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چكيده
 حوزه تهدیدات دام و طیور است و ارزیابی مخاطرات میکروبهای بیماریزا منتقلشده از مواد غذایی ازجمله،یکی از حوزههای پدافند زیستی
 فرآورده مناسبی برای انتقال آلودگی این بیماری به مصرفکنندگان بوده و بهعنوان مخزن، گوشت مرغ. دارای اهمیت باالیی است،سالمونال
. کاهش آلودگی سالمونالیی در الشههای طیور بود که با تغییر در تولید و فراوری اتفاق افتاد، هدف از این مطالعه.سالمونال محسوب میشود
 پس از مراحل خالصسازی و جداسازی. بهصورت تصادفی نمونهگیری شد، قطعه طیور919  از،8931-8939 در این مطالعه طی سالهای
 تعداد، از مجموع نمونهها. تائید شدندPCR  سرولوژیکی و، سالمونالهای جداشده بهوسیله آزمایشهای بیوشیمیایی،کشتهای مشکوك
 میزان آلودگی به شدت کاهش، با اعمال دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور. ازنظر آلودگی به سالمونال مثبت بودند،مورد81
 بستهبندی و شناسنامهدار کردن الشه مرغها در، ناشی از کنترل بهداشتی، در قطعههای طیور،کاهش آلودگیهای سالمونالیی.یافت
 عدم رعایت عمدی و غیرعمدی مباحث بهداشتی در زنجیره تولید تا مصرف مرغها خسارت جبرانناپذیری را.کشتارگاههای صنعتی است
.تحمیل خواهد نمود
PCR ، پدافند زیستی،سالمونال
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Evaluation of Passive Defence Actions in Reducing Salmonella Infection in
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Abstract
One of the areas of biological defense is livestock and poultry threats and assessing the health risks of foodborne
germs, including Salmonella, is of great importance in many aspects. Chicken meat is a good product for the
transmission of this infection to consumers and is considered as a salmonella reservoir. The aim of this study is to
reduce salmonella contamination in poultry carcasses which happened with the change in production and
processing. In a study during 2014-2017, 383 pieces of poultry were randomly sampled. After the stages of
purification and isolation of suspicious cultures, isolated Salmonella were confirmed by biochemical, serological
and PCR tests. With using PCR method, 15 samples were positive for Salmonella. By applying the Instructions of
the country's veterinary organization, the rate of polution has fallen sharply. Reducing salmonella contamination in
poultry pieces is due to health control, packaging and identification of chicken carcasses in industrial
slaughterhouses. Intentional and unintentional nonconformity with health issues in the production chain to chicken
consumption will impose irreparable damage.
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 .6مقدمه
پدافند غیرعامل از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان برخووردار
است .وجود تهدیدات مواد غوذایی و حوواد در دورههوا و نقوا
مختلف دنیا همواره موردتوجه پیشینیان بووده اسوت ] .[8توممین
سالمت غذا در کنار تالش بورای تهیوه آن از اهمیتوی دوچنودان
برخوردار است .مسئولیت مهم دولتهوا ،توممین سوالمت زنجیوره
غذایی از مزرعه تا سفره است و برای عملوی کوردن آن همکواری
وسیعی بین بخش هوای مختلوف الزم اسوت .یکوی از مهومتورین
روشهووای پووایش سووالمت ایوون زنجیووره ،ثبووت و گووزارش ده وی
بیماریهای عفونی منتقله از غذا و مسمومیتهوای غوذایی اسوت
چرا کوه افوزایش بوروز و شویوع ایون بیمواریهوا لوزوم بوازن ری
سیاستهای غذایی و بهداشتی را به دنبال خواهد داشت .صونعت
مرغداری در کشور دارای اهمیت به سزایی است .بر اساس گزارش
وزارت جهاد کشاورزی 2 ،میلیون و  32هزار تون مورغ گوشوتی و
 340هزار تن تخممرغ در سال  8931در کشور تولید شده اسوت
که این میزان تولید ،جای واه ویوهه صونعت مرغوداری در امنیوت
غذایی را نشان میدهد .پدیده جهانیشدن و افزایش مسافرتها و
توسعه گردشو ری ،افوزایش مصورف غوذا در خوارز از منوزل در
جوامع مختلف و حموالت بیوتروریسوتی احتموالی ،بیمواریهوای
منتقله از غذا را بهعنوان یک مشکل بهداشتی جهانی مطرح کرده
است ] .[2-9آلودگی عمودی آب و موواد غوذایی بوهعنووان یکوی
از راههای انتشار عوامول عفوونی در بوین جمعیوت هودف مطورح
است ].[4
سالمونلوزیس یکی از بیماریهای عمده ناشی از مواد غوذایی
است که منجر به ن رانیهایی در سوط بهداشوت عموومی شوده
است ] .[1این باکتری بوا بویش از  2100سوروتیپ جوز دوموین
موارد از بیماریهای ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده در آمریکا و
در ایران دومین عامل ایجادکننده اسهال در انسان اسوت] .[1-9از
بین سروتیپ های مختلف سالمونال ،سروتیپ های اینتریتیدیس و
تیفی موریوم در مقام اول عفونت یا مسمومیت غذایی قرار دارنود
] .[9حدود  40درصود از کول مسومومیتهوای غوذایی را جونس
سالمونال ایجاد می نماید .عمدهترین مواد غذایی مسئول در انتقال
سالمونال در کشور ایران تخم مرغ و گوشوت مورغ اسوت .گوزارش
سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که در کشوورهای در حوال
توسعه هور سواله از هور  8000نفور 1 ،موورد ابوتال بوه سوالمونال
دیده مویشوود .همچنوین از میوان  81میلیوون بیموار مبوتال بوه
تیفوئید 100 ،هزار نفر در اثر این بیماری جوان خوود را از دسوت
میدهند ].[1
باکتری سالمونال در دسوت اه گووارش پرنودگان ،جونودگان و
پستانداران وجود دارد و عمدتاً از طریو موواد غوذایی و شورایط

میزبان ،در افراد مبتال به فرم حاد بیماری بوا عالئوم اسوهال ،درد
شکمی ،استفراغ و در فرم مزمن با عالئم آرتریوت ،انودو کاردیوت،
پنومونی و عفونت دست اه اداری ظاهر میشود ].[3
طیوری که به کشتارگاهها ارسال میگردند میتواننود حامول
باکتریهای بیماریزا و غیر بیمواریزا در پوسوت ،پرهوا و نیوز در
محتویات روده ها باشند .این باکتری هوا موی تواننود طوی مراحول
مختلف فرایند تولید گوشت طیور به سایر الشههوا منتقول شووند
] .[80در پروسه کشتار طیور ،آب مورد استفاده در قسمت پرکنی،
پیش سردکن و سردکن (چیلر) می تواند موجو انتقوال متقابول
باکتریها گردد ].[88
تعیین حضور سوالمونال در موواد غوذایی بوا اسوتفاده از روش
کشت مرسوم ،مستلزم صرف وقوت بوه مودت چنودین روز اسوت.
امروزه روش  PCRابوزار مناسو در تشوخیص پروکواریوت هوا و
یوکاریوت ها است .در گزارشهای مختلفی برای تشخیص جونس
سالمونال و گونههای مختلف آن از ژنهوای حودت کرومووزومی
 ،[82](invAژنهای حدت پالسمیدی مانند  ،[89] ipaBژنهوای
رمووز کننووده سوونتز فالژل وین ماننوود  ،[84] fliCو ژن فیمبریووال
مانند  ،[81] prot6Aاستفاده شده است.
مطالعووات نشووان داده کووه بووا ژنهووای
میتوان سالمونال تیفی موریوم و با اسوتفاده از ژنهوای spv,sefA
سالمونال انتریتیدیس را شناسایی کرد ] .[81در مطالعهای نظریان
و همکاران با روش  PCRو با اسوتفاده از ژن هودف  invAجونس
سالمونال و سروتایپ های تیفی موریوم ،اینفنتیس ،انتریتیدیس را
با ژنهای fljB, sdfI، fliC ،را شناسایی کردند.
rfbJ,fljB,invA,fliC

با اعمال چرخه پدافند زیسوتی در کشوتارگاه هوای صونعتی
می توان آلودگی مرغهای کشتار شده را کاهش داد .هدف از ایون
مطالعه تعیین بحرانیترین نقا مراحل کشتارگاههوا بوه آلوودگی
سالمونال و انتقال ایون آلوودگی بوه محصووالت خروجوی و ارائوه
راه کارهای پیش یری و کنترل آلودگی از منظر پدافنود غیرعامول
بود که با شناسنامهدار کردن مرغهای کشتار شوده در کشوتارگاه
درصد آلودگی به صوفر نزدیوک شود .بوا اعموال محودودیتهوای
قرنطینهای از آلودگی عمدی سالمونالیی جلوگیری خواهد شد.

 .2روش تحقیق
 .6-2جمعآوری نمونهها
در این مطالعه توصویفی– مقطعوی ،از سوال 8939لغایوت8931
نمونهگیری از الشههوای طیوور  1واحود کشوتارگاهی بوهصوورت
تصادفی به مدت چهار سال به عمل آمود .درمجمووع  919نمونوه
اخذشده از سینه و ران الشه ،هرکدام به وزن 810گرم در شرایط
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استریل جهت انجام آزمون میکروبی به منظور تشخیص سوالمونال

ژنهای حودت در ایون دو گونوه شوامل ژنهوای  invA. FljBدر

به آزمایش اه انتقال داده شد.

سالمونال انفیتیس و ژنهای  spv,sdfIدر سالمونال انتریتیدیس بوا

 .2-2آزمون میکروبی و بیوشیمیایی

استفاده از زوز پرایمرهای قبالً گزارش شده ] ،[89انجوام گرفوت

از  919نمونه اخذشده در سالهای  8939توا  8931نمونوههوای
تهیه شده در محیط غنی کننده سلنیت  Fبه مدت  24سواعت در
 49درجه سلسیوس کشت داده شد و بعد از رشود ،در دو محویط
افتراقی مک کان ی آگار ( )MCو سالمونال شی ال آگار ( )SSکشت
داده شدند .پرگنه های مشکوك بوه سوالمونال را کوه کلنویهوای
بیرنگ با مرکوز سویاه هسوتند جهوت تائیود تشوخیص بوه روش
 IMVicو کشت در محیط  ،TSIاوره و  Lysin Iron Agarآزموایش
و بوواکتریهووای جداشووده کووه دارای واکوونش مثبووت و منف وی در
آزمایش  IMVicو واکنش الکالین/اسید با  H2Sضعیف در محویط
 TSIبودند انتخاب گردیدند و پس از کشت در محیط

جامود BHI

در یخچال  4درجه سلسیوس قرار داده شدند.

(جدول .)8جهوت انجوام واکونش زنجیورهای پلوی موراز و تکثیور
قطعات ژنی مووردنظر از دسوت اه  PCRبوا حجوم  21میکرولیتور
حاوی  2/1میکرولیتر  8،PCR buffer 10Xمیلوی موول ،MgCl2
 810میکرومول  400،dNTPپیکومول از زوز پرایمر های 8 ،F,R
واحوود آنووزیم  Taq DNA Polymeaseو  8میکرولیتوور از DNA

مربو به هر نمونه استفاده شد .برنامه حرارتی مورداستفاده جهت
ردیابی ژنهای حدت در سالمونال تیفی موریوم عبارت بود از یک
سیکل  34درجه در  1دقیقه 91 ،سویکل تکوراری  31درجوه 41
ثانیووه 11 ،درجووه  10ثانیووه 92 ،درجووه  10ثانیووه و یووک سویکل
انتهایی  92درجه  1دقیقه و در مورد ردیوابی ژنهوای حودت در
سالمونال انتریتیدیس برنامه حرارتی مورداسوتفاده عبوارت بوود از
یک سیکل  31درجه  1دقیقه  91 ،سیکل تکراری  34درجوه 41

 .9-2استخراج  PCR ، DNAو الکتروفورز افقی

ثانیووه 11 ،درجووه  41ثانیووه 92 ،درجووه  10ثانیووه و یووک سویکل

بوورای اسووتخراز  DNAاز بوواکتریهووای موردمطالعووه ،از روش

انتهایی  92درجه  1دقیقه .در هر مرحله از واکنش زنجیرهای پلی

جوشاندن استفاده شد .برای این منظور  21میکرولیتور از کشوت

مراز جهت ردیابی محصول موردنظر از ژل یک درصد آگارز حاوی

باکتری در محیط مایع با  100میکرولیتر آب مقطر به مودت 80

اتیدیوم برومایود اسوتفاده شود  1 .میکرولیتور از محصوول

دقیقه جوشانده شد و پوس از  1دقیقوه سوانتریفیوژ در 80000

مربو به هر نمونوه در بوافر 0/1 X 0TBEدر ولتواژ  10ولوت بوه

دور در دقیقه موایع رویوی بوهعنووان منبوع  DNAاسوتفاده شود.

مدت  41دقیقه  ،الکتروفورز گردید .در این

آزمایش واکنش PCR

آزمایش  PCRجهت شناسایی باکتری سالمونال و ردیابی سالمونال

]  [89-81از پرایمر های زیر استفاده شده است.

انتریتیدیس در قالو

PCR

 PCRانجوام گرفوت .ردیوابی حضوور انوواع
جدول  .6تعین توالی پرایمر های گونههای سالمونال حاصل از واکنش ][89

منبع

دمای اتصال

طول قطعه

توالی پرایمر

ژن هدف

باکتری هدف

83

10

211

F:GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA
R:TCATCGCACCGTCAAAGGAACC

InvA

Salmonella .spp

28،20

11

904

F:TGTGTTTTATCTGATGCAAGAGG
R:TGAACTACGTTCGTTCTTCTGG

SdfI

S.enteritidis

22

11

994

F: AACAACGACAGCTTATGCCG
R: CCACCTGCGCCAACGCT

FljB

S.infantis

 .4-2اقدامات پدافند زیستی برای کاهش آلودگی مرغ های

 .9نتایج و بحث

کشتار شده در کشتارگاههای استان تهران

 .6-9نمونهبرداری از واحدهای کشتارگاهی

با توجه به آلودگی باالی مرغهای کشتار شده در کشوتارگاههوای

در سالهای  39-31از  1واحد کشتارگاهی اسوتان تهوران919 ،
مورد نمونهبرداری انجام گرفت .بوا کشوت اولیوه بور روی محویط
کشت های مختلف سوالمونال تعوداد نمونوه هوای آلووده مشوخص
شد(جدول  .)2همانطور که در جدول  2دیده میشود بیشترین

صوونعتی اسووتان تهووران در سووالهووای  34-39بسووتهبنوودی و
شناسنامه دار کردن محصول خروجی از کشتارگاه توسط سوازمان
دامپزشکی کشور اجباری شد.

831

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 6995

مباحث بهداشتی در زنجیره تولید تا مصورف مورغهوا مهومتورین
موضوع شفافیت شدن کاالها در بازار است؛ اینکه کاال از کجا آمده
و سیر مراحل توزیع آن به چه صورت است و شناسنامهدار کوردن
کاالها بوده که این گام کلیدی به وسیله سازمان دامپزشکی کشور
بهصورت دستورالعمل به زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور ابالغ
شد .کاهش شی آلودگی از سال  34تا  31در کشتارگاهها ناشی
از اجبوواری شوودن دسووتورالعمل سووازمان دامپزشووکی توسووط
کشتارگاههای صنعتی بوده است.

درصد آلودگی مربو به سال  8934و کمترین میزان آن نیوز در
سال  31بوده است .بر طب نتایج جودول ،شوی کواهش درصود
آلودگی از سال  34تا  31مشاهده می شود .با اجرای دستورالعمل
سازمان دامپزشکی توسط کشتارگاه های صنعتی میوزان آلوودگی
به طرف صفر متمایل شده است .بوا اسوتفاده از بارکود ملوی روی
کلیه محصوالت کشتارگاه های صنعتی به راحتی می توان تشخیص
داد که کاال متعل به کودام مزرعوه یوا تولیدکننوده ،کشوتارگاه و
توزیعکننده است .برای حمایت از مصرفکنندگان بهعنوان اولویت
اصلی و بحث مبارزه با قاچاق ،عدم رعایوت عمودی و غیرعمودی

جدول .2تعداد و درصد کل آلودگی باکتریایی نمونههای اخذشده از واحدها

سال

تعدادنمونه

آلوده

تعدادنمونه

آلوده

تعدادنمونه

آلوده

تعدادنمونه

آلوده

تعدادنمونه

آلوده

تعدادنمونه

آلوده

تعداد کل نمونه

تعداد آلوده باکتری

واحد 8

واحد 9

واحد 1

درصد

واحد 2

واحد 4

واحد 1

39

10

81

1

9

---

--

--

--

--

--

--

--

11

81

99

34

81

2

20

1

21

1

81

1

1

0

20

1

800

22

22

31

91

0

---

--

89

0

81

0

41

0

28

0

890

9

2

31

91

0

---

--

---

--

90

0

90

0

9

0

31

0

0

جمع

891

89

21

1

91

1

18

1

10

0

44

1

919

49

88

%

82/1

92

89

ارزیابی مخاطرات میکروبهای بیماری زای منتقله از مواد غوذایی
ازجمله سالمونال از مرحله پرورش الین ،مرغ اجداد گوشتی ،مورغ
مووادر گوشووتی تووا مصوورف گوشووت موورغ از ابعوواد مختلووف بوورای
کشورهای جهان ،از اهمیت باالیی برخوردار است .گسترش موارد
ابتال انسانی و همچنین درگیوری گلوههوای پورورش مورغ موادر،
جوجهکشیها ،مزارع پرورش مرغ گوشتی و فورآوردههوای تولیود
شده به این بیماری و خسارات اقتصادی و اجتماعی باالیی که بوه
اقتصاد ملی و بین المللی وارد میکند ،سوازمانهوا را واداشوته توا
نسبت به تدوین برنامههای جامع و کاربردی و راهکارهای مناس
برای کاهش و درنهایت حذف این عوامل اقدام کنند .برای ایجواد
امنیت غذایی ،ن هداری مرغهای الین از اولویتهوای اسوتراتهیک
یک کشور محسوب می شود .گستردگی میزبانها ،تعدد سروتیپ
ها و وجود حامالن طبیعی باعث شوده کوه بیمواری سوالمونلوز از
همه میکرو ب های ناشی از مواد غذایی در انسان شایعتر بووده و
طیور و فرآوردههای آنها مهمترین منابع ایجادکننده مسومومیت
غذایی در انسان باشند .بررسی حاضر نشان میدهد با برنامهریزی
صحی در مراحل پرورش میتوان از انتشوار آن جلووگیری کورد.
اصوالً انتقال بیماری به گلههوای موادر و نتوایج آنهوا از راههوای
مختلف ،نظیر آلودگی پوسوته تخوم مورغ ،ماشوین جوجوه کشوی،

1

0

88

88

بستر سالن پرورشی ،خوراك و آب آلوده ،جوندگان نظیور مووش،
پرندگان آزاد و کارگران بهصورت عمدی و غیرعمودی مویتوانود
انجام ب یرد .مصرف دارو در درمان بیماری سالمونلوز زمینه تکثیر
سالمونالهای مقاوم به دارو و انتقال آن به انسان را فوراهم آورده
است.
مطالعات نشان میدهد ریشهکنی و حذف سالمونال از محویط
پرورش ،یکی از راهحلهای اصوولی بورای کنتورل سوالمونلوزیس
ناشی از موواد غوذایی اسوت و در زنجیوره غوذایی دوره رشود یوا
پرورش ،یکی از سطوح مهم آلودگی محسوب مویشوود .از زموان
تولید تخم مرغ نطفهدار در موزارع مورغ موادر و سوپس گذرانودن
مراحل ستری و هچری تخممرغ در کارخانههوای جوجوهکشوی و
درنهایت خرید و انتقوال جوجوه یوکروزه گوشوتی و ن هوداری و
پرورش آن برای یک دوره 10،و 10روزه تا رسیدن به وزن مطلوب
موردنظر برای مصرف را میتوان طول ایون دوره محسووب نموود.
آلودگی مرغ مادر به سالمونال باعث انتقال عموودی آن ،از طریو
تخممرغ به جوجههای گوشتی شده و یکی از منابع مهم آلوودگی
جوجووههووای گوشووتی پرورشوی محسوووب مویشووود ] .[29بوورای
جلوگیری از هر نوع آلودگی محوطه جوجهکشی ،باید مطمئن شد
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که آلودگی توسط پرندگان بالغ و کارگرانی که با پرندگان آلووده،
در تماس هستند وارد محوطه ن ردد و از ورود بازدیدکنندگان بوه
محوطه جلوگیری به عمل آید .جعبههای حمول ونقول جوجوه هوا
بایستی جدید و خودروهای حمل ونقل کوامالً تمیوز و ضودعفونی
شده باشند ].[3
 .2-9نتایج واکنش زنجیرهای پلی مراز PCR

از روش زنجیرههای پلی مراز جهت ردیابی سوروارهای سوالمونال
انتریتیدیس و تعیین فراوانی حضور انواع ژنهای حدت در سوویه
جداشده از گوشت مرغ استفاده شوده اسوت .در ایون بررسوی 81
مورد از  49نمونه گوشوت مورغ آلووده بوهعنووان گونوه از جونس

نمودار  .6تعداد و درصد کل آلودگی باکتریایی نمونوههوای اخذشوده از

سالمونال تشخیص داده شدند .استفاده از روش  PCRنشان داد که

واحدها بر اساس سال

 81نمونه مثبت (93درصد) سالمونال ،از 81نمونه مثبت دو سوش

مربو بوه سوالمونال انتریتیودیس(  8،)% 89/9سووش سوالمونال
اینفیتیس( ) % 1/1و باقی مانده مربو به سایر گونه های سالمونال
بوده است(( )%/10نمودار .)8
 .9-9نتایج  PCRو الکتروفورز افقی
واکوونش زنجیوورهای پلیموور از جهووت تشووخیص ژن  ،invAدر
نمونه های آلوده انجام شد .حضور باندهای روشن بوه انودازه هوای
 214جفت بازی ،سالمونال بودن نمونه ها مورد تائید قرار گرفتنود
(شکل.)8
واکنش زنجیرهای پلیمر از جهت حضوور ژن ، fljB،در سووش

شکل  .6واکنش زنجیرهای پلیمر از جهت تشوخیص ژنهوای حودت در

های سالمونال جداسازی شده انجام شد .حضور باندهای روشن به

سوش های سالمونال جداسازی شده از الشه مرغ ،سوتون  )8موارکر یوک
کیلووو جفووت بووازی ،سووتون  4، 9 ،2و  )1حضووور بانوودهای روشوون بووه
اندازههای  214جفت بازی مربو به ژنinvA

اندازه های  994جفوت بوازی ،سوویه سوالمونال اینفیتویس بوودن
نمونهها مورد تائید قرار گرفتند(شکل.)9
واکنش زنجیرهای پلیمر از جهوت حضوور ژن  SdfIدر سووش
های سالمونال جداسازی شده انجام شد .حضور باندهای روشن به
اندازه های  904جفت بازی ،سوویه سوالمونال انتریتیودیس بوودن
نمونهها مورد تائید قرار گرفتند (شکل.)2
نتوایج حاصول از ایوون مطالعوه نشوان مویدهود کوه واکوونش
زنجیره ای پلی مراز موی توانود بوهعنووان یوک روش دقیو بورای
تشخیص و شناسایی سالمونال در نمونه گوشت مرغ استفاده شود.
گوشت طیور یکی از منابع پروتئینی موردعالقه برای انسان اسوت
که مصرف آن در دهههای اخیر در بسویاری از کشوورهای جهوان
افزایش یافته است .مصرف سرانه مرغ در ایران  21کیلوگرم است.
برخی دالیل برای محبوبیت گوشت طیور شامل ارزان بوودن ،کوم
بودن محتوای چربی و ارزش غذایی باالیی آن است

].[24

شکل  .2واکنش زنجیرهای پلیمر از جهت تشخیص سوالمونال در الشوه
مرغ  ،Mستون )9مارکر یوک کیلوو جفوت بوازی ،سوتون  8و  )2حضوور
باندهای روشون بوه انودازههوای  904جفوت بوازی مربوو بوه ژنSdfI

سالمونال انتریتیدیس
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 .4-9اقدامات پدافند غیرعاملی در زنجیره تولید تا مصرف

شکل  .9واکونش زنجیورهای پلیمور از تصوویر ژل الکتروفوورز ،ردیوف8
مارکر یک کیلو جفت بازی ردیف  2سالمونال اینفیتیس ((994bp

در بسیاری از کشورها یکی از چالشهای بزرگ برای صنعت
طیور ،آلودگی این محصول با میکروارگانیسمهای عوامل بیماریزا
مانند سالمونال است] .[21سالمونال بهعنوان یک پاتوژن
منتقلشونده از مواد غذایی مطرح بوده و یک معضل بزرگ در
بهداشت جامعه در دنیا بهحساب میآید .بر اساس گزارش سازمان
کنترل و پیش یری بیماریهای آمریکا ( )CDCساالنه 40000
مورد سالمونلوزیس گزارش میشود .بعالوه سالمونلوز غیر
تیفوئیدی بهعنوان دومین عامل عفونتهای زئونوتیک منتقله از

مواد غذایی در اروپا گزارش شده است ] .[21سالمونال انتریتیدیس
و سالمونال تیفی موریوم بیشترین موارد جداسازی از مواد غذایی
را در شیوعهای اتفاق افتاده در امریکا و اروپا نشان دادهاند ].[21
آلودگی میتواند در حین زنجیره تولید فرآوردههای طیوری
مانند کشتار و خالی کردن شکم در الشه ماکیان اتفاق افتد که
یک فاکتور ریسک بالقوه برای انتقال این باکتری است

].[29

سروتیپ های مختلف از این باکتری در پرندگان مختلف همچون
مرغ ،بوقلمون ،اردك ،غاز ،گنجشک و سایر پرندگان اهلی و
وحشی جدا شده است .در سالهای اخیر از طری

غذا بهویهه

گوشت مرغ اهمیت ویههای پیدا کرده است ،مهمترین و
متداولترین سروتیپ ها این گروه شامل ،سالمونال تیفی موریوم و
سالمونال آنتریتیدیس است ] .[21سالمونال در شیر خام گوسفند،
بز و گله گوشتی طیور گزارش شده است ] .[23-90مطالعات
انجامشده بر روی گنجشک نشان از عدم جداسازی سالمونال بود
] .[98ترویج روشهای تشخیص سریع باعث کند شدن شیوع
بیماری در مزارع پرورش طیور در منطقه و کشور خواهد شد .دور
کردن پرندگان اهلی و وحشی از اولویتهای کاری مرغداران
است.

آسیبپذیری مرغ مادر تا جوجه یکروزه  :از مراحل بسیار
مهم در تولید گوشت مرغ روند پرورش مرغ مادر است .از نکات
بحرانی در این مرحله انتخاب جوجه یکروزه با کیفیت مناس از
کارخانه مرغ اجداد که ازنظر بیماری عاری از آلودگی باشد .در
این دوره با توجه به اینکه دوره پرورش مرغ و خروس جداگانه
است رعایت اصول بهداشتی اهمیت فراوانی دارد یکی از
آسی پذیرترین موارد پرورش این دوره ،آب است که در کلیه
مراحل پرورش مورداستفاده قرار میگیرد و در صورت داشتن
آلودگی اثرات جبرانناپذیری خواهد داشت .محل نمونهگیری آب،
باید از محل ورود آب سالن اخذ شود .آب باید در یک آزمایش اه
واجد صالحیت ازلحاظ میکروبی و شیمیایی ،بررسی شود .با
نمونهگیری میکروبی از کارگران ضری آلودگی سالمونالیی بشدت
کاهش خواهد یافت.
ارزیابی ضدعفونی صورت گرفته در سالن ،کیفیت آب و
دان :مهمترین خطری که پس از تخمگذاری جنین را تهدید
میکند خطر آلودگی باکتریایی است که بهمحض سرد شدن
تخممرغ هوا به درون آن کشیده شده در صورت آلودگی ،بستر
این آلودگی به داخل تخممرغ انتقال مییابد .یکی از مراحل
تولید گوشت مرغ ،جوجهکشی و تولید جوجه یکروزه است.
کارخانههای جوجهکشی نقش بسیار مهمی در میزان جوجه
درآوری دارد .درصد جوجه درآوری معیاری برای بیان کارایی
جوجهکشی است .یکی از آسی پذیرترین مراحل تولید گوشت
مرغ ازنظر پدافندی مرحله جوجهکشی است .با توجه به مراحل
مختلف جوجهکشی ،عدم رعایت دستورالعملها در هر مرحله
موج خسارات جبرانناپذیر در تولید جوجه یکروزه میشود و
درصد جوجه درآوری را به پایینترین حد و جوجههایی با
کیفیت پایین میشود .ساختمان کارخانه جوجهکشی باید از
مناط پرتراکم طیور دور و قابل شستشو و ضدعفونی باشد و به
شبکه حملونقل عمومی نزدیک بوده و نیروی انسانی الزم داشته
باشد .از منابع مهم آلودگی جوجهکشی از منظر پدافند غیرعامل
تخممرغ آلوده ،تمامی کارگران و بازدیدکنندگان است .اهمال در
زنجیره بهصورت عمدی میتواند اتفاق بیفتد.
آسیبپذیری جوجه یکروزه تا کشتارگاه :با توجه به اینکه
عوامل بیماریزا بهصورت مکانیکی و باد بهسرعت قابلانتقال
هستند بنابراین ساختمان مرغداری باید بر اساس اصول
بهداشتی و مطاب با دستورالعمل دامپزشکی احدا شود .بر
اساس مطالعات صورت گرفته آب نقش اساسی در انتقال بیماری
دارد عالوه بر آب مصرفی باید مرغداری دور از رودخانه احدا
شود زیرا رودخانه محل تجمع پرندگان مهاجر بوده و باعث
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انتقال آلودگی است .در طول دوره پرورش تهویه مناس ،
استفاده غیرمتعارف آنتیبیوتیک و نبود حصار کشی مناس
اطراف مرغداری از نقا آسی پذیر هستند که باید رعایت شود.
تراکم باالی جوجهها در سالنهای پرورش و ن هداری بیشازحد
طبیعی باعث مشکالت و خسارات عظیم اقتصادی در مرحله اول
پرورش مرغ گوشتی و باعث انتقال و شیوع عوامل باکتریایی
بهویهه سالمونال میشود .یکی دی ر از راههای انتقال از طری
مادر به تخممرغ است و باعث مرگ جنین میشود .درصورتیکه
جنین آلوده ،زنده به دنیا بیاید در چند روز اول تلف شده و باعث
انتشار آلودگی خواهد شد .جهت پیش یری از وقوع بیماریهای
ناشی از عوامل سالمونالئی روشهای زیادی وجود دارد ولی یکی
از بهترین روشها استفاده از واکسیناسیون و انتقال ایمنی
غیرفعال است .روش دوم استفاده از افشانههای حاوی
باکتریهای بیضرر رودهای است که بر روی مواد غذایی جوجهها
میتوان پاشید .این امر موج جای زینی بهموقع این باکتری در
روده جوجهها و مهار قرارگیری باکتری سالمونال در روده آنها
میشود.
آسیبپذیری گوشت مرغ در مراحل مختلف آمادهسازی:
فرایند کشتار در کشتارگاه میتواند الشه طیور سالم را درگیر
آلودگی کند .در حین فرآوری در کشتارگاه ،حضور پرندگان با
پوست کثیف و آلوده به ترکیبات مدفوعی به دلیل انتقال آلودگی
از تجهیزات به الشه و همچنین آئروسلهای موجود در هوا منجر
به افزایش بار کلی میکروبی الشهها میشود .هرکدام از مراحل
فرآوری ،توزیع ،ن هداری ،سرو و پخت ماده غذایی در کاهش و
یا افزایش میزان آلودگی نقش داشته است .در این میان عملیات
کشتارگاه حائز اهمیت بیشتر بوده و در گسترش آلودگی بسیار
نقشآفرین هستند .کنترل ورود و خروز افراد غیرمسئول به
سالن کشتارگاه ،ضدعفونی مناس با دز مؤثر ،افزایش تعداد
دوش شستشو الشه در داخل سالن ،تعویض آب چیلر ،استفاده از
تخلیه خودکار و قطع کامل ارتبا سالن کشتار با قسمت تخلیه
مرغ زنده و قسمت بستهبندی و شناسنامهدار کردن الشه مرغها
از راهکارهای مناس پدافندی جهت کاهش آلودگی است.

 .4نتیجهگیری
آلودگیهای سالمونالیی را با قرنطینه ،کنترل بهداشتی،
بستهبندی اجباری و شناسنامهدار کردن و بارکدگذاری الشه
مرغها در کشتارگاههای صنعتی میتوان فراوانی آن را به صفر
نزدیک نمود و وقوع آلودگی احتمالی را ردیابی کرد .آلودگی
سالمونالیی در زنجیره تولید تا مصرف بهصورت عمدی قابلتصور
بوده که با تقویت این زنجیره و اعمال محدودیتها میتوان از

آلودگی عمدی جلوگیری نمود .اندازهگیری میزان آلودگی
سالمونالیی در زنجیره تولید مرغ به نحوه مدیریت مدیران و
برنامه ریزان در شناسایی نقا خطرساز و تمثیرگذار و ارائه
راهکارهای بهبود و ارتقا عملکرد این مراحل ،کمک خواهد کرد.

 .5مرجعها
Vedadhir, A.; Ranjbar, A. “Food Security and Sustainable
Food and Nutrition in the Light of Security in Natural
Resources: Lessons from the Anthropological Investigations
in the World”; Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food
Technology 2018, 13, 183-192.

][1

Doustmohammadian, A.; Omidvar, N. “Food and Nutrition
Literacy and Sustainable Nutrition Concepts”; Iranian
Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 2018, 13,
139-146.

][2

Mead, P. S.; Slutsker, L.; Dietz, V.; McCaig, L. F.; Bresee, J.
S.; Shapiro, C.; Griffin, P. M.; Tauxe, R. V. “Food-Related
Illness and Death in the United States”; Emerg. Infect. Dis.
1999, 5, 607-625.

][3

Tavakoli, H.; Sarafpor, R.; Samadi, M. “Water, Food, Bioterrorism”; J. Mil. Med. 1384, 7, 75- 82.

][4

Defreitas, C. G.; Santana, A. P.; Dasilva, P. H.; Gonçalves,
;V. S.; Barros. M. A.; Torres, F. A.; Murata L. S.
Perecmanis, S. “PCR Multiplex for Detection of Salmonella
Enteritidis, Typhi and Typhimurium and Acurrence in
Poultry Meat”; Int. J. Food. Microbiol. 2010, 139, 15-22.

][5

Feasey, N. A.; Dougan, G.; Kingsley, R. A.; Heyderman, R.
S.; Gordon, M. A. ”Invasive Non-typhoidal Salmonella
Disease: an Emerging and Neglected Tropical Disease in
Africa”; Lancet 2012, 379, 2489–2499.

][6

Silver, N.; Best, S.; Jiang, J.; Thein, S.; “Selection of
Housekeeping Genes for Gene Expression Studies in Human
Reticulocytes Using Real-time PCR”; J. BMC. Mol. Biol.
2006, 7, 33.

][7

Ranjbar, R.; Torabi, R.; Mirzaie, A. “Molecular Typing of
Salmonella Enteritidis Strains Isolated in Several Laboratory
Centers in Tehran By ERIC-PCR”; J. Kurdistan Univ. Med.
Sci. 2013, 18, 77-85 [In Persian].

][8

;White, D. G.; Zhao, S.; Sudler, R.; Ayers, S.; Friedman, S.
Chen, S. “The Isolation of Antibiotic-Resistant Salmonella
from Retailground Meats”; N. Engl. J. Med. 2001, 345,
1147-1154.

][9

[10] Amavisit, P.; Browning, G. F.; Lightfood, D.; Anderson, C.
S. ”Rapid PCR Detection of Salmonella in Horse Faecal
Samples”; J. Vet. Microbiol. 2001, 79, 63-74.
;[11] Capita, R.; Alonso-Calleja, C.; Garcia-Fernandez, M. C.
Moreno, M. “Trisodium Phosphate (TSP) Treatment for
Decontamination of Poultry”; Food. Sci. Tech. Int. 2002, 8,
11-24.
[12] Malorny, B.; Hoorfar, J.; Bunge, C.; Helmuth, R.
“Multicenter Validation of the Analytic Accuracy of
Salmonella PCR: Toward Aninternational Standard”; Appl.
Environ. Microbiol. 2003, 69, 290-296.
[13] Malorny, B.; Hoorfar, J.; Hugas, M.; Heuvelink, A.; Fach,
P.; Ellerbroek, L.; Bunge, C.; Dorn, C.; Helmuth R. “Inter
Laboratory Diagnostic Accuracy of a Salmonella Specific
PCR-basedmethod”; Int. J. Food. Microbiol. 2003, 89, 241249.

6995  تابستان،2  شماره،مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال هفتم
Serovar Infantis”; J. Lett. Appl. Microbiol. 2007, 45, 421–
425.
[23] Rahn, K.; DeGrandis, S.; Clarke, R.; Mcewen, S.
“Amplification of an invA Gene Sequence of Salmonella
Typhimurium by Polymerase Chain Reaction as a Specific
Method of Detection of Salmonella”; Mol. Cell. Probe. 1992,
6, 271-279.
[24] Rob, L.; Andrew, H.; Peter. C. “Risk Profile: Salmonella
(Non Typhoid) in Poultry (Whole and Pieces) October
Prepared as Part of a New Zealand Food Safety Authority
Contract for Scientific Services”; MPI Technical Paper,
2011.
[25] Keener, K. M.; Bashor, M. P.; Curtis, P. A.; Sheldon, B. W.;
Kathariou, S. “Comprehensive Review of Campylobacter
and Poultry Processing”; Compr. Rev. Food. Sci. F. 2006, 3,
105-116.
[26] European Food Safety Authority—EFSA. “The European
Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses,
Zoonotic Agents and Food-Borne Outbreaks in 2009”;
www.efsa.europa.eu/en/ fsajournal/pub/2090.htm, 2011.
[27] Muth, M. K.; Fahimi, M.; Karns, S. A. “Analysis of
Salmonella Control Performance in U.S. Young Chicken
Slaughter and Pork Slaughter Establishments”; J. Food. Prot.
2009, 72, 6–13.
[28] Akbarian, R.; Peighambari, S. M.; Barin, A. “Serologic
Profile of Salmonella enteritidis in Poultry Flocks of IRAN”;
J. Vet. Res. 2009, 64, 109-113.
[29] Shaigannia, S.; Rostami, F.; Safarpour Dehkordi, F.; Rahimi,
E.; Yahaghi, E.; Khodaverdi Darian, E.; Moghadam, M. B.
“Isolation and Evaluation Virulence Factors of Salmonella
Typhimurium and Salmonella Enteritidis in Milk and Dairy
Products”; Iran. J. Med. Microbiol. 2014, 8, 54-61.
[30] Hemmatzadeh, F.; Salemi, A. “Introduction of SalmonellaIsolates from Human and Animal Cases with
Epidemiological Attitude towards Salmonellosis In ChaharMahal Akhtiyari State”; J. Vet. Res. 1995, 49, 83-91.
[31] Haghbin Nazarpak, H.; Firozi, S.; Asgari Badoii M.
“Evaluation of Contamination Rate of Sparrows in Industrial
Fields Rearing Broilers by Salmonella Serovers in Babol”;
Vet. Microbiol. 2010, 7, 11-16.

202

[14] Oliveira, S. D.; Santos, L. R.; Schuch, D. M.; Silva, A. B.;
Salle, C. T.; Canal, C. W. “Detectionand Identification of
salmonellas from Poultry Related Samples by PCR”; J. Vet.
Microbiol. 2002, 87, 25-35.
[15] Murphy, R. Y.; Duncan, L. K.; Johnson, E. R.; Davis, M. D.;
Smith, J. N. “Thermal Nactivation D and Z Values of
Salmonella Serotypes and Listeria Innocua in Hicken Patties,
Chicken_Tenders, Franks, Beef Patties and Blended Beef
and Urkey Patties”; J. Food. Prot. 2002, 65, 53-60.
[16] Chashni, S.; Hassanzadeh, M.; Fard, M.; Mirzaie, S.
“Characterization of the Salmonella Isolates from Backyard
Chickens in North of Iran, by Serotyping, Multiplex CR and
Antibiotic Resistance Analysis”; Archives of Razi Institute
2009, 64, 77-83.
[17] Moghadam, A.; Nazarian, S.; Amani, J. “Identification and
Assessment of Salmonella Typhimurium, Enteritidis
Serotypes in Clinical from Medical Centers of Kerman
Provionce”; Iran Med. Microbiol. 2017, 11, 1-8.
[18] MehrAzin, H.; Honari, H.; Saadati, M.; Alizadeh, H.;
Nazarian, Sh. “Production of Polyclonal Antibody against
Domain 4 of Protective Antigen of Bacillus Anthracis in
Laboratory Animals”; Passive Defence Sci. 2011, 2, 19-25.
[19] Rahn, K.; De Grandis, S. A.; Clarke, R. C.; McEwen, S. A.;
Galán, J. E.; Ginocchio, C. “Amplification of an invA Gene
Sequence of Salmonella Typhimurium by Polymerase
Chainreaction as a Specific Method of Detection of
Salmonella”; Mol. Cell. Probes 1992, 6, 271-279.
[20] Agron, P. G.; Walker, R. L.; Kinde, H.; Sawyer, S. J.; Hayes,
D. C.; Wollard, J.; Andersen G. L. “Identification by
Subtractive Hybridization of Sequences Specific for
Salmonella Enterica Serovar Enteritidis”; Appl. Environ.
Microbiol. 2001, 67, 4984–4991.
[21] De Freitas, C. G.; Santana, A. P.; Da Silva, P. H. C.;
Gonçalves, V. S. P.; Barros, M.; Torres, F. A. G.; Murata, L.
S.; Perecmanis, S. “PCR Multiplex for Detection of
Salmonella Enteritidis, Typhi and Typhimurium and
Occurrence Inpoultry Meat”; Int. J. Food. Microbiol. 2010,
139, 15–22.
[22] Kardos, G.; Farkas, T.; Antal, M.; Nógrády, N.; Kiss, I.
“Novel PCR Assay for Identification of Salmonella Enterica

