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 بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیكی 
گونه های باكتری كمپیلوباكتر در كشتارگاه های طیور 

شهرستان رفسنجان با استفاده از تكنیک كشت پایه 

چكيد ه
كمپيلوباكتريوزيس از ش�ايع ترين عوامل اس�هال و گاس�تروانتريت در انس�ان بوده و عامل اين بيماری، گونه های 
خانواده كمپيلو باكتر می باشند. در انتقال اين بيماری گوشت و فراورده های آن به عنوان مهم ترين منبع آلودگی 
در ايجاد عفونت های انس�انی محس�وب می ش�وند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ش�يوع و مقاومت ضد ميكروبی 
گونه های كمپيلوباكتر جدا ش�ده از طيور كش�تار شده در كشتارگاه های رفس�نجان انجام شد. 100 نمونه از كبد و 
گوش�ت طيور كش�تار شده در كشتارگاه های شهرستان رفس�نجان به صورت تصادفی ساده جمع آوری گرديده و 
 به آزمايش�گاه انتقال داده شد. در آزمايشگاه با اس�تفاده از محيط  preston broth و گرمخانه گذاری در شرايط 
ب�ی ه�وازی به همراه انجام تس�ت های ش�يميايی اختصاصی اقدام به شناس�ايی گونه های كمپيل�و باكتر نموديم. 
همچنين در ادامه اين مطالعه جهت بررس�ی مقاومت آنتی بيوتيكی با استفاده از ديسك های آنتی بيوتيك روتين 
اقدام گرديد. نتايج نش�ان داد كه  از 100 نمونه آزمايش ش�ده 31 نمونه آلوده به گونه های كمپيلو باكتر بودند. كه از 
اين ميان پس از آزمون شيميايی 19 نمونه )61/29 درصد( آلوده به Campylobacter jejuni و 12 نمونه )38/71 
درصد( آلوده به Campylobacter coli بودند. همچنين در بررس�ی مقاومت انتی بيوتيكی، اين عامل نس�بت به 
سيپروفلوكساس�ين و اريترومايسين بيش�ترين حساسيت و نسبت به كوتريموكس�ازول و جنتامايسين بيشترين 
مقاومت را نش�ان داد. مطالعه حاضر نش�ان از شيوع باالی گونه های كمپيلوباكتر در گوشت های طيور مورد مطالعه 
بوده كه با توجه به انتقال گونه های اين جنس به انس�ان، اهميت بهداش�تی اين ارگانيسم از طريق مصرف گوشت و 

كبد طيور بايد مورد توجه قرار گيرد.

كلمات كليد ی: Campylobacter jejuni، Campylobacter coli، كبد، گوشت طيور، گاستروانتريت، مقاومت آنتی بيوتيكی، رفسنجان

شماره 91، تابستان 1390

)پژوهش و سازندگی(



54   )پژوهش وسازند گی(

مقد مه
 اس��هال ح��اد س��الیانه در دنی��ا باع��ث م��رگ 2/5 میلی��ون كودك 
می گ��ردد. شایع ترین باكت��ری های مولد اس��هال در كودكان گونه های 
 كمپیل��و باكت��ر، س��المونال، شی��گال و اشرشیا كل��ی ب��وده و در این میان 
عفونت های كمپیلو باكتر و سالمونال در نوزادان بیشترین میزان آلودگی را 
 ایجاد می نمایند. كمپیلو باكتر امروزه به عنوان یكی از مهمترین عوامل در ایجاد 
عفونت های باكتریایی با منش��ا غذایی مورد توجه قرار گرفته است )9،5(. 
این باكتری به عنوان شایع ترین علت گاس��تروانتریت در انس��ان شناخته 
شده و سالیانه 400 تا 500 میلیون نفر را در دنیا مبتال می نماید )20،17(. 
این باكتری در طبیعت پراكندگی وس��یعی داشته و فلور طبیعی دس��تگاه 
گوارش حیوانات وحشی و اهلی مانند گاو، گوسفند، خوك، بز، سگ، گربه، 
جوندگ��ان و انواعی از پرندگ��ان می باشد )11،3(. بر این اس��اس گوشت 
حیوانات می تواند طی عمل آوری و كش��تار با مواد مدفوعی آلوده شود. یا 
از س��وی دیگر حتی آب و خاك نیز ممكن اس��ت با مدفوع حیوانات آلوده 
گردد. اغلب عفونت های انس��انی معموالً از طری��ق مصرف آب آلوده، شیر 
غیرپاستوریزه و س��ایر محصوالت لبنی غیرپاستوریزه ازجمله پنیر، مصرف 
گوشت مرغ و گوشت قرمز كه بخوبی پخته نشده ایجاد می گردد. همچنین 
تماس مستقیم با حیوانات خانگی مانند سگ، گربه و پرندگان، تماس های 
شغل��ی با گاو، گوس��فند و كار در آزمایش��گاه از راه های دیگ��ر انتقال این 
بیم��اری می باش��د )16،8(. كمپیلوباكترها در ایج��اد دو شكل از بیماری، 

یعن��ی بیماری ه��ای روده ای و عفونت های خارج روده ای نقش دارند. در 
ه��ر یك از این بیماری ها یك گون��ه از كمپیلوباكتر غالب می باشد. عالئم 
درمانگاهی ناشی از عفونت به این باكتری در انس��ان شامل تب بیش از 40 
درج��ه كه همراه با لرزش عضالنی بوده و می تواند به مدت 2 روز به طول 
بیانجام��د. پ��س از آن با ته��وع و دردهای شكمی از ط��رف ناف این عالئم 
ادامه یافته و به س��رعت اسهال عارض گردیده كه ممكن است شدید باشد. 
هچنی��ن مدفوع به صورت آبكی یا چس��بناك و بدب��و خواهد بود. بعد از 2 
تا 3 روز ممكن اس��ت خون تازه در مدفوع دیده شود. اس��هال حاد حدود 
2 ی��ا 3 روز به طول انجامیده و طی آن بیمار احس��اس ضعف و خس��تگی 
خواهد داشت. در نتیجه در اثر تهوع و اس��تفراغ و از دس��ت رفتن آب بدن 
و به هم خوردن تعادل الكترولیت ها نیاز به بس��تری نمودن فرد می گردد. 
معم��وال عالئم این بیماری بیش از یك هفته ب��ه طول نمی انجامد اما 25 
درصد بیماران، نمود دوباره ای از بازگش��ت عالئم را خواهند داشت. تصویر 
كلینیكی بیماری از گاستروانتریت ضعیف و بی اهمیت تا انتروكولیت هایی 
با درد شكمی و اسهال خونی كه ممكن است چندین هفته به طول انجامد 
متغیر خواهد بود )14،3(. بر این اساس جهت كنترل این بیماری مطالعات 
بس��یار زیاد در سطح كشور برای بررسی شیوع و راه های كنترل این عامل 
بیماری زا صورت گرفته اس��ت. لذا مطالعه حاضر با هدف بررس��ی شیوع و 
مقاومت ض��د میكروبی گونه های كمپیلوباكتر ج��دا شده از گوشت طیور 

كشتار شده در كشتارگاه های رفسنجان انجام شد.  
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Investigation of morbidity and antibacterial resistance of campylobacter spp. Sample isolation from broilers 
slaughter in Rafsanjan city using basic culture method
By: R. Shahrokhabad, Doctor of Veterinary Medicine. Islamic Azad University and Membrane Juvenile Research Club, 
Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran. (Corresponding Author; Tel: +989133916931), Associated Prof. Department 
of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran. H. 
Mommtaz, Assistant Prof. Department of  Food Hygienic, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, 
Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran
Campylobacter is one of the main potentials for causing diarrhea and gastroenteritis in human saityand. One of the 
main sources of these bacteria is meat. Method and material: 100 samples of broiler’s meat which were slaughtered 
in slaughter halls all over Rafsanjan city were collected during the first 5 months of the year 1389. This study was 
conducted to determine the prevalence and antimicrobial resistance of Campylobacter spp; Isolated from poultry 
meat slaughtered in Rafsanjan slaughter houses. During this study, 31 samples (31%) were discovered to be in-
fected and after passing chemical analysis 19 samples (61.29%) were recognized to be Campylobacter jejuni and 
12 samples (38.71%) were declared Campylobacter coli. Antibacterial sensitity tests revealed that these bacteria are 
most susceptible to Erythromycin and Ciprofloxacin but resistant to Gentamycin and Co-trimoxazole. This study 
showed a high contamination of broiler’s meat to the campylobacter which is consumed as a food source. And as 
favas concerned about the zoonotic nature of this bacteria, it is expected to have a better attention over this matter.

Key words: Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Liver, Broiler’s meat, Gastroenteritis, Antibacterial resistance, Rafsanjan
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مواد و روش كار
در این مطالعه 100 نمونه كبد )n=60( و گوشت )n=40( طیور به طور 
تصادفی س��اده در طی بهار تا پایان  مردادماه 1389 از طیور كش��تار شده 
در كش��تارگاه های شهرستان رفسنجان جمع آوری و به منظور جستجوی 
كمپیلوباكت��ر مورد بررس��ی قرار گرفت. بدین منظور پس از انتقال س��ریع 
نمونه های به آزمایشگاه 10 گرم از هر نمونه هموژن شده را به لوله حاوی 
محی��ط Preston broth انتقال داده و س��پس این لوله ها در دمای 37 
درجه س��انتیگراد به مدت 24 س��اعت گرمخانه گذاری نمودیم. پس از این 
  Campylobacter مدت نمونه با روش خطی در محیط كشت اختصاصی
selective agar حاوی 5 درصد خون دفیبرینه گوس��فند همراه با مكمل 
یا س��اپلمنت آنتی بیوتیكی كشت داده شد. مكمل آنتی بیوتیكی شامل 1 
 ،E.coli میل��ی گرم تری متوپریم به منظور ممانع��ت از رشد باكتری های
انتروباكتر، كلبس��یال، استرپتوكوك، اس��تافیلوكوك، پاستورال، كلستریدیا، 
س��المونال شیگال، كورین��ه باكتریوم و پروتئ��وس و همچنین 2 میلی گرم 
وانكومایسین به منظور ممانعت از رشد باكتری های گرم مثبتی كه به متی 
س��یلین مقاوم هس��تند و 50 میلی گرم پلی میكسین در جهت ممانعت از 
رشد باكتری های پزودوموناس، پاس��تورال، كلبس��یال، سالمونال و شیگال به 

این محیط اضافه گردید.
 بع��د از كش��ت در محی��ط اختصاصی ف��وق، پلیت ه��ا در داخل جار 
بی هوازی به همراه گاز پك CO2 دار آغشته به 6 سی سی آب مقطر قرار 
داده ش��د. در ادام��ه جار به همراه پلیت ها در داخ��ل انكوباتور برای مدت 
72-48 س��اعت قرار گرفت. پس از طی زم��ان مورد نظر پلیت ها را خارج 
كرده و هر كدام از پلیت ها كه حاوی پرگنه های مسطح، غیر همولیتیك، 
مدور، آبكی، خاكس��تری به قطر حدود 1 میلی متر می بود برای ادامه كار 
انتخاب می گردید. جهت بررس��ی میكروس��كوپیك باكتری بعد از فیكس 
نمودن باكتری بر روی الم، رنگ كریستال ویوله را به مدت 30 تا 60 ثانیه 
روی گس��ترش فیكس شده ریخته و پس از شس��تن الم ، اقدام به ریختن 
رنگ لوگول به مدت 60-30 ثانیه می نماییم. در مرحله بعد الم را شس��ته 
و از یك ماده رنگ زدا مثل الكل 96 درصد استفاده می كنیم. و در نهایت 
رنگ قرمز فوشین یا سافرانین به مدت 60-30 ثانیه اضافه می نماییم و بعد 
از شستشو اجازه می دهیم الم خشك شده  وبا عدسی 100 به جستجوی 
باسیل های گرم منفی، كشیده و فنری شكل اقدام می نمودیم. پس از این 
مرحله اقدام به انجام آزمایش كاتاالز می نماییم. بدین نحو كه بر روی الم 
یك قطره آب اكس��یژنه 5-3 درصد قرار داده و به وس��یله آنس مقداری از 
پرگنه را برداشته و روی آب اكسیژنه می گذاریم. اگر باكتری آنزیم كاتاالز 

داشته باشد حباب های ریز هوا به وجود می آید.

برای انجام تس��ت آنتی بیوگرام مقداری از كلنی باكتری را به وس��یله 
انس برداشته و در س��رم فیزیولوژی استریل حل نمودیم تا كدورت به نیم 
مك فارلند برسد. بعد از تهیه محلول هموژن با سواب استریل محلول را به 
هم زده و آن را به محیط كش��ت مولر هیلنتون انتقال داده و به طور كامل 
به وس��یله سواب ، محیط كش��ت را به صورت چمنی كشت می دهیم. بعد 
از كش��ت ، دیس��ك های انتی بیوگرام را  بر روی محیط كشت گذارده وبه 
مدت 24 س��اعت در گرمخانه 42 درجه سانتی گراد قرار می دهیم. سپس 
با اس��تفاده از خط كش یا كولیس قطر منطق��ه ممانعت از رشد در اطراف 
دیسك اندازه گیری شده و با توجه به قطر منطقه، مقاومت و یا حساسیت 
باكتری نس��بت به آنتی بیوتیك های سیپروفلوكساس��ین ، اریترومایسین، 
نالیدیكس��یك اسید، كوتریموكس��ازول و جنتامایس��ین مورد ارزیابی قرار 
گرفت. برای تش��خیص تفریقی و مش��خص نم��ودن كمپیلوباكتر ژژونی از 
كمپیلوباكت��ر كلی از آزمای��ش هیدرولیز هیپورات اس��تفاده شد كه بدین 
منظ��ور نمونه ها به محی��ط heart  infusion broth حاوی هیپورات 
س��دیم انتقال داده شد و به مدت 24  تا 48 ساعت در گرمخانه 42 درجه 
س��انتیگراد ق��رار گرفت و بعد از این مدت، 0/8 میل��ی لیتر از محیط مورد 
نظر با 0/2 میلی لیتر محلول فریك كلراید تركیب و به مدت 30 دقیقه در 
دمای آزمایش��گاه نگهداری گردید و نمونه های دارای رسوب، مثبت تلقی 
شدند. در حالی كه كمپیلوباكتر كلی قادر به هیدرولیز هیپورات نمی باشد 

.)8،1(
یافته های بدس��ت آمده از مطالعه با نرم افزار SPSS و با اس��تفاده از 

آزمون آماری مربع كای تجزیه و تحلیل شدند.

نتايج
در این مطالعه از 100  نمونه كبد و عضله مرغ گوشتی مورد بررس��ی 
31 نمون��ه )31درصد( آل��وده به كمپیلو باكتر بودند )جدول 1( ، كه از این 
میان پس از آزمون تست های شیمیایی 19 نمونه )61/29درصد( آلوده به 
 C.coli و 12نمونه )38/71 درصد( آلوده به Campylobacter Jejuni
بودند. همچنین در بررس��ی میزان مقاومت انتی بیوتیكی، این عامل نسبت 
به سیپروفلوكساس��ین و اریترومایسین حساس و نس��بت به نالیدیكسیك 
اس��ید نیمه حساس و در برابر كوتریموكس��ازول و جنتامایسین مقاوم بود. 
جدول شماره 2 میزان حساس��یت هر كدام از گونه های كمپیلوباكتر را به 
 آنتی بیوتیك های مورد مطالعه نش��ان می دهد. شیوع آلودگی بر اس��اس 
ماه های اخذ نمونه به طور خالصه در جدول 3 آورده شده است. نتایج این 
بخش از مطالعه نشان می دهد اختالف آماری معنی داری در شیوع الودگی 

 .)P <0/05(بین فصول مختلف سال وجود نداشته است

كمپيلو باكتر كلی كمپيلو باكتر ژژونی گونه های كمپيلو باكتر تعداد نمونه ها نمونه 

7 )%33/3( 14 )%66/7( 21 )%0/35( 60 كبد

5 )%0/50( 5 )%0/50( 10 )%0/25( 40 گوشت

12 )%38/71( 19 )%61/29( 31 )%31( 100 مجموع

جدول 1- فراوانی گونه های كمپيلو باكتر در گوشت  و كبد طيور كشتار شده در كشتارگاه های طيور شهرستان رفسنجان
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كمپيلو باكتر ژژونی كمپيلوباكتر كلی
تعداد درصد نوع آنتی بيوتيك

مقاوم نیمه حساس حساس مقاوم نیمه حساس حساس

0
%0

0
%0

19
%100

0
%0

2
%6/77

10
%83/33

تعداد درصد سیپروفلوكساسین

0
%0

0
%0

19
%100

0
%0

1
%8/44

11
%91/66

تعداد درصد اریترومایسین

0
%0

1
%5/27

18
%94/73

0
%0

10
%83/33

2
%6/77

تعداد درصد نالیدیكسیك اسید

19
%100

0
%0

0
%0

12
%100

   0
%0

0
%0

تعداد درصد كوتریموكسازول

19
%100

0
%0

0
%0

12
%100

0
%0

0
%0

تعداد درصد جنتامایسین

درصد فراوانی مطلق درصد فراوانی نسبی تعداد نمونه آلوده به كمپيلوباكتر تعداد نمونه اخذ شده ماه

%9/68 %9/68 3 20 فروردین

%32/26 %22/58 7 20 اردبیهشت

%48/39 %16/13 5 20 خرداد

%77/42 %29/03 9 20 تیر

%100 %22/58 7 20 مرداد

%100 31 100 مجموع

جدول 2- ميزان حساسيت هر كدام از گونه های كمپيلوباكتر به آنتی بيوتيك های مورد مطالعه

جدول 3- فراوانی و در صد فراوانی نسبی و مطلق گونه های كمپيلو باكتر در گوشت  و كبد طيور كشتار شده در كشتارگاه های طيور شهرستان رفسنجان بر اساس ماه های كشتار
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بحث و نتيجه گيری
ب��ه دلیل اهمیت و نقش این باكتری در ایجاد بیماری های مش��ترك 
بین انس��ان و دام مطالعات زیادی در كش��ور جهت بررس��ی و كنترل این 
عام��ل صورت پذیرفته اس��ت. از جمل��ه این مطالعات بررس��ی Khaki و 
همك��اران در شی��راز می باشد كه میزان آلودگی گوشت مرغ های كش��تار 
ش��ده به ای��ن باكتری را 74/2 درص��د گزارش نمودن��د )7(. همچنین در 
بررسی آلودگی گوشت سطح تهران كه توسط Soltan dallal و همكاران 
انجام گرفت، می��زان آلودگی به كمپیلو باكتر را 49/7 درصد اعالم نمودند 
 )15(. در مطالع��ه ای دیگ��ر Mokhtarian و همك��اران میزان آلودگی 
كش��تارگاه های صنعتی طیور گناباد را 31 درصد تش��خیص داده و پس از 
انج��ام آزمایش هاي بیوشیمیایي میزان شیوع C.jejuni را  61/29 درصد 
و C.coli را 38/71 درص��د گزارش نمودند )10(. همچنین جمش��یدی و 
همكاران در س��ال 2008 میزان شیوع آلودگی ب��ه كمپیلوباكتر را در بین 
مرغ گوشتی شهرستان مشهد را 76 درصد گزارش نمودند )4(. در مطالعه 
دیگری كه توس��ط Talebian و همكاران در شهرك��رد صورت پذیرفت، 
می��زان آلودگی ب��ه C.jejuni در نمونه های كبد م��رغ جمع آوری شده 
از مراك��ز توزیع گوشت طیور و كش��تارگاه صنعتی طیور شهركرد، 62/75 
درصد اعالم گردید )16(. همچنین Kambakhsh و همكاران در بررسی 
كشتارگاه های صنعتی اطراف تهران میزان آلودگی به باكتری كمپیلو باكتر 
را در كب��د 3 درص��د، گوشت 1/7 درصد، پوس��ت 15/3 درصد و روده 17 
درصد گزارش نمودند )6(. این بیماری در همه كش��ور های نیز مورد توجه 
ب��وده و مطالعات فراوانی در این راس��تا صورت پذیرفته اس��ت كه از جمله 
ای��ن موارد می توان ب��ه مطالعه Van Neirop و همك��اران از گاوتینگ 
آفریق��ای جنوبی اشاره نمود كه می��زان آلودگی الشه جوجه های گوشتی 
را 32/3 درص��د گزارش كردند كه از این تعداد 9، 12/1 و 11/1 درصد به 
ترتی��ب به گونه ه��ای C.jejuni و C.coli و C.lari آل��وده بودند )19(. 
همچنین Hussain و همكاران در پاكس��تان ط��ی مطالعه ای به منظور 
بررس��ی شی��وع گونه ه��ای كمپیلوباكتر در گوشت، شی��ر و برخی از مواد 
غذای��ی تجارت��ی، میزان آلودگی ب��ه این باكت��ری را در گوشت خام طیور 
48 درصد گزارش كردند. همچنین در این مطالعه مش��خص گردید 70/6 
 C.coli و 29/4 درصد C.jejuni درص��د از گونه های جداس��ازی ش��ده
م��ی باشد. در همی��ن مطالعات میزان آلودگی گوشت طیور در س��ه ایالت 
فس��یل آباد، الهور و اس��الم آباد ب��ه ترتی��ب 63/1 ، 34/7 و 40/9 درصد 
 گ��زارش گردی��د )2(. در آلم��ان Thomasو همك��اران می��زان آلودگی 
الش��ه های بوقلمون كش��تار ش��ده ب��ه C.jejuni را 56/2 درصد گزارش 

نمودند )18(.
می��زان متفاوت در میزان كمپیل��و باكتر در گوشت طیور در شهر های 
مختلف ایران و كش��ور های دیگر را می توان به نحوه بس��ته بندی، رعایت 
زنجیره سرما در طول مدت زمان نگهداری، میزان مصرف آنتی بیوتیك ها 
و مقادیر باقیمانده آن در الشه پس از كشتار، سن طیور، محل نمونه گیری 

از طیور و فصل نمونه گیری مربوط دانست.
نتای��ج مطالعه در زمین��ه گونه های كمپیلوباكتر  جدا س��ازی شده از 
گوشت طیور مورد مطالعه نش��ان م��ی دهد كه 61/29 درصد از گونه های 
جداسازی شده C.jejuni در 38/71 درصد C.coli بوده است. با توجه به 
اختالف قابل توجهی كه بین میزان شیوع و آلودگی گوشت طیور در مناطق 

مختلف و كش��ورهای مختلف وجود دارد، نتای��ج تمام مطالعات انجام شده 
نشان می دهد كه اكثریت گونه های كمپیلوباكتر جدا شده از گوشت طیور 
C.jejuni و درصد كمی از آن C.coli بوده است و این قسم از مطالعه ما 
مشابه با سایر مطالعات انجام شده توسط محققین دیگر می باشد .همچنین 
در بررس��ی مقاوم��ت آنتی بیوتیكی Soltan dallal و همكاران در س��ال 
2009 بیشترین مقاومت نسبت به نالیدیكسیك اسید با 71 درصد، سپس 
سیپروفلوكساس��ین با 46/7 درصد گزارش نموده و همچنین اعالم نمودند 
كه هیچ سویه اي به جنتامایسین مقاوم نبوده است )15(. در مطالعه دیگر 
كه توس��ط Sharma و همكاران انجام گرفت اعالم نمود كه كمپیلوباكتر 
نسبت به آنتی بیوتیك های آمپی سیلین،اریترومایسین،نالیدیكسیك اسید 
و تتراساكلین مقاوم است )13(. همچنین Sáenz و همكاران اعالم نمودند 
كه بیشترین مقاومت كمپیلو باكتر نسبت آمپی سیلین و جنتامایسین بوده 
و نس��بت به اریترومایسین بیشترین حساس��ترین را دارا می باشد. این در 
حالی اس��ت كه در این مطالعه كمپیلوباكتر نسبت به سیپروفلوكساسین و 
اریترومایس��ین حساس و نسبت به نالیدیكس��یك اسید نیمه حساس و در 
برابر كوتریموكس��ازول وجنتامایس��ین مقاوم بود كه نتای��ج این مطالعه به 

مطالعه  Sáenzو همكاران نزدیك می باشد )12(.
ب��ا توجه به مطالب ذكر ش��ده در تحقیق حاضر چنی��ن نتیجه گیری 
م��ی شود كه گوشت طی��ور  آزمایش شده در این تحقی��ق از نظر آلودگی 
به C.jejuni و C.coli در س��طح باالیی قرار دارند لذا برای مصرف انسان 
حتما باید احتیاط های الزم به عمل آید و رعایت نكات بهداشتی در طول 
خط كشتار و در فروشگاه ها صورت پذیرد، به خصوص كه مهمترین عامل 
آلودگ��ی گوشت ع��دم رعایت اصول بهداشتی در طول مرحله كش��تار می 
باشد. در این میان آلودگی آب مخصوص خیساندن، و آب چیلر از مهمترین 
منابع آلودگی محسوب می شود لذا رعایت اصول بهداشت در كلیه مراحل 
كش��تار طیور، استفاده از آب آشامیدنی، اس��تفاده از آب قابل شرب جهت 

شستشوی الشه ها و ضد عفونی كردن آب توصیه می شود.

تشكر و قدردانی
از دانشگاه علوم پزشكی و شبكه دامپزشكی شهرستان رفسنجان كه ما 

را در انجام این پروژه یاری رساندند كمال تشكر را داریم.
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