2005شد ) اثبات
 ايران دربيوتيکی نتیآ یهاهماندباقی به میدا منشأ با يیاغذ یهاآوردهفر گیدلوآ وضعيت - 2جدول 

 فرآوردة

 يیغذا
 یبررس مورد یهانمونه پژوهش سال -گرپژوهش

 ماندهيباق یجستجو روش

 نتیبيوتيکآ

 به  هانمونه یآلودگ زانيم

  یکيوتيبیآنت یهاماندهيباق

 شیر
Khavari Khorasani, 

1962 
 با درمان تحت پستان به ورم مبتال گاوهای شیر

 بیوتیکآنتی

 با و دیسک روش

 باسیلوس کشت از استفاده

 سوبتیلیس
 درصد 65

Afnan & Kashani, 1972 شیر خام و شیر پاستوریزه شهر تهرانهای نمونه  
 های شیر خام؛ درصد نمونه 22/5

 های شیر پاستوریزهدرصد نمونه 5/2

Attari Barough, 1979 های شیرخام شهر تهراننمونه Foss test 3/53 درصد 
Karim & Navabpour, 

 درصد 5/52  شیرخام 1993

Abedi Shirazi, 1983 درصد 75/2 روش دیسک شیر پاستوریزه شهر شیرازهای شیر خام و نمونه 

Moarefi, 1993 درصد 5/32 دلوتست های شیرخام شهر تهراننمونه 

Mansouri Nagand, 
2001 

های شیر خام دریافتی توسط کارخانه شیر نمونه
 کرمان

 تشخیص استفاده از کیت

 هابیوتیکآنتی سریع
 درصد 5/67

Ghanavi, 2003 
-آوریخام و  شیر پاستوریزه جمع های شیرنمونه

 شده از سطح کشور

دلوتست، کوپن، بتا استار و 
آزمون سیلندر پلیت برای 

 سیلین در شیرتشخیص پنی

 های شیر خام؛ درصد نمونه 27
 های شیر پاستوریزهدرصد نمونه 53

Rassouli et al., 2010 درصد 8/7 آزمون کوپن های شیر پاستوریزه شهر تهراننمونه 

Manafi et al., 2011 
های شیر خام و شیر پاستوریزه استان نمونه

 آذربایجان شرقی
 دلوتست

های های شیر دامداریدرصد نمونه 26
 صنعتی؛

آوری های شیر مراکز جمعدرصد نمونه 16
 شیر؛ 

 های شیر پاستوریزهدرصد نمونه 30

Tayebi et al., 2008 
های مختلف های شیر پاستوریزه کارخانهنمونه

 تهران
 درصد  36/30 

Bahreinipour & 

Mohsenzadeh, 2009 های شیر خام و شیر پاستوریزه شهر مشهدنمونه 
 میکروبی مهار آزمون

 ماست کشت
 درصد 30

Movasagh, 2012 درصد 10 آزمون کوپن های شیرخام منطقه ایلخچی شهر تبریزنمونه 

Mohamadi Sani et al., 

2010 
های مختلف در استان های شیر دامدارینمونه

 خراسان
 درصد 8/40 آزمون کوپن

Mahmoudi et al., 2014 درصد 20/22 آزمون کوپن های شیر خام و شیر پاستوریزه استان ایالمنمونه 

Mahmoudi et al., 2014 
های شیرخام مراکز دامداری صنعتی استان نمونه

 قزوین
 درصد 43 دلوتست و االیزا

Mahmoudi et al., 2013 
های حومه شهر های شیر خام دامدارینمونه

 تبریز
 درصد 50/57 دلو تست

Mohamadi Sani et al., 
 درصد 93 کیت تشخیص آنتی بیوتیک های شیر خام شهرستان مشهدنمونه 2015

Rahimi et al., 2017 
آوری شیر شهر های شیرخام مراکز جمعنمونه

 اصفهان
 درصد 12 االیزا
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 فرآوردة

 يیغذا
 یبررس مورد یهانمونه پژوهش سال -گرپژوهش

 ماندهيباق یجستجو روش

 نتیبيوتيکآ

 به  هانمونه یآلودگ زانيم

  یکيوتيبیآنت یهاماندهيباق

Zarangush & Mahdavi, 
2015 

 شیر محلی و پاستوریزه های شیرنمونه
 بناب و مراغه  هایشهرستان

 (FPTچهار پلیتی )

-های شیر خام گاوداریدرصد نمونه 94/24

 های صنعتی مراغه؛
-های شیر خام گاوداریدرصد نمونه 47/53

 های صنعتی بناب؛
-های شیر خام گاوداریدرصد نمونه 5/37

 های سنتی مراغه؛
های های شیر گاوداریدرصد نمونه 20

 سنتی بناب؛
 های شیر پاستوریزه مراغه؛ درصد نمونه 25

های شیر پاستوریزه بناب فاقد و نمونه
 بیوتیکی بودند.باقیمانده آنتی

Rahimabadi et al., 2016 
آوری شیر مراکز جمع از ادیتعد شیرهای نمونه

 استان گیالن
کروماتوگرافی مایع با کارایی 

 (HPLCباال )
 درصد 80

Zandieh Moradi & 
Soltan Dallal, 2017 

های صنعتی و سنتی های شیر خام گاودارینمونه
 مناطق مختلف روستایی شهرستان بروجرد

 درصد 20 آزمون کوپن

Keshavarzi, 2015 
ای شهرستان ها و شیرهای فلهشیرهای دامداری

 کرمان
 درصد 3/5 کوپن آزمون

Akbari Kishi et al., 
 آزمون کوپن گیالن استان پاستوریزه و خام شیرهای 2017

 های شیر خام و درصد نمونه 4/31
 های پاستوریزهدرصد نمونه 60

Mahmoodi Kordi, 2016 شهرکرد پاستوریزه و خام شیرهای 
آزمون ماست، چهارپلیتی و 

 کوپن
 درصد شیرخام و 9/8

 شیر پاستوریزهدرصد  12

Samadi, 2017 

شیرخام دریافتی از دامداری ها توسط شرکت 
پگاه تهران، اصفهان، فارس،  شیر های صنایع

 آذربایجان شرقی و خراسان رضوی

 تست سیلندرو  تست بتااستار
 پلیت

 درصد 1/1

Abbasi, 2019 االیزا شیر خام شهر سمنانهای نمونه 
 درصد 100

در تمام  بیوتیکیآنتیهای ماندهمیزان باقی )
 (ها کمتر از حد مجاز بوده استنمونه

 مرغتخم
Rasuli, 1998 

های تولیدی سه موسسه پرورشی و تولید مرغتخم
 مرغ استان آذربایجان غربیتخم

 درصد 100 

Ehsani & Hashemi, 
 درصد 5/12 روش دیسک مرغ شهر ارومیههای تخمنمونه 2015

Rahimi et al., 2017 درصد 4 االیزا های شهر اصفهانمرغ فروشگاههای تخمنمونه 

Dabagh Moghadam et 
al., 2017 

 جمهوری ارتش مصرفی مرغهای تخمنمونه
 ایران اسالمی

 االیزا

ها آلوده به بقایای درصد نمونه 43/11
 فلوروکینولون؛

ها آلوده به بقایای درصد نمونه 85/22 
 تتراسایکلین

Mahmoudi & Norian, 
2015 

های مناطق شمال مرغ از فروشگاههای تخمنمونه
 غربی ایران )شهرهای تبریز، ارومیه و اردبیل(

 ( و االیزاFPTچهار پلیتی )

مرغ شهر های تخمدرصد نمونه 85/42
 اردبیل؛

مرغ شهر های تخمدرصد نمونه 76/30 
 ارومیه؛

 ریزمرغ شهر تبهای تخمدرصد نمونه 27/27

Shahbazi et al., 2015 های کرمانشاهمرغ فروشگاههای تخمنمونه ( چهار پلیتیFPT) 3/3 درصد 

های فرآورده
 ,.Mohammadian et al گوشتی

 (FPTچهار پلیتی ) های خوراکی طیور کشتاری سنندجبافت 2003

 های بافت کبد؛درصد نمونه 51
 های عضله ران؛درصد نمونه 14
 های عضله سینه؛نمونهدرصد  35

 هادرصد بال 21

Torbati et al., 2011 های خوراکی گاوهای کشتاری تبریزبافت ( چهار پلیتیFPT) 

 های کلیه؛درصد نمونه 100
 های کبد؛درصد نمونه 33/93

 های عضله دیافراگم؛ درصد نمونه 33/73
 های عضله کپلدرصد نمونه 33/73

Tajick & Shohreh, 
2006 

های استان آوری شده از کشتارگاهطیور جمع
 مازندران )بابلسر، آمل، بابل و ساری(

کروماتوگرافی الیه نازک 
(TLC) 

 درصد 50

Hadizadeh Mo’alem, 
2005 

گوشت مرغ واحدهای پرورش طیور گوشتی 
 شهرستان بابل

Premitest 5/33 

Rokni et al., 2007 
مرغداری  90های خوراکی طیور گوشتی بافت

 استان تهران
کروماتوگرافی مایع با کارایی 

 (HPLCباال )
 درصد 100

Vahedi et al., 2011 
های صنعتی طیور جمع آوری شده از کشتارگاه
 شهر و آمل(استان مازندران )ساری، قائم

 (FPTچهار پلیتی )
 های کلیه؛درصد نمونه 2/52

 های کبد؛ درصد نمونه 51
 بافت عضالنیهای درصد نمونه 44/5
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 فرآوردة

 يیغذا
 یبررس مورد یهانمونه پژوهش سال -گرپژوهش

 ماندهيباق یجستجو روش

 نتیبيوتيکآ

 به  هانمونه یآلودگ زانيم

  یکيوتيبیآنت یهاماندهيباق

Ehsani et al., 2010 های گوشت مرغ مصرفی شهر اهوازنمونه 
کروماتوگرافی مایع با کارایی 

 (HPLCباال )
 درصد 60

Mashak et al., 2017 
شده از آوریجمعگوشت مرغ و گوساله های نمونه

 های ارومیهفروشگاه
 درصد 9/54 االیزا

Rahimi et al., 2017 

-مرغ، گوسفند و گاوهای جمع های خوراکیبافت

-ها و فروشگاهها، کشتارگاهآوری شده از قصابی

 های شهر اصفهان
 االیزا

 های گوشت مرغ؛درصد نمونه 6
 های کبد گاو؛درصد نمونه 12
 های کلیه گاو؛درصد نمونه 20

 های گوشت گوسفند؛درصد نمونه 25
 های کبد گوسفند؛درصد نمونه 5
 گوسفندهای کلیه درصد نمونه2 

Dabagh Moghadam et 
al., 2017 

 جمهوری ارتش مصرفی های گوشت مرغنمونه
 ایران اسالمی

 االیزا

ها آلوده به بقایای درصد نمونه 100
 فلوروکینولون؛

ها آلوده به بقایای درصد نمونه 71/85
 تتراسایکلین؛

ها آلوده به بقایای درصد نمونه 80
 سولفونامید

Shahroozian & 
Khoshgoftar, 2015 االیزا های مرغ گوشتی شهر سمنانبافت 

 های بافت عضالنی؛درصد نمونه 50
 های بافت کبدیدرصد نمونه 42/71

Zarean Baniasadi et al., 
 های کشتاری تهرانبافت عضله و کبد مرغ 2019

-کروماتوگرافی مایع با طیف

 سنجی جرمی
 های عضله ودرصد نمونه 24
 های کبددرصد نمونه 16 

  داروهای ضدالتهاب غيراستروئيدی

 جداگانه بطور) گسترده طور به داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی

 هایبیماری درد، التهاب، درمان برای( هابیوتیک آنتی با همراه یا

ـ عضالنی اختالالت و تب تنفسی، -می قرار استفاده مورد اسکلتی 

 بهبود برای همینطور از این داروها .(Gallo et al., 2010) گیرند

 باعث هاآن ثانویة دارویی اثرات و شود،می استفاده حیوانات رشد

 به داروها این تجویز، از پس اما، .شودمی گوشت کیفیت افزایش

 مایعات و هابافت طریق از شوند،می متصل پالسما هایپروتئین

 گلوکورونیک ترکیبات صورت به و شوندمی توزیع و بدن جذب

 اغلب همچنین این داروها .(Rocca et al., 2017) شوندمی دفع

 استفاده مورد شیرده گاوهای و هاخوک در ماستیت درمان برای

 شوندمی دفع شیر طریق از هاهای آنباقیمانده و گیرند،می قرار

(Jedziniak et al., 2012). برای این داروها از کمی تعداد تنها 

یک  اروپا، اتحادیه در .است شده تأیید شیرده گاوهای تجویز به

است. به  شده تعیین شیر حد مجاز برای میزان این ترکیبات در

 بر میکروگرم 40 فلونیکسین عنوان مثال حد مجاز برای داروهای

 تولفنامیکاسید کیلوگرم، بر میکروگرم 15 ملوکسیکام کیلوگرم،

 و کیلوگرم بر میکروگرم 50 متامیزول کیلوگرم، بر میکروگرم 50

طبق  وجود، این باشد. باکیلوگرم می بر میکروگرم 1/0 دیکلوفناک

 هاباقیمانده این از گرفته، معموال  میزان برخینتایج مطالعات انجام

 تولفنامیکاسید ،(کیلوگرم بر میکروگرم 2/15) ملوکسیکام مانند

 بر میکروگرم 13/0) دیکلوفناک و( کیلوگرم بر میکروگرم 54)

 Jedziniak et) بوده است مجاز حد در شیر بیشتر از( کیلوگرم

al., 2012). قبول، قابل محدودة در هاباقیمانده این حفظ برای 

الزامات قوانین وضع شده به درستی رعایت شوند. در  بایستی

مورد محتوای گرفته در ای از نتایج مطالعات انجامخالصه 3جدول 

های دارویی در مواد غذایی با منشاء دامی ارائه گردیده باقیمانده

 است.

 های دارويی در مواد غذايیاثر فرآيند بر محتوای باقيمانده

-های دارويی در شير و فرآوردهاثر فرآيند بر محتوای باقيمانده 

 های شير

 هر در تمام آحاد جامعه توسط گسترده طور به از آنجایی که شیر

در  دامپزشکی داروهای باقیمانده شود، لذامی مصرف گروه سنی

-فرآوری کشاورزان، هایدغدغه یکی از مهمترین آن همواره مورد

 کنندگان بودهمصرف و کننده مقرراتمسئولین وضع کنندگان،

 به دامپزشکی داروهای .(Shaker & Elsharkawy, 2015) است

 و همچنین به منظور دامی هایبیماری درمان برای گسترده طور

 شیر در دارویی هایشود؛ باقیماندهمی استفاده شیر تولید افزایش

 .(Han et al., 2015) شودمی به همراه آن خارج و شدهدام جمع

 قرار تیمار حرارتی تحت مصرف، از دامی قبل هایفرآورده اکثر اما

تجزیه  ،آب کاهش هایی از قبیلدر نتیجة آن واکنش که گیرندمی

 که دهدرخ می pH همچنین تغییر و پروتئین دناتوراسیون چربی،

در نهایت  و شیمیایی ساختار کمیت، تغییر ها منجربهاین واکنش

 Hsieh etشود )می های داروییباقیمانده سمی و دارویی اثرات

al., 2011قبیل  از شیر فرآیندهای حرارتی مثال، عنوان (. به

 به استریلیزاسیون، ( و یاUHTفرآیند فرا دما )پاستوریزاسیون، 



  1400 هارب، 1، شماره 52، دوره ايران مهندسی بيوسيستم 156

 از نتایج یکی .کنندمی کمک شیر در دارویی هایباقیمانده کاهش

 در هابیوتیکآنتی حرارت بر روی تأثیر مورد در تحقیقات اولین

-باقی اندک تخریب به منجر پاستوریزاسیون نشان داد که شیر

 ;Shahani et al., 1956شود )می بیوتیکیآنتی هایمانده

Shahani, 1957; Shahani, 1978 پژوهش دیگری در مورد .)

 استرپتومایسین، کلرامفنیکل، هایبیوتیکپایداری حرارتی آنتی

اساس نتایج انجام گرفت که بر شیر در G سیلینپنی و نئومایسین

 30 مدت گراد بهسانتی درجه 100 این پژوهش، با اعمال دمای

مشاهده  هابیوتیکآنتی رصدی در فعالیتد 40-30 دقیقه کاهش

ها حاکی از آن است که، جدیدترین یافته (.Shahani, 1958شد )

 تتراسایکلین و تتراسایکلیناکسی تواند غلظتمی UHTفرآیند 

 عالوه .(Kellnerova et al., 2014دهد ) کاهش موجود در شیر را

 در ماکرولیدهای موجود حرارتی قابلیت تجزیة فرآیندهای این، بر

آمینوگلیکوزیدهای  اکثر .(Zorraquino et al., 2011) را دارند شیر

در مقابل فرآیند جوشاندن بسیار ناپایدار هستند،  شیر موجود در

 گراددرجه سانتی 120 فرآیند حرارتی با دمای بطوری که اعمال

 هایهماندباقی %95تقریبا   رفتنبیناز بهمنجر دقیقه 20 مدت به

در  .(Zorraquino et al., 2009) شودآمینوگلیکوزیدی در شیر می

بیوتیکی در شیرهای خامی که در حد چند های آنتیکل باقیمانده

-گراد قرار میدرجة سانتی 100ثانیه در معرض دماهای حدود 

گیرند ممکن است پایداری نشان داده و حضور داشته باشند. اما 

 شود ازمی باعث دقیقه 5تا  2 به مدت دما این در شیر نگهداری

 خطرات با این وجود کاسته شود؛ هاباقیمانده برخی از میزان

رود بطورکامل از بین نمی کنندهمصرف سالمتی برای احتمالی

(Lanyi et al., 2016; Laszlo et al., 2018هنگام .) ماست، تولید 

-روی باقیماندهبر  حرارتی شده ناشی از تیمارهای دناتورهپروتئین

 شوندمی سیلینپنی هایباقیمانده کاهش کرده و باعثها رسوب

 ،کلوکساسیلین تاحدودی به تجزیه الکتیکاز طرفی اسید و

 کندمی کمک نافسیلین و دیکلوگزاسیلین ،اگزاسیلین

(Grunwald & Petz, 2003). و آغازگرها این، بر عالوه pH پایین 

کوواالنسی  جذب و اتصال تجزیه،ماست از طریق نقشی که در 

ها احتباس باقیمانده ها و نیزپروتئین های دارویی بهباقیمانده

 غلظت شده دارند، در کاهشکوآگوله هایپروتئین ماتریس داخل

 شیر انعقاد طی در نتیجه یک پژوهش در .گذارندمی تأثیر هاآن

ة پنیلیک )فرآورداسید غلظت (،pH=4) الکتیکاسید از ناشی

 یافت. در افزایش %90تا %60 به سیلین(حاصل از تجزیة پنی

 به غیر از و داده رخ بیشتری (، تجزیةpH=2)تر پایین pH مقادیر

 بودند،  دیگری که ناشناس محصوالت پنیلیکاسید و G سیلینپنی

 
                                                                                                                                                                                                 

1 Dimethoate 

 حرارتی تیمارهای که است شده گزارش همچنین .شد مشاهده

 باقیمانده کاهش به تخمیر و( استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون)

 ,.Zhang et al) کندمی کمک ماست در ارگانوفسفره سموم

های انجام گرفته . به عنوان مثال براساس پژوهش(2006

 کرد کمک 1کش دیمتواتسموم آفت تخریب به پاستوریزاسیون

 Abd-Rabo) یافت کاهش ماالتیون و دیمتوات غلظت تخمیر، با و

et al., 2016). سازیآماده طول در که هنگامی این، بر عالوه 

های دیمتوات، کشغلظت آفت شد، اضافه استارتر کشت دو ماست

 ,.Regueiro et al) یافت کاهش به سرعت کلرفونفنتیون و تری

شده از شیر گرفته بر پنیر تولیدانجام طبق نتایج پژوهش .(2015

تقریبا  تمامی  تتراسایکلین، مشخص شدبیوتیک اکسیحاوی آنتی

شده از آن باقی تتراسایکلین موجود در شیر در پنیر تولیداکسی

ماندند ولی در طی مرحلة رسیدن پنیر از میزان این باقیمانده 

-ای از نتایج پژوهشخالصه(. Cabizza et al., 2018) کاسته شد

-بر کاهش محتوای باقیمانده گرفته در مورد اثر فرآیندهای انجام

 ارائه شده است. 4های آن در جدول یی در شیر و فرآوردههای دارو

 

 مرغهای دارويی در تخماثر فرآيند بر محتوای باقيمانده

 ممکن گذارتخم ماکیان شده برایهای داروهای تجویزمتابولیت

 شود جمع( سفیده و زرده) تخم اجزای در باقیمانده عنوان به است

(EC, 2012). ماکیان جذب روده در داروها به عبارتی دیگر این 

 در سرانجام شده وتخمدان منتقل به خون طریق از شوند ومی

معموال   .(Donoghue & Myers, 2000) شوندمی انباشته هاتخم

و قبل از مصرف در  شود،نمی مصرف خام ماکیان بصورت تخم

 کاهش آب، باعث حرارتی گیرند. عملیاتمعرض حرارت قرار می

 که شودتخم ماکیان می pH تغییرات و هاپروتئین دناتوراسیون

حاللیت  و شیمیایی فرموالسیون تغییراتی در تواننداین عوامل می

دارویی ایجاد کنند که در نهایت به کاهش مقدار  هایباقیمانده

 شدنغیرفعال که برای دریافتند محققان .ها منجر شودآن

تیمار  مرغتخم موجود در تتراسایکلیناکسی یا تتراسایکلین

بایستی  دقیقه 60-40 به مدت گرادسانتی درجة 100حرارتی 

 ,Inglis & Katz) استرپتومایسین .(Yonova, 1971اعمال گردد )

 مرغتخم ( موجود درKatz & Levine, 1978نئومایسین ) و (1978

کردن و پزآب کردن،سرخ مانند طبخ معمول هایروش به نسبت

یک پژوهش مشخص  نتیجة در .بودند پایداراملت  طبخ به صورت

تواند می مرغتخم پزکردن(جوشاندن )آب و کردنسرخ شد که

 کاهش را تتراسایکلین و آنروفلوکساسین هایباقیمانده غلظت

  ها،مرغتخم پز نمودنآب آن برعالوه .(Fath El-Bab, 2012) دهد
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 های دارويی در مواد غذايی با منشاء دامیميزان باقيمانده -3جدول 

 کشور پژوهش سال گر،پژوهش

 يیدارو ماندةيباق

 يیغذا فرآورده
 یجستجو روش

 يیدارو ماندةيباق

 ماندهيباق زانيم

 بر کروگرمي)م

 (لوگرميک

 ماندهيمجاز باق حد
MRLs 

 بر کروگرمي)م

 (لوگرميک
 نام نوع

Abbasi et al ,.2012 گوشت گاو تتراسایکلین بیوتیکآنتی ایران 

( 1SPEاستخراج فاز جامد )

کروماتوگرافی مایع با و 

 (2HPLC) کارایی باال

3/176 200 

Abbasi et al ,.2012 کلیه گاو تتراسایکلین بیوتیکآنتی ایران 

( SPEاستخراج فاز جامد )

کروماتوگرافی مایع با و 

 (HPLC) کارایی باال

40/672 1200 

Abbasi et al ,.2012 کبد گاو تتراسایکلین بیوتیکآنتی ایران 

( SPEاستخراج فاز جامد )

کروماتوگرافی مایع با و 

 (HPLC) کارایی باال

30/651 600 

Gaurav et al ,.2014 100 5/134 -16 االیزا شیر تتراسایکلین بیوتیکآنتی هندوستان 

Elizabeta et al ,.2011 100 9/147 -5/13 االیزا شیر سولفونامیدها بیوتیکآنتی مقدونیه 

Abebew et al ,.2014 سیلین پنی بیوتیکآنتی اتیوپیG شیر 

کروماتوگرافی دلوتست و 

 مایع با کارایی باال

(HPLC) 

0- 28 4 

Han et al ,.2015 شیر فلوئومین بیوتیکآنتی چین 

با  کروماتوگرافی مایع

-باالجفت العادهقکارایی فو

سنجی جرمی شده با طیف
)3MS/MS -UPLC( 

58/2 50 

Han et al ,.2015 شیر سولفاپیریدین بیوتیکآنتی چین 

با  کروماتوگرافی مایع

-باالجفت العادهقکارایی فو

سنجی جرمی شده با طیف
(UPLC- MS/MS) 

77/1 100 

Han et al ,.2015 شیر سولفامتوکسازول بیوتیکآنتی چین 

با  مایعکروماتوگرافی 

-باالجفت العادهقکارایی فو

سنجی جرمی شده با طیف
(UPLC- MS/MS) 

2/4 100 

Han et al ,.2015 شیر لینکومایسین بیوتیکآنتی چین 

با  کروماتوگرافی مایع

-باالجفت العادهقکارایی فو

سنجی جرمی شده با طیف
(UPLC- MS/MS) 

25/11 150 

Sultan ,2014 30 10690 -10 االیزا کبد مرغ آنروفلوکساسین بیوتیکآنتی عراق 

Sultan ,2014 30 3610 -30 االیزا کبد گاو آنروفلوکساسین بیوتیکآنتی عراق 

Sultan ,2014 30 1320 -20 االیزا کبد گوسفند آنروفلوکساسین بیوتیکآنتی عراق 

Cooper et al ,.2012 بریتانیا 
 هلمینتیک آنتی

 انگل()ضد
 گوشت گاو رافوکساناید

با  کروماتوگرافی مایع

-باالجفت العادهقکارایی فو

سنجی جرمی شده با طیف
(UPLC- MS/MS) 

6/28 30 

Cooper et al ,.2012 بریتانیا 
 هلمینتیک آنتی

 انگل()ضد
 گوشت گاو دورامکتین

با  کروماتوگرافی مایع

-باالجفت العادهقکارایی فو

سنجی جرمی شده با طیف
(UPLC- MS/MS) 

8/13 40 

Lee et al ,.2017 کره 
 هلمینتیک آنتی

 انگل()ضد
 خوک گوشت مبندازول

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- 4MS/MS) 

4/16 60 

Kara ,2016  &Ince شیر ماالتیون کشآفت ترکیه 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

 02/0 غیرقابل تشخیص

Salas et al ,.2003 شیر دیازینون کشآفت مکزیک 

( 5GCکروماتوگرافی گازی )

با آشکارساز فتومتری 

 (6FPDای )شعله

005/0- 586/0 02/0 

                                                                                                                                                                                                 
1Solid Phase Extraction  
2hromatography (HPLC)Ciquid Lerformance PHigh   
3Mass  andemt-Performance Liquid Chromatography-Ultra 

Spectrometry 

4pectrometrySass Mandem t-hromatographyCiquid L  
5Gas Chromatography  
6Flame Photometric Detector  



  1400 هارب، 1، شماره 52، دوره ايران مهندسی بيوسيستم 158

 کشور پژوهش سال گر،پژوهش

 يیدارو ماندةيباق

 يیغذا فرآورده
 یجستجو روش

 يیدارو ماندةيباق

 ماندهيباق زانيم

 بر کروگرمي)م

 (لوگرميک

 ماندهيمجاز باق حد
MRLs 

 بر کروگرمي)م

 (لوگرميک
 نام نوع

Salas et al ,.2003 شیر کلرپیریفوس کشآفت مکزیک 

( GCکروماتوگرافی گازی )

با آشکارساز فتومتری 

 (FPDای )شعله

059/0 01/0 

Salas et al ,.2003 شیر ماالتیون کشآفت مکزیک 

( GCکروماتوگرافی گازی )

با آشکارساز فتومتری 

 (FPDای )شعله

110/0 02/0 

Mortier et al ,.2005 مرغتخم الزالوسید کوکسیدیالآنتی بلژیک 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

129 150 

Mortier et al ,.2005 مرغتخم نیکاربازین کوکسیدیالآنتی بلژیک 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

342 100 

Mortier et al ,.2005 مرغتخم ناراسین کوکسیدیالآنتی بلژیک 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

11 - 

Mortier et al ,.2005 مرغتخم روبینیدین کوکسیدیالآنتی بلژیک 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

16 - 

Mortier et al ,.2005 مرغتخم موننسین کوکسیدیالآنتی بلژیک 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

10 - 

Mortier et al ,.2005 مرغتخم سالینومایسین کوکسیدیالآنتی بلژیک 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

8 - 

Mortier et al ,.2005 مرغتخم کاربانیلیدنیترودی کوکسیدیالآنتی بلژیک 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

10 - 

Kang et al ,.2015 کبد مرغ دیکالزوریل کوکسیدیالآنتی جمهوری کره 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

161- 469 3000 

Kang et al ,.2015 کبد مرغ تولترازوریل کوکسیدیالآنتی جمهوری کره 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

104- 525 - 

Kang et al ,.2015 کبد مرغ آمپرولیوم کوکسیدیالآنتی جمهوری کره 

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

195- 196 500 

Kang et al ,.2015 جمهوری کره 
ضدالتهاب 

 غیراستروئیدی

-سالیسیلیکاستیل

 اسید
 گوشت خوک

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

12- 576 - 

Kang et al ,.2015 جمهوری کره 
ضدالتهاب 

 غیراستروئیدی

-سالیسیلیکاستیل

 اسید
 گوشت مرغ

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

50- 53 - 

Kang et al ,.2015 جمهوری کره 
ضدالتهاب 

 غیراستروئیدی
 کبد خوک پاراستامول

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

28- 381 - 

Kang et al ,.2015 جمهوری کره 
ضدالتهاب 

 غیراستروئیدی
 کبد گاو بوتازون فنیل

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

247 - 

Kang et al ,.2015 جمهوری کره 
ضدالتهاب 

 غیراستروئیدی
 کبد گاو بوتازونفنیلاکسی

-جفتکروماتوگرافی مایع 

سنجی جرمی شده با طیف

(LC- MS/MS) 

15 - 
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 های آن بر اثر فرآيندهای دارويی در شير و فرآوردهميزان کاهش باقيمانده -4جدول 

 کشور پژوهش سال گر،پژوهش
 يیدارو ماندةيباق

 نديفرآ یلبن فرآورده
 درصد

 نام نوع کاهش

Laszlo et al ,.2018 40 جوشاندن شیر گاو نئومایسین/ استرپتومایسین بیوتیکآنتی مجارستان 

Laszlo et al ,.2018 6/9 جوشاندن شیر گاو کلوکساسیلین بیوتیکآنتی مجارستان 

Laszlo et al ,.2018 25 جوشاندن شیر گاو سیلینآمپی بیوتیکآنتی مجارستان 

Laszlo et al ,.2018 سیلین پنی بیوتیکآنتی مجارستانG 40 جوشاندن شیر گاو< 

Laszlo et al ,.2018 10 جوشاندن شیر گاو سولفادیازین بیوتیکآنتی مجارستان 

Cabizza et al ,.2018 19 -15 روزه 60دوره رسیدن  پنیر گاوی تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی ایتالیا 

Abd-Rabo et al ,.2016 42/73 پاستوریزاسیون شیر گاومیش دیمتوات کشآفت مصر 

Abd-Rabo et al ,.2016 50/86 تخمیر شیر گاومیش دیمتوات کشآفت مصر 

Abd-Rabo et al ,.2016 17/97 تخمیر شیر گاومیش ماالتیون کشآفت مصر 

Kellnerova et al ,.2014 40 پاستورزاسیون شیر گاو تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی جمهوری چک 

Kellnerova et al ,.2014 30 پاستوریزاسیون شیر گاو تتراسایکلین بیوتیکآنتی جمهوری چک 

Roca et al ,.2013 بیوتیکآنتی اسپانیا 

سولفامتازین/ سولفاکلروپیریدازین/ 

متوکسین/ سولفادیازین/ سولفادی

سولفامرازین/ سولفاپیریدین/ سولفاتیازول/ 

 اگزالینسولفاکویین

 1/85 -0 جوشاندن شیر گاو

Zorraquino et al ,.

2011 
 5 -0 جوشاندن شیر گاو لینکومایسین بیوتیکآنتی اسپانیا

Zorraquino et al ,.

2011 
 93 -0 جوشاندن شیر گاو اریترومایسین/ اسپیرامایسین/ تایلوزین بیوتیکآنتی اسپانیا

Roca et al ,.2011 بیوتیکآنتی اسپانیا 

-آموکسیسفالونیوم/ سفاپیرین/ سفوپرازون/ 

 /Gسیلین سیلین/ پنیسیلین/ آمپی

 کلوکساسیلین

 100 -1/0 جوشاندن شیر گاو

Roca et al ,.2010 بیوتیکآنتی اسپانیا 
سیپروفلوکساسین/ نورفلوکسازین/ 

 اسید/ انروفلوکساسینفلومکوئین/ اکسولینیک
 جوشاندن شیر گاو

01/0- 

71/12 

Zorraquino et al ,.

2009 
 بیوتیکآنتی اسپانیا

جنتامایسین/ کانامایسین/ نئومایسین/ 

 استرپتومایسین
 90 -17 جوشاندن شیر گاو

Grunwald  &Petz ,

2003 
 64 -8 جوشاندن شیر گاو اگزاسیلین/ دیکلوگزاسیلین/ کلوگزاسیلین بیوتیکآنتی آلمان

 

 مرغ بر اثر فرآيندهای مختلفهای دارويی در تخمميزان کاهش باقيمانده -5جدول 

 کشور پژوهش سال گر،پژوهش
 يیدارو ماندةيباق

 نديفرآ
 درصد

 نام نوع کاهش

Gajda et al ,.2017 8/29 دقیقه 8جوشاندن به مدت  سایکلینداکسی بیوتیکآنتی لهستان 

Gajda et al ,.2017 8/39 دقیقه 6کردن به مدت سرخ سایکلینداکسی بیوتیکآنتی لهستان 

Gajda et al ,.2017 53 دقیقه 4وات به مدت  800مایکروویو با توان  سایکلینداکسی بیوتیکآنتی لهستان 

Filazi et al ,.2015 78 کردن/ جوشاندنسرخ فلورفنیکل بیوتیکآنتی ترکیه 

Bajwa  &Sandhu ,2014 38 پز و املتهای آبطبخ به روش کلرپیریفوس کشآفت هندوستان 

Alaboudi et al ,.2013 آمیدسولفانیل بیوتیکآنتی اردن 
 4 گراد به مدتدرجة سانتی 10 دمای در نگهداری

 هفته
44- 49 

Alaboudi et al ,.2013 کلرتتراسایکلین بیوتیکآنتی اردن 
 4 گراد به مدتدرجة سانتی 10 دمای در نگهداری

 هفته
20- 22 

Alaboudi et al ,.2013 87 دقیقه 15 مدت به جوشاندن سیپروفلوکساسین بیوتیکآنتی اردن 

Alaboudi et al ,.2013 93 دقیقه 15 مدت به جوشاندن آنروفلوکساسین بیوتیکآنتی اردن 

Alaboudi et al ,.2013 61 دقیقه 15 مدت به جوشاندن کلرتتراسایکلین بیوتیکآنتی اردن 

Fath El-Bab ,2012 69 -58 کردن/ جوشاندنسرخ تتراسایکلین بیوتیکآنتی مصر 

Fath El-Bab ,2012 52 -47 کردن/ جوشاندنسرخ آنروفلوکساسین بیوتیکآنتی مصر 
 

 مانند میکروبیآنتی هایمنجربه کاهش میزان زیادی از باقیمانده

 گردید کلرتتراسایکلین و آنروفلوکساسین سیپروفلوکساسین،

(Alaboudi et al., 2013 .)مرغ در یخچالهمچنین نگهداری تخم 

 .مؤثر باشد میکروبیآنتی هایمیزان باقیمانده کاهش تواند درمی
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 هفته 4 گرفته،های انجامدر نتیجة پژوهش مثال عنوان به

 و منجر به کاهش آنروفلوکساسین نگهداری در یخچال،

-همچنین باقیمانده .مرغ گردیدتخم موجود در سیپروفلوکساسین

 هایمرغکلرتتراسایکلین موجود در تخم و آمیدفانیلهای سول

کاهش  هفته 4 گراد بعد ازدرجة سانتی 10 دمای در شدهنگهداری

 بیوتیکنتیآ آنروفلوکساسین .(Alaboudi et al., 2013) یافت

 فمصر انیرا رکشو رطیو صنعت در ساالنه که ستا مهمی ربسیا

 محققان دریافتند کهدر نتیجة یک پژوهش  دارد. دییاز ربسیا

 ایبر آنروفلوکساسین داروی هشدتجویز دوز انمیز چه هر حتماال ا

 تجویز خرینآ نماز بایستی باشد بیشتر گله یپیشگیر یا نمادر

 ددگر فعد دارو متما تا کند اپید یشافزا هاغمرتخم شتدابر تا دارو

برسد  قلاحد به غمر تخم در ییدارو ةباقیماند انمیز و

(Zayerzadeh et al., 2011.) ،نیز  های کلرهکشآفت از طرفی

-تخم از طریق و شوند وارد بدن ماکیان خوراک طریق از توانندمی

 .(Hashemy-Tonkabony & Mosstofian, 1979) ها دفع شوند

پز و های آبمرغ به شکلطبخ تخم گرفته،های انجامطبق پژوهش

 Bajwa) شد زرده در کلرپیریفوس باقیمانده کاهش املت باعث

& Sandhu, 2014). مزارع مدیریتی صحیح در هایشیوه اتخاذ 

 مناسب مناطق در پرورش و خوراک کیفیت بر نظارت ،مرغداری

کند کمک ماکیان تخم در هاکشآفت باقیمانده کاهش به تواندمی

(Hamid et al., 2017). pH تازه ماکیان در تخم زرده و سفیده 

، بنابراین ممکن است (0/6؛ زرده:9/7 -6/7سفیده: ) است متفاوت

pH های دارویی را داشته باشدقابلیت کاهش باقیمانده (Kan & 

Petz, 2000). pH با داروهایی رفتن یا کاهشبیناز قابلیت باال pH 

ویژة  pH مثال، عنوان به .دهدرا افزایش می کم ویژة

این ترکیب نسبتا   بنابراین است، 3/2-3/3 حدود کلرتتراسایکلین

 زردة تمایل زیادی به باندشدن با آلبومین قلیایی در مقایسه با

در کل محققان به این  .(Alaboudi et al., 2013) دارد اسیدی

به  تواننمی را مرغتخم معمول طبخ هایروش نتیجه رسیدند که

 هایباقیمانده همه بردنبین از مناسب برای عنوان راهکاری

(. Gajda et al., 2017; Canton et al., 2019دانست ) دارویی

گرفته در مورد میزان کاهش ای از نتایج مطالعات انجامخالصه

مرغ بر اثر فرآیندهای مختلف در های دارویی در تخمباقیمانده

 ارائه گردیده است. 5جدول 

های دارويی در گوشت و اثر فرآيند بر محتوای باقيمانده

 های گوشتیردهفرآو

عالوه بر افزایش میزان  دامپزشکی داروهای از رویهبی استفاده
 کیفیت کاهش باعث است باقیماندة داروها در بافت گوشت، ممکن

 قسمت اعظم گوشت .(Mehtabuddin et al., 2012) شود گوشت

 زنجیره از بطور آشکار بخشی است ممکن گوشتی محصوالت و
 .شوندمی یا فرآوری ذخیره هاآن اغلب بلکه نباشند انسان غذایی
 تیمارهای برخی خام، گوشتی گوشت و محصوالت مصرف از قبل

 منجر فرآیندها این .است نیاز مورد همان عملیات طبخ یا حرارتی
-می pH تغییر چربی، و و آب کاهش ها،پروتئین شدندناتوره به

حاللیت  یا شیمیایی ساختار غلظت، و از این طریق در تغییر شوند،
-های انجامطبق نتایج پژوهش .مؤثر هستند های داروییباقیمانده

 گوشت طبخ از پس سایکلینداکسی باقیماندة گرفته، غلظت
 گوشت به بافت از های داروییباقیمانده در واقع یافت، کاهش
 همچنین فعالیت .(Javadi, 2011) شدند آب طبخ منتقل داخل

 در کلرامفنیکل و سیلینآمپی تتراسایکلین،اکسی بیولوژیکی
 گراددرجة سانتی 90- 50 دمای در کردنبرشته از پس گاو گوشت

 غلظت از طرفی، .یافت کاهش درصد 50 تا 12 دقیقه، 20 مدت به
گاو پس از طبخ بطور قابل توجهی  گوشت تتراسایکلیناکسی

 هایروش .(Gratacos-Cubarsi et al., 2007) کاهش یافت
-اکسی قابلیت کاهش دارای pH مقادیر مختلف با طبخ مختلف

 تتراسایکلیناکسی غلظت مثال، عنوان به .است تتراسایکلین
 جوشاندن در کردن ومایکروویو، برشته از موجود در گوشت پس

6=pH یافت،  درصد کاهش 6/69و  6/53، 1/49میزان  به ترتیب به
مایکروویو، تتراسایکلین موجود در گوشت پس از اکسی و سطح
، %3/34 به ترتیب به میزان pH=2/7جوشاندن در  کردن وبرشته

 .(Vivienne et al., 2018کاهش پیدا کرد ) %7/67و  2/53%
 ممکن باشد کهمختلف می مریاپی هایتتراسایکلین دارای فرم

 با مرتبط مسیرهای .شوند تخریب مختلف شرایط تحت است
 به وابسته عمده طور به ینتتراسایکل مختلف مرهایاپی تخریب

pH ( هستندXuan et al., 2010) جوشاندن. در مورد گوشت مرغ 
 داد کاهش را سولفونامیدی هایباقیمانده کردنبرشته و
(Furusawa & Hanabusa, 2002). در نتیجة یک پژوهش انجام-

های گرفته اثر تیمارهای حرارتی مختلف بر کاهش باقیمانده
کردن سولفونامیدی در گوشت مرغ به ترتیب مقابل بود: سرخ 

(. Ismail-Fitry et al., 2011مایکروویو ) <جوشاندن <عمقی
 طیور باکتریایی هایعفونت درمان در فورازولیدون بطور گسترده

-در نتیجة یک پژوهش مشخص گردید با سرخ .شودمی استفاده

 هایمرغ، باقیماندههای کبدی و ماهیچة کردن عمقی بافت

 ,.Shitandi et al)رود ها از بین نمیفورازولیدون موجود در آن

-. در یک پژوهش اثرات فرآیندهای مختلف طبخ نظیر آب(2008

 کردن و مایکروویو بر باقیمانده آنروفلوکساسینکردن، کبابپز
های گوشتی مورد بررسی قرار درعضالت، کبد و سنگدان جوجه

حققان به این نتیجه رسیدند که فرآیندهای طبخ گرفت و درکل م
 بیوتیک را بطور کامل از بین ببرد بلکه فقطتواند این آنتینمی
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 های گوشتی بر اثر فرآيندهای مختلفهای دارويی در گوشت و فرآوردهميزان کاهش باقيمانده -6جدول 

 کشور پژوهش سال گر،پژوهش
 يیدارو ماندةيباق

 نديفرآ یگوشت فرآورده
 درصد

 نام نوع کاهش

Salaramoli et al ,.2015 6/19 مایکروویو گوشت مرغ تایلوزین بیوتیکآنتی ایران 

Salaramoli et al ,.2015 4/75 جوشاندن گوشت مرغ تایلوزین بیوتیکآنتی ایران 

Heshmati et al ,.2014 4/50 کردن عمیقسرخ گوشت مرغ تایلوزین بیوتیکآنتی ایران 

Heshmati et al ,.2014 1/48 کردنپزآب گوشت مرغ مایکوزینتیل بیوتیکآنتی ایران 

Heshmati et al ,.2014 6/18 مایکروویو گوشت مرغ مایکوزینتیل بیوتیکآنتی ایران 

Shaltout et al ,.2019 42/22 جوشاندن گوشت مرغ سیپروفلوکساسین بیوتیکآنتی مصر 

Shaltout et al ,.2019 93/77 جوشاندن گوشت مرغ تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی مصر 

Shaltout et al ,.2019 57/35 مایکروویو گوشت مرغ سیپروفلوکساسین بیوتیکآنتی مصر 

Shaltout et al ,.2019 48/81 مایکروویو گوشت مرغ تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی مصر 

Shaltout et al ,.2019 01/17 کردنبرشته گوشت مرغ سیپروفلوکساسین بیوتیکآنتی مصر 

Shaltout et al ,.2019 41/37 کردنبرشته گوشت مرغ تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی مصر 

Shaltout et al ,.2019 گوشت مرغ سیپروفلوکساسین بیوتیکآنتی مصر ( ماه در  6انجماد°C20-) 63/62 

Shaltout et al ,.2019 گوشت مرغ تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی مصر ( ماه در  6انجماد°C20-) 05/2 

Shaltout et al ,.2019 گوشت مرغ سیپروفلوکساسین بیوتیکآنتی مصر ( ماه در  12انجماد°C20-) 100 

Shaltout et al ,.2019 گوشت مرغ تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی مصر ( ماه در  12انجماد°C20-) 38/32 

Vivienne et al ,.2018 2/53 کردنبرشته گوشت مرغ تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی نیجریه 

Vivienne et al ,.2018 7/67 جوشاندن گوشت مرغ تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی نیجریه 

Vivienne et al ,.2018 3/34 مایکروویو گوشت مرغ تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی نیجریه 

Singh ,2017 75/93 تحت فشار طبخ گاو گوشت آلدرین کشآفت هندوستان 

Singh ,2017 77/93 تحت فشار طبخ گاو گوشت الدریندی کشآفت هندوستان 

Singh ,2017 70/78 تحت فشار طبخ گاو گوشت اندوسولفان کشآفت هندوستان 

Abou-Raya et al ,.2013 بیوتیکآنتی مصر 
تتراسایکلین/ تتراسایکلین/ اکسی

 سایکلین/کلروتتراسایکلینداکسی
 گوشت مرغ

کردن/ جوشاندن/ برشته

 مایکروویو
42- 100 

Cooper et al ,.2011 11 کردنسرخ گوشت گاو لوامیزول هلمینتیکآنتی ایرلند 

Franje et al ,.2010 بیوتیکآنتی تایوان 
کلرامفنیکل/ فلورفنیکل/ 

 تیامفنیکل
 100 جوشاندن/ مایکروویو گوشت مرغ

Cooper et al ,.2011 96 -78 کردنکردن و برشتهسرخ بافت عضالنی گاو نیتروکسینیل هلمینتیکآنتی ایرلند 

Cooper et al ,.2011 لوامیزول هلمینتیکآنتی ایرلند 
بافت عضالنی و بافت کبدی 

 گاو
 42 -11 کردنسرخ

Cooper et al ,.2011 18 -17 کردنکردن و برشتهسرخ بافت عضالنی گاو رافوکساناید هلمینتیکآنتی ایرلند 

Cooper et al ,.2011 تریکالبندازول هلمینتیکآنتی ایرلند 
بافت کبدی و بافت عضالنی 

 گاو
 47 -23 کردنکردن و برشتهسرخ

Ellerbrock  &Steffen ,

2007 
 60 روز 10تخمیر به مدت  شدهتخمیر سوسیس سولفاپیرازین سولفامتازین/ بیوتیکآنتی آلمان

Furusawa  &Hanabusa ,

2002 
 گوشت مرغ سولفونامیدها بیوتیکآنتی ژاپن

 12 مدت جوشاندن به

 دقیقه
45- 61 

Furusawa  &Hanabusa ,

2002 
 گوشت مرغ سولفونامیدها بیوتیکآنتی ژاپن

 12 مدت کردن بهبرشته

 دقیقه
38- 40 

Abou-Arab ,2002 10 ساعت 72تخمیر به مدت  شدهتخمیر سوسیس ددت کشآفت مصر 

Abou-Arab ,2002 18 ساعت 72تخمیر به مدت  شدهتخمیر سوسیس لیندان کشآفت مصر 

Slanina et al ,.1989 50 -45 کردنجوشاندن/ سرخ گوشت گاو ایورمکتین هلمینتیکآنتی سوئد 

O'Brien et al ,.1981 کردنبرشته گوشت گاو سیلینآمپی بیوتیکآنتی ایرلند 
3/2- 

100 
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ها تواند میزان آن را کاهش دهد و قسمت اعظم این باقیماندهمی

کنند کردن از بافت به مایع طبخ تراوش میپزدر طی فرآیند آب

(Javadi et al., 2011براساس مطالعات انجام .)تحت  گرفته طبخ

 را تسریع نمود گاو موجود در گوشت هایکشآفت تخریب فشار

(Singh, 2017). بیولوژیکی و شیمیایی تخمیر، تخریب طی در 

 شودها منجر میکشآفت دار سطحمعنی کاهش به و افتدمی اتفاق

(Azizi, 2011). از  پس شدهتخمیر سوسیس مثال، در عنوان به

 ,Abou-Arab) فتیا ها کاهشکشآفت باقیماندهفرآیند تخمیر، 

که کلرتتراسایکلین موجود در سوسیس  دریافتند محققان .(2002

یا  فرآوری کامال   طی آن در اولیه غلظت میزان به بسته فرانکفورتر

همچنین طبق  .(Escanilla et al., 1959شود )می تخریب حدی تا

های بیوتیکآنتی گرفته مشخص شد کههای انجامنتایج پژوهش

 تولید هنگام تتراسایکلیناکسی و استرپتومایسین ،G سیلینپنی

شوند می غیرفعال حدی تا کردندودی پز وآب حین در سوسیس

(Scheibner, 1972a). تولید طی در سولفاپیرازین و سولفامتازین 

در فرآیند  تخمیر مرحله اینکه یک مگر هستند، پایدار سوسیس

بطوری که بعد از یک دورة رسیدن  .باشد داشتهتولید وجود 

ماندند این ترکیبات باقی %40 از روزه کمتر 10)تخمیر( 

(Ellerbrock & Steffen, 2007.) سولفادیمیدین پایداری محققان 

قرار  مطالعه مورد خام شدهتخمیر سوسیس تولید هنگام در را

 رفت وستد از نمکآب در سولفادیمیدین از 25% تقریبا  .دادند

 .(Smit et al., 1994شد ) تبدیل هایشمتابولیت به مقداری از آن

-داروهای ضد هایباقیمانده در کاهش تیمارهای حرارتی

مؤثر هستند. طبق نتایج  ها( نیزانگل/کرمها )ضدهلمینتیک

کردن موجب کاهش کردن و برشتهسرخ گرفتههای انجامپژوهش

گردید؛ لوامیزول موجود در نیتروکسینیل موجود در گوشت 

رافوکساناید  کردن کاهش یافت؛پس از سرخ بافت کبدی و ماهیچه

کردن تاحدودی برشته و کردنسرخ موجود در ماهیچه پس از

ماهیچة  و شدهسرخ بافت کبدی در تریکالبندازول و یافت؛ کاهش

ای از خالصه(. Cooper et al., 2011کاهش یافت ) شدهبرشته

های گرفته در مورد میزان کاهش باقیماندههای انجامپژوهشنتایج 

های گوشتی بر اثر فرآیندهای مختلف دارویی در گوشت و فرآورده

 ارائه گردیده است. 6در جدول 

 گيری کلینتيجه
 خطرات تواندباقیماندن داروهای دامپزشکی در مواد غذایی می

فرآیند مواد غذایی . کند ایجاد عمومی سالمت برای توجهی قابل

های دارویی تواند به عنوان یک راهکار برای حذف باقیماندهمی

گرفته اکثر مواد غذایی در نظر گرفته شود. بر اساس مطالعات انجام

های غذایی با منشاء دامی داخل کشور آلوده به بقایای فرآورده

های غذایی با منشاء دامی بیوتیکی بودند. همچنین فرآوردهآنتی

های دارویی ایر کشورها نیز حاوی مقادیر مختلفی از باقیماندهس

حرارتی توانست  گرفته فرآیندهای انجامبودند. براساس پژوهش

ها، ماکرولیدها، آمینوگلیکوزیدها و تتراسایکلین باقیمانده

 95، 93، 98سولفونامیدهای موجود در شیر را به ترتیب به میزان 

های تتراسایکلین، مرغ باقیماندهمدرصد کاهش دهد. در تخ 99و 

آمید و کلرپیریفوس سیپروفلوکساسین، آنروفلوکساسین، سولفانیل

درصد  38و  90، 93، 87، 47توسط فرآیند حرارتی به ترتیب 

های گوشتی نیز فرآیند حرارتی کاهش یافتند. در مورد فرآورده

را  کلرامفنیکل و سیلینآمپی تتراسایکلین،های اکسیباقیمانده

 و درصد 45-61سولفونامیدی را  هایباقیمانده درصد، 50-12

درصد کاهش داد.  11-96هلمینتیکی را ضد هایباقیمانده

-سایکلین تخمدرصدی داکسی 53مایکروویو نیز منجر به کاهش 

های تتراسایکلین فرآوردهدرصدی اکسی 48/81مرغ و کاهش 

 درصد 100گوشتی گردید. فرآیند انجماد، حدود 

های گوشتی را تخریب نمود. سیپروفلوکساسین موجود در فرآورده

سیلین و نیز بیوتیک پنیهمچنین فرآیند تخمیر باقیمانده آنتی

های دیمتوات و ماالتیون موجود در شیر را به کشآفت باقیمانده

درصد کاهش داد. در مورد  17/97و  5/86، 35-40ترتیب 

تخمیر منجر به کاهش باقیمانده های گوشتی نیز فرآیند فرآورده

درصد  18و  10های ددت و لیندان به ترتیب به میزان کشآفت

اگرچه فرآیندهای مختلف از قبیل تیمارهای  گردید. در کل

تخریب  نقش بسیار مؤثری در حرارتی، مایکروویو، انجماد و تخمیر

 دامپزشکی دارند با اینحال تخریب داروهای باقیمانده و کاهش

توسط فرآیند مواد غذایی تقریبا  میسر نیست.  این ترکیبات کامل

دارویی  هایباقیمانده دیگر محصوالت حاصل از تخریب از طرفی

اند و توسط فرآیندهای مختلف هنوز بطور کامل شناسایی نشده

-حتی ممکن است در مواردی خطرات بیشتری نسبت به باقیمانده

العات جامع در زمینه های دارویی داشته باشند. لذا انجام مط

های دارویی در شناسایی ترکیبات حاصل از تخریب باقیمانده

 .رسدبه نظر می ضروری کننده امریمصرف سالمت راستای حفظ

  هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد. 
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