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بررسی آلودگی گلههای طیور گوشتی در آخر دوره پرورش
به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کوالی
عنایت بریزی  ،1سید شهرام شکرفروش  ،*2سعید حسینزاده  ،3مصطفی عبدالهی
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تاریخ دریافت49/7/01 :

تاریخ پذیرش95 /3/01:

چکیده
کمپیلوباکتر ژژوني و کمپیلوباکتر کوالی به عنوان عامل اصلی آنتریت باکتریایی انسان در تمام دنیا شناخته شدهاند ومعم ً .الًال نعم شقن ناگدنرپ 

ييييييييييي داري را در

عفونت كمپيلوباكتريا يي انسان بازي ميكنند .شیوع باالی کمپیلوباکتر در گلههای طیور در مرحل ورپ ه ر ا ببس ،ش یجا  د آآآآ آآآآآل و راتشک یط رد عطاقتم یگدو   

فرآوری گوشت میگردد .در این بررسی میزان آلودگی ط هرود نایاپ رد زاریش ناتسرهش يتشوگ روي

و ميقتسم تشک شور اب رتكابوليپمك هب شرورپ

غنيسازی قبل از کشت صورت گرفت 00 1 .مرغداری شهرستان شیراز انتخاب و با مراجعه به کش اگرات ه ه ،از هررر مرغداررری  21الش و باختنا ه

       

آ موکیس ننن ننننها

برداشته شد .محتویات هر  7سیکوم با هم مخلوط و پس از آمادهسازی به دو صورت مستقیم در محیط آگار انتخابی و غنیسازی در محیط براث قبل از کشت

یسازی در ب و ثار
در محیط آگار کشت شدند .جدایهها با  PCRتأیید شدند .در آزمایش کشت مستقیم  % 53 /7نمونهها ( %70مرغداریها) و در آزمایش غن 

کشت در محیط آگار % 60 /0 ،نمونهها (  % 76مرغداریها) مثبت تشخیص داده شدند .می ولآ ناز د ینوژژ رتکابولیپمک هب یگ        % 31 /3تا  % 35 /0و کمپیلوب رتکا

کوالی  % 36 /7تا  % 40 /0بود .میزان جداسازی کمپیلوباکتر به وسیله کشت در محیط انتخابی پس از غنیسازی در محیط براث نسبت به کشت مس شیازفا میقت   

 %6/3را نشان داد که تأثیر آماری معنیداری داشت .بررسی حاضر نشان داد که آلودگی گلههای طیور بسیار زیاد است و به منظ تخانش ،يگدولآ لرتنك رو     

ريسك فاكتورهاي ايجاد آلودگي وکنترل آنها ضروري ميباشد و برای کنترل آلودگی انسان ،عالوه بر رعایت موارد فوق ،رعایت بهداشت در کشتارگاهها
مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی :کمپیلوباکتر ژژوني ،کمپیلوباکتر کوالی ،طیور گوشتی ،مولتی پلکس PCR

* نویسنده مسئول :سید شهرام شکرفروش

آدرس :گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،ايران .تلفن86950 2 07132 :

پست الکترونیکshekar@shirazu.ac.ir :
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مقدمه

ميدهند م نيب رويط رد نآ عويش نازي       %3تا % 97

کمپیلوباکتر سالها بهعنوان یک میکروب بیماریییزای
مهم در دامها نش  ا مهم لماوع زا یکی و هدش هتخ
نازا و یی

در پرندگان زير سه هفته ديده شده است .به ص ترو

    

کوخ و دنفسوگ ،واگ رد نینج طقس     

است .در گلههای طيور صنعتی ،كمپيلوباكتر به ن ترد
مش پ رد رتكابوليپمك عويش صخ رند هرود هك يناگ

     

محسوب میشود .پس از ابداع روشهای جدید جدا-
سازی باکتری از نمونه مدفوع ،به عن هم لماع ناو م    

         

پرورشی طوالنیتری دارند بيشتر اس  ت ( (  .) 27ش عوی
با لگ رد رتکابولیپمک یال هههههه ههها هلحرم رد رویط ی       
پرورش ،سبب ایجاد فرصتها داجیا رد یددعتم ی    

گاستروآنتریت انسان شناخته شد (.)6
کمپیلوباکتر ژژوني و کمپیلوباکتر کوالی بهعنوان عامل

ی-
آلودگی متقاطع در طی کشتار و فرآوری گوشت می ی

اصلی آنتریت باکتریایی انسا هتخانش ایند مامت رد ن     

گردد (  .) 23مح ك يلصا ل لل ل للللونيزه ش رد يرتكاب ند   

     

س كي وم پرنده اس هنومن يارب ناكم نيرتهب هك ت       

گاستروانتریت ،بیش از سالمونال جدا شده است و به

برداري میباشد ( .)91در صورتي كه تعداد ارگانیسم

شد ههه هان  یرتکاب .د ا عوفدم ز رفا اد هب التبم              
هم م روصت تلع نی

یش یعقاو دراوم هک دو
یییییییی ی

ی-
در نمونه اندک باشد ،استفاده از مح نغ تشک طی ییی ییی

       

گاستروآنتریت کمپیلوباکتریايی بسیار بیش وم زا رت ا در   

کننده نیز ضروری است ( .) 22

گزارش شده بیما  دشاب یر (( (((  .) 24گون رتکابولیپمک ه   

در این بررسی میزان آلودگی طيور گوشتي شهرس نات

ی-
ژژوني یکی از علل مهم بیماریهای با منشأ غذا می ی

شیراز در پایان دوره پرورش به كمپيلوبا شور اب رتك   

باشد و سبب آنتریت باکتریای حاد در انسان میشود

کشت مستقيم و غن ييي سا تروص تشک زا لبق یز     

(  ،) 23به طوری که علت  % 80تا  % 85م یرامیب دراو   

گرفت .همچنین تأثیر غنیسازی در جداسازی باکتری

میباش  د ( (  .) 24کمپیلوبا تک رررها دور یازیرامیب ی هه هههای،

ارزیابی شده است.

منشأ حیوانی دارند .در اغلب موارد منش رد یرامیب أ   
ی-
انسان ،حیواناتي كه به مصرف غذا يي ميرس م ،دن یی یی
باشند ( .) 30
کارگران کشتارگاهها و مزارع پرورش طیور و قصاب-

روش کار
جمعآوری نمونه
طی  41بار مراجعه به کشتارگاههای طی تسرهش رو ان   
شیراز ،به طور تصا یفد

 100مرغ و باختنا یراد

ها در معرض خطر باالیی میباشند .عادتهای غذایی

هر مرغ یراد

خاص از جمله مصرف شیر خام و گوشت ن هتخپ می   

شرا  هتشادرب کیتپسا طی ش رد و د    

از

 21الشههه انتخااب و س آ موکی نننها رد 
   کنا هب خی ر

    

یدهن  د ( (  .) 30تما اب س   
نیز ،خطر ابتال را اف م شیاز یی یی

ش
آزمایشگاه انتقال یافته و در همان روز م درو آزمایش ش

پرندگان و توليدات آنها ب ونع ه ا هم ن م لماع نيرت     

قرار گرفتند.

خطرساز براي انتقال كمپيلوباكتر ب سانش ناسنا ه ا يي    

کشت نمونهههها ::در آزمایش ششگاه نمونهههها رش رد  ا طی   

شده است .معمو ًالًال  ناگدنرپ  ن نعم شق ييييييييي داري را در
عفونت كمپيلوباكتريا يي انسان بازي ميكنند (.)2
تحقيقات زيا رد رتكابوليپمك عويش اب هطبار رد يد   

اسپتیک باز شدند و به اندازه یک ل پو
آنها برداشته ش تایوتحم .د   

  

كشورهاي اروپا يي و امر كي ا انجام شده است كه نشان

از محتویات

هر  7س وکی ممم با مه    

مخلوط و به یک شیشه یونیورسا اح ل وو وووی  10میلی
لیتر محیط ( TSBم لقتنم )ناملآ ،کر     ش ره زا( د   

بررسی آلودگی گلههای طیور گوشتی13 ...

یش نومن ).د هه ههههاا
مرغداری سه نمونه مخلوط تهیه می ی

ش ددد دند و پ  ساز نر گگگگگگ گآمی ب و مرگ یز ر یسر         

توسط ورتکس به مدت  2دقیقه به خ و طولخم یبو

صسایز   
میکروس نومن ،یپوک هههه ههالاخ کوکشم ی صصصصصص 

 5دقیق رود اب ه   

همگن شدند .سپس به م تد

2 000

شدند.

عآوری و
سانتریفیوژ شدند .مایع رویی ه هلول ر    جمع ع

کلیه نمونههای خالصسا صیخشت تهج هدش یز     

پس از عبور دادن از فیلتر ( 0/8 nmمیلوپار ،امریکا )،

ش
جنس و گونههاای ژژون دروم یالوک و ی     آزمایش ش

مایع فیلتر شده به دو روش به شرح زیر کشت شدند:

 multiplex PCRقرار گرفتند (.)3

 )1کشت به میزان  0/1 mlدر محیط کمپیلوباکتر

روش مولکولی

سلکتیو آگار (مرک ،آلمان) حاوی آنتی بیوتیکهای

تمام مراحل انجام  multiplex PCRبراساس مطالعه

تریمتوپریم،

انصاری و همکاران (  ) 2011انجام شد ( .)3به طور

ونکومایسین و سفتریاکسون از هر کدام به اندازه

خالصه از پرایمر 5′-CTA TTT TAT TTT TGA

 10 mg/Lو  %5خون همولیز شده گوسفند (برای

 GTG CTT GTG-3′و 5′-GCT TTA TTT GCC

همولیز شدن خون ،سه بار منجمد و دیفراست

 ATT TGT TTT ATT-3′به منظور شناسایی ژن

گردید) .پلیتها در شرایط میکروآئرو فیلیک ایجاد

 mapAو پرایمر 5′-AAT TGA AAA TTG CTC

شده با گازپک ( Cمرک ،آلمان) به مدت  4ساعت در

 CAA CTA TG-3′و 5′-TGA TTT TAT TAT

دمای  37 °Cو سپس  44ساعت در دمای42 °C

 TTG TAG CAG CG-3′به منظور شناسایی ژن

انکوبیت شدند .سپس از پرگنههایی که از نظر

 ceuEاستفاده گردید .برنامه دمایی به صورت 95

بودند

درجه سانتی گراد  10دقیقه 35 ،چرخه دمایی به

یهای کوچـک ،مـسطح تـا محـدب و بـه رنـگ
(کلن 

ترتیب  95درجه سانتی گراد 59 ،درجه سانتی گراد و

خاکستري تا قهوهای) رنگآمیزی گرم انجام و در

 72درجه سانتی گراد هر یک به مدت  1دقیقه و در

صورت تأیید ریخت شناسی میکروسکوپی (باکترهای

ادامه مرحله نهایی  72درجه سانتی گراد به مدت 10

آمفوتریپسین

ریختشناسی

،B

مشکوک

ریفامپیسین،

به

کمپیلوباکتر

میلهای شکل خمیده یا مارپیچی و گرم منفی) ،کلنی-

دقیقه تنظیم شد .محصول  PCRبر روی ژل 1/5

های منفرد انتخاب و با کشت مجدد خالص شدند.

درصد آگاروز الکتروفروز گردید و بر اساس پرایمر

 )2کشت به میزان  0/2 mlدر محیط کشت  TSBغنی

انتخاب شده طول باند با اندازه  589جفت باز

شده با  %2/5دکستروز %1/5 ،تیوگلیک و میدس تالو

کمپیلوباکتر ژژونی و طول باند با اندازه  564جفت

حاوی آنتی بیوتیکهای آمفوتریسین  ،Bريفامپيس ني ،،

باز کمپیلوباکتر کوالي در نظر گرفته شد.

تري متوپريم ،ونکومایسین و سفتریاکسون از هر کدام

لهای آماری
تجزیه و تحلی 

به اندازه  . 10 mg/Lنمونهها در شرایط مشابه ش طیار
فوق الذکر به مدت  48ساعت انکوبیت شدند .س سپ
از هر نمونه در محیط کمپیلوباکتر سلکتیو آگا ینغ ر   
شده (مشابه فوق) کشت خطی داده شدند و انکوبیت
گردیدند .پس از  48ساعت انکوباسیون ،پلیتها چک

فراوانی موارد مثبت در هر یک از سه روش با آزم نو
آماری مکنمار و با اس همانرب زا هدافت     ،SPSSنس هخ
 16مقایسه شدند.

 14نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /سیزدهم ،شماره اول ،6931 ،پیاپی 43

نتایج

کمپیلوباکتر ژژونی  %13/3تا  % 35 /0و کمپیلوباکتر

در آزمایش کشت مستقیم در محیط کمپیلوباکتر

کوالی  % 36 /7تا  %04/0بدست آمد.

سلکتیو آگار ،از  300نمونه مورد بررسی تعداد 172

آنالیز آماری نتایج نشان داد که روش مورد استفاده

مورد مثبت ( )% 57 /3تشخیص داده شد که تعداد 161

تأثیر معنیداری در تشخیص دارد ( )p=0/ 0001

مورد ( )% 53 /7با انجام آزمایش  PCRتأیید شدند

(جدول  .)1از آنجا که نمونهها مربوط به  100واحد
مرغداری بودند ،در آزمایش کشت مستقیم

(تصویر  .)1در آزمایش غنیسازی در براث قبل از

70

مرغداری و در روش غنیسازی قبل از کشت در

کشت در محیط آگار ،از  300نمونه مورد بررسی

محیط آگار  76واحد مرغداری آلوده تشخیص داده

تعداد  196مورد مثبت ( )% 65 /3تشخیص داده شد که
مورد ( )% 60 /0با انجام آزمایش PCR

شدند .آنالیز آماری نشان داد که روش مورد استفاده

تأیید شدند (تصویر  .)1همچنین میزان آلودگی به

تأثیر معنیداری در تشخیص مرغداریهای آلوده دارد

تعداد 180

( ( )p=0/ 041جدول .)2

7

5

6

3

4

1

2

تصویر  .1تشخیص کمپیلوباکتر کوالی ( 264جفت باز) و کمپیلوباکتر ژژونی ( 985جفت باز) با روش  multiplex PCRدر نمونههای سکوم جوجههای
گوشتی -1 :مارکر  00 1جفت باز -2 ،کنترل مثبت (مخلوط هر دو گونه) -3 ،كنترل منفي -4 ،کنترل مثبت (گونه کمپیلوباکتر کوالی) -5 ،کنترل مثبت (گونه
کمپیلوباکتر ژژونی) -6 ،نمونه حاوي هر دو گونه کمپیلوباکتر -7 ،ماركر ) 00 1bp( DNA

جدول  .1مقایسه دو روش جداسازی کمپیلوباکتر ژوژونی و کوالی از سیکوم طیور در پایان دوره پرورش
C. jejuni

روش جداسازی
کشت مستقیم در پلیت و تأیید با

PCR

یسازی در محیط براث ،کشت در
غن 
پلیت و تأیید با
P value

C. coli

تعداد

تعداد

درصد

15

71/0

67

60

20 /0

75

درصد

هر دو گونه
تعداد

درصد

مجموع
تعداد

درصد

22 /3

43

14 /3

161

53 /7

25 /0

45

15/0

180

60 /0

PCR

0/ 008

0/ 013

0/084

0/ 000

بررسی آلودگی گلههای طیور گوشتی15 ...

تعداد نمونه 300
جدول  .2فراوانی آلودگی  00 1واحد مرغداری گوشتی در پایان دوره پرورش به کمپیلوباکتر ژوژونی و کوالی براساس روشهای جداسازی متفاوت
C. jejuni

روش جداسازی
کشت مستقیم در پلیت و تأیید با

تعداد
PCR

یسازی در محیط براث ،کشت در
غن 
پلیت و تأیید با

درصد

C. coli

تعداد

هر دو گونه

درصد

تعداد

درصد

مجموع
تعداد

درصد

24

24

25

25

21

21

70

70

26

26

82

82

22

22

76

76

PCR

P value

0/084

0/ 250

بحث

1

0/ 041

در ایران تا یدنچ لاح هب  ن مز نیا رد هعلاطم  ی هن

      

در بررسی حاضر با توجه به روش بررسی  % 53 /7تا

صورت گرفته است .از جمله اینکه بخيان و همکاران

نوگ ه ههههههههه ههههی

   % 23 /2

 % 60 /0نمون هه هها ا ود هب یگدولآ رظن ز

کمپیلوباکتر ژژون تبثم یالوک رتکابولیپمک ای و ی      
بودند .در این بین برآورد میزان آلودگی به کمپیلوباکتر
ژژونی  %13/3تا  % 35 /0و کمپیلوباکتر ک یالو

% 36 /7

تا  %04/0بود که سطح باالیی از آلودگی را نشان می-
دهد.
در برخ سررب ی یییی یها یی ی مربو طط ط ب هه ه جداساز یی ی

(  ) 2003در اص ار هشال یگدولآ نازیم ناهف      

ب دندرک دروآر  ... ..در حا و يياواه یسررب رد هک یل   
همکاران ( %13 )8 00 2از نمونههای مدفوع ماکیا زا ن
نظ تبثم تشک ر       

بدو هه هانددد .همچن و يديشمج نی   

همکارا  ن (( ( )8 00 2میزا هشال یگدولآ ن

رد ار رويط         

ش کره رد     %82گزا ندرک شر د ه و يمراط  .م ناراک         
(  ) 20 06فراوانی کمپیلوبا حطس غرم تشوگ رد رتک     

کمپیلوباکترها از م رویط عوفد  % 30 ،،، ،،تاا  % 100آنهاا

ش ار موسرم تشک شور هب نارهت ره             % 10بیان   

ت فلوررر نرماللل دس اگت هه
حامل کمپیلوبا تک ررر ب روص ه تت تت

نمودند.

ی افتخا و ر
گوارش گ راز ششش شده هانددد ( .)8در بررسی ی
همکاران (  % 48 ) 2007از نمونههای گوش  غرم ت در   

ی-
در بسیاری از مطالعههای انجام شده محیطهای غنی ی

طها میقتسم تشک ی    
سازی انتخابی نسبت به محیط ط

پاکس ب هدولآ نات ه .دندوب رتکابولیپمک طم ردا عل اااااا ا اا اات

میزان جداسازی کمپیلوباکتر را بهبود بخشیدهاند ( 7و

مختلف آمارهای متفاوتی از جداسازی کمپیلوباکترها

 .)82ب م لاثم روط ه اکمه و نيتر اااااااا ااران ( )3 98 1با   

از مرغ به روش کشت گزارش شده است ب یروط ه   
که جفري و همکاران (  % 96 ) 2001نمونهها هتفرگ ی   
شده از روده ماکیان را از نظ شرازگ تبثم تشک ر     
کردند .همچن رد نی بررس سسیها اد ناشن  د ك هدش ه ه    

مقایس تشک و میقتسم تشک شور ه طیحم یور

      

غنیسازی به این نتیجه رسیدند که کشت روی محیط
غن یی یسا ب هسیاقم رد یز ا ،میقتسم تشک 

م زی ان             

یده .د
جداسا  رتکابولیپمک یز را     % 46 /3اف م شیاز یی یی

حدود  % 80گوشت مرغ خام كه در كشور انگلستان به

همچنین محققین دیگر میزان جداسازی کمپیلوباکتر با

فروش ميرسد ،با اين باكتري آلوده م يييباش  دن ( ( .) 11

محیط غنیسازی در مقایسه ب ببا کش هب ار میقتسم ت    

در همين كشور ،مصرف گوشت مرغ آلوده ب ونع ه ان   
عامل  % 20تا  %04عفونتتتها هتخانش رتكابوليپمك ي    
شده است (.)51

ترتیب با  %04 ،% 30و  %6افزایش گزارش کردن  د ( (،9
 10و .) 26
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در مطالعه حاضر نیز میزان جداسازی کمپیلوبا هب رتک   

در كي

یسا رد یز
وسیله کشت در محیط انتخابی پس از غنی ی

مزارع ،حضور ساير حيوانات و وجود چندين سالن

6/3

در مزرعه ريسك فاكتورهاي مهمي تشخیص داده

درصدی را نشان داد .در ابتدای این مطالعه روشهای

شدند ( .)1برخي محققين روش گندزدا يي نامناسب،

محیط براث نس شیازفا میقتسم تشک هب تب      

مختلف حذف میکروارگانیزمهای مزاحم (مث رتلیف ل   

نزد كي

کردن و تغلیظ کردن با سانترفیوژ نمودن نمونهههها و )

در سيستم امنيت زيستي و تر يك ب ناهماهنگ سني در

استفاده از آنتیبیوتیکها و ترکیبات ضد قارچ مختلف

گله را از فاكتورهاي خطر مهم دانستهاند (  .) 23عوامل

و همچنین به کارگیری محیطهای پایه مختلف م درو

بالقوه ديگر شامل بستر كهنه ،آب آلوده ،وجود

 و د تیاهن ر      

حيوانات ديگر در مزرعه ،حيوانات خانگي ،پرندگان

استفاده در منا دش یسررب فلتخم عب

بودن واحدهاي پرورشي به هم ،فصل ،اشكال

بت شور نیر
روش استفاده شده در روش کار مناسب ب

وحشي ،حشرات ،تجهيزات و وسايل حمل و نقل و

در جداسازی باکتری بود.

كارگران مزرعه هستند ( .) 27

در این تحقیق بر اساس روش بررسی  % 70تا % 76

با توجه به آلودگی زیاد گلههای مرغ به

مرغداریهای مورد مطالعه در آخر دوره پرورش

کمپیلوباکترهای عفونتزای انسان ،به نظر میرسد

آلوده به کمپیلوباکترهای بیماریزای انسان بودند .از

برای کنترل آن در انسان عالوه بر رعایت موارد فوق،

آنجا که بسیاری از عفونتهای کمپیلوباکتر ژژونی و

رعایت بهداشت در کشتارگاهها از جمله جایگزینی

کمپیلوباکتر کوالی ناشی از مصرف گوشت ماکیان

روش تخلیه احشاء اتوماتیک به جای روش دستی

میباشد و بسیاری مصرف گوشت طیور را عامل

فعلی مد نظر قرار گیرد.

اصلی انتقال باکتری به انسان دانستهاند ،به منظور

تشکر و قدردانی

كنترل آلودگي ،شناخت مزارع طيور آلوده و ريسك

این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه شیراز انجام شده

يباشد ( .) 25
فاكتورهاي ايجاد آلودگي ضروري م 

است که بدینوسیله قدردانی میشود .از مدیران

مطالعات در اين زمينه وجود پرندگان وحشي و

مرغدارهای شهرستان شیراز و مسئولین کشتارگاههای

جوندگان ،حضور حيوانات اهلي ديگر در مزرعهي

طیور که امکان نمونهگیری و انجام این تحقیق را مهیا

پرورش طيور ،آلودگي آب و سن و نژاد مرغ مادر را

نمودند و همچنین از آقای غالمعلی نیکنیا به خاطر

مطرح كردهاند ( 5 ،4و  .)31در تحقیق دیگری

همکاری در انجام آزمایشها تشکر میشود.

افزایش طول دوره پرورش و عدم مصرف آنتی-
بیوتیک در اواخر دوره پرورش بهعنوان ریسک
فاکتور مطرح شدند ( .)3به صورت مشخص شيوع

كمپيلوباكتر در پرندگاني كه دوره پرورش طوالنیتری
دارند بيشتر است (  .) 27در بررسیهای دیگر نیز
اعالم شد که سن پرندگان در زمان نمونهگیری مهم-
ترین عامل در وقوع آلودگی شناخته شد (  12و .) 21
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Abstract
C. jejuni and C. coli are considered as major causes of bacterial enteritis in human, worldwide. Birds
are playing a substantial role in the transmission of infection. A relatively high prevalence of the
infection in the rearing period leads to the cross-contamination during the slaughter processes which
coincidently cause the contamination of poultry meat products. Investigation on the contamination of
poultry carcasses at the end of rearing periods to C. jejuni and C. coli. In autumn 1388, total of 100
poultry farms were randomly selected, from which, 21 carcasses were chosen to collect a cecal
specimen from each carcass. Each cecal contents of seven carcasses were then pooled, culture on a
selective agar plate and enriched in a selective broth medium followed by culture on a selective agar
plate. The isolates were finally confirmed using a multiplex-PCR assay. Total of 53.7% (70% of all the
farms) were found positive using direct culture plating, whereas, 60% (76% of the farms) were
positive when the samples were initially enriched in a selective broth. 31.3% to 35% and 36.7% to
40.0% of all the positives were respectively confirmed as C. jejuni and C. coli. A 6.3% increase in the
isolation rate of Campylobacter, when the samples were initially enriched in the selective broth, was
demonstrated. The present study revealed a considerable high prevalence of Campylobacter in poultry
farms, and thus, a closer investigation on the possible risk factors involving in the contamination is
essential. Furthermore, to reduce the risk of infection in human, improving the hygienic inspection in
the poultry slaughter houses, is also recommended.
Keywords: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, broiler-chicken, multiplex PCR
*Corresponding author: Seyed Shahram Shekarforoush
Address: Department of Food Hygiene and Public Health, School of Veterinary Medicine, Shiraz University,
Shiraz, Iran. Tel: +98 7132286950
Email: shekar@shirazu.ac.ir

