مقررات 89/ 40 / IVO

دستورالعمل اجرایی"خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند تولید در کشتارگاههای دام و طیور"

ملي دامپزشكي

جمهوري اسالمي ايران

وزارت جهاد كشاورزي

Iran veterinary organization

دستورالعمل اجرايي

خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند
تولید در کشتارگاههای دام و طیور

Executive Directive Of:
Animal Slaughterhouses Process Hygiene
Criteria Self Control

مقررات ملي دامپزشكي

دفتر نظارت بر بهداشت
آدرس :تهران ،خيابان وليعصر ،دوراهي يوسف آباد ،ابتداي خيابان

عمومی و مواد غذایی

99/40 /IVO
دستورالعمل اجرايي «خود کنترلي بهداشتي در کشتارگاههای دام و طیور» توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومي
مقدمه:
9999
اردیبهشت
99/ 40 / IVO
دورنويس88889282 :
تلفن 88888893 - 88832688:
و مواد غذايي تدوين و پس از اخذ نظرات ادارات کل دامپزشکي استانها و تايید شورای هماهنگي مديران حوزه معاونت
May - 0202
WWW
پايگاه اينترنتي:
دامپزشکي کشور ابالغ گرديد.
. IVO.IRسازمان
دامپزشکي ( ) 99/ 40 / IVOتوسط رياست
بهداشتي و پیشگیری با کد
سيدجمال الدين اسدآبادي ،ساختمان سازمان دامپزشكي كشور

0

مقررات 89/ 40 / IVO

دستورالعمل اجرایی"خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند تولید در کشتارگاههای دام و طیور"

ملي دامپزشكي

مقدمه :دستورالعمل اجرايي «خودکنترلي معیارهای بهداشتي فرآيند تولید در کشتارگاههای دام و طیور» توسط دفتر نظارت بر
بهداشت عمومي و مواد غذايي تدوين و پس از اخذ نظرات ادارات کل دامپزشکي استانها و تايید شورای هماهنگي مديران
معاونت بهداشتي و پیشگیری با کد دامپزشکي( ) 99/ 40 / IVOتوسط رياست سازمان دامپزشکي کشور ابالغ گرديد.
ماده  -1هدف:
 -1-1تعیین و ارائه روشهای نمونهبرداری از الشههای دام و طیور کشتار شده در کشتارگاههای صنعتي دام و طیور
 -2-1تعیین معیارهای بهداشتي کنترل فرآيند تولید در کشتارگاههای دام و طیور
 -2-1خود کنترلي بهداشتي فرآيند تولید (کشتار) در راستای اعمال سامانه  HACCPبه منظور کنترل نقاط بحراني و اصالح
فرآيند تولید
 -2-1برنامههای مراقبت يا پايش شیوع و يا تعیین وضعیت آلودگي میکروبهای بیماری زا در الشه ها
ماده  – 2تعاریف ،واژهها و اصطالحات:
واژه ها و اصطالحات تعريف شده در اين دستورالعمل دارای مفاهیم زير مي باشد:
سازمان :سازمان دامپزشکي کشور
آزمايشگاه :آزمايشگاه دولتي يا غیردولتي همکار مورد تايید سازمان
اداره کل :اداره کل دامپزشکي استان
دام :گاو ،گاومیش ،شتر،گوسفند و بز
روش برشي :برداشتن قسمتهای اندازه گیری شده بافت سطحي يا پوست بوسیله برش
روش سواببرداری (سوابکشي) :روشي است برای جمع آوری میکروب ها از سطح الشه با استفاده از مواد جاذب مانند
اسفنج و يا سواب تامپون
سازمان :سازمان دامپزشکي کشور
طیور :در اين دستورالعمل شامل مرغ و خروس ،اردک ،غاز ،بوقلمون ،مرغ شاخدار ،قرقاول ،کبک ،بلدرچین
کشتارگاه :کشتارگاه های صنعتي دام و طیور
الشه :جسم حیوان پس از کشتار و تخلیه اندرونه سینهای و شکمي
مالک /متصدی :اشخاص حقیق يا حقوقي (اعم از شرکتهای دولتي ،وابسته به دولت ،بخش خصوصي و يا تعاوني) که به
نحوی در امور تولید ،استحصال ،تهیه ،جمعآوری ،نگهداری ،بستهبندی ،حمل و نقل و توزيع فرآوردههای خام دامي فعالیت
دارند.
مسئول فني بهداشتي :شخصي که پس از تايید صالحیت توسط سازمان نظام دامپزشکي و با اخذ پروانه از ادارات کل ،وظیفه
کنترل بهداشتي را در مراکز مشمول اين شیوهنامه ،مطابق شرح وظايف ابالغي از سوی سازمان بر عهده دارد.
محل نمونهبرداری :قسمتي از الشه که نمونه از آنجا گرفته ميشود.
مرحله (نقطه) نمونهبرداری :مرحلهای در خط تولید که در آن مرحله ،نمونه گرفته ميشود.
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معیار بهداشتي فرآيند :1معیاری است که نشان دهنده عملکرد قابل قبول فرآيند تولید است .چنین معیاری برای قضاوت
محصوالتي که در بازار عرضه شدهاند ،کاربرد ندارد.
ماده  -3دامنه کاربرد:
اين دستورالعمل در خصوص تعیین و ارائه روشهای نمونهبرداری از سطح و يا قسمتهايي از الشههای دام و طیور برای
شناسايي و شمارش میکروبهای هدف به منظور اعمال برنامه خود کنترلي بهداشتي فرآيند تولید (کشتار) در کشتارگاه های
صنعتي دام و طیور دارای پروانه بهداشتي از سازمان و يا برنامههای مراقبت يا پايش میکروبهای بیماریزا در الشههای دام و
طیور ،کاربرد دارد.
ماده  - 0مسئولیت اجرا:
مالک /متصدی کشتارگاه موظف به تامین شرايط ،امکانات و لوازم مورد نیاز برای نمونه برداری و انجام آزمايشات الزم در
آزمايشگاه کشتارگاه يا آزمايشگاه مورد تايید سازمان به منظور انجام آزمايشات مورد نظر اين دستورالعمل با هدف اجرای برنامه
خود کنترلي بهداشتي فرآيند تولید (کشتار) ميباشد .مسئولیت انجام نمونه برداری و صحه گذاری بر روند نمونه برداری و انجام
آزمايشات بر عهده مسئول فني و بهداشتي کشتارگاه ميباشد.
ماده  – 5منابع ،قوانین ،مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی مورد بهره برداری:
 قانون سازمان دامپزشکي کشور  -مصوب 1534 آئیننامه مبارزه با بیماری های دامي و جلوگیری از سرايت و انتشار آنها  -مصوب 1591 برنامه ملي ارتقاء کیفیت بهداشتي گوشت مرغ1591- دستورالعمل نحوه صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کشتارگاههای دام به شماره 15-00-1 آئیننامه اجرايي ماده « »11قانون سازمان دامپزشکي کشور (بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در کشتارگاههای کشور)-مصوب 1532
 آيیننامه اجرايي ماده ( )50قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران مصوب1591/11/11
-FINAL DRAFT ISO/FDIS 11640-Microbiology of the food chain-Carcass sampling for
) microbiological analysis ( 2413
- Commission Regulation (EC) No 2415/2443 of 13 November 2443 on microbiological criteria for
) foodstuffs (4114112411
- ISO 11395-2440 : Microbiology of food and animal feeding stuff Horizontal methods for sampling
techniques from surfaces using contact plates and swab

( میکروبیولوژی مواد غذايي و خوراک دام – روش های جامع نمونه برداری از سطوح با استفاده از پلیت های تماسي و سوآب –
استاندارد ملي ايران به شماره -0146تجديد نظر اول )

.Process hygiene criteria
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-ISO 6111-1 :1999 Microbiology of food and animal feeding stuffs– Preparation of test samples,
initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination, Part 1: General rules
for the preparation of initial suspension and decimal dilution

( میکروبیولوژی مواد غذايي و خوراک دام – آماده سازی آزمايه،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون های
میکروبیولوژی  .قسمت اول  :مقررات کلي برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه در رقت های اعشاری – استاندارد ملي ايران به
شماره  1925-1چاپ اول )
- ISO 6111-2 :2411, Microbiology of the food chain-Preparation of test samples, initial
suspension and decimal dilutions for microbiological examination- Part2:Specific rules for the
preparation of meat and meat products

(میکروبیولوژی زنجیره مواد غذايي – آماده سازی آزمايه ها،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی .
قسمت  : 2مقررات ويژه برای آماده سازی گوشت و فرآورده های آن– استاندارد ملي ايران به شماره  1925-2تجديد نظر اول
) 1591
- ISO 1211 : 2441 , Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and
guidance for microbiological examinations

(میکروبیولوژی مواد غذايي و خوراک دام –راهنمای الزامات کلي برای آزمون–استاندارد ملي شماره  9199چاپ اول)
ماده  – 6اصول کلی نمونه برداری:
 -1-6انتخاب روش نمونهبرداری:

به طور کلي به هدف آزمايش میکروبي ،حساسیت مورد نیاز و مالحظات عملي بستگي دارد.
 -2-6برنامه نمونهبرداری:

برنامههای نمونهبرداری بايد با هدف آزمايش مرتبط بوده و بر اساس شرايط بهکار گرفته شود.
در مورد خودکنترلي فرآيند توصیه مي شود زمان و فراواني نمونه برداری با سطح/رتبه بندی بهداشتي کشتارگاه همخواني داشته
باشد.
در مورد پايش و مراقبت میکروارگانیسم های بیماريزا؛ زمان نمونه برداری ،محلهای نمونه برداری از الشه و فراواني نمونه
برداری بايد احتمال تشخیص يا شمارش اين میکروارگانیسم ها را به حداکثر برساند.
 -3-6تواتر نمونهبرداری:

تواتر نمونه برداری از الشههای دام و طیور برای برنامه خود کنترلي بهداشتي فرآيند تولید در کشتارگاههای صنعتي دام و طیور به
شرح زير ميباشد:
 -1-5-6کشتارگاههای صنعتي طیور (بر اساس برنامه ملي ارتقاء کیفیت بهداشتي گوشت مرغ):
کشتارگاه رتبه  :A+هر  64روز يکبار در صورت تولید مرغ رتبه  ، A+در غیر اينصورت هر  54روز يکبار
کشتارگاه رتبه  :Aهر  03روز يکبار در صورت تولید مرغ رتبه  ، Aدر غیر اينصورت هر  54روز
کشتارگاه رتبه  :Bهر 54روز يکبار
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 -2-5-6کشتارگاههای صنعتي دام (بر اساس دستورالعمل نحوه صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کشتارگاههای دام به شماره
:)15-00-1
کشتارگاه الگوی يک :هر  64روز يکبار
کشتارگاه الگوی دو :هر 54روز يکبار
*توجه :در صورت مشاهده نتايج عدم انطباق در آزمايشات خود کنترلي بهداشتي فرآيند تولید ،مالک/متصدی کشتارگاه موظف به
اقدامات اصالحي در فرآيند تولید تا حصول نتايج آزمايشگاهي منطبق با معیارهای میکروبي مندرج در اين دستورالعمل ميباشد.
 -0-6مراحل (نقاط) نمونه برداری در خط تولید:

به منظور خود کنترلي بهداشتي فرآيند تولید (کشتار) ،نمونه برداری در الشه دام پس از انجام عملیات شستشوی الشه و پیش از
ورود الشه به اتاق سرد ( )Chilling Roomو در الشه طیور پس از خنک سازی انجام ميپذيرد .در مواردی که نتايج
آزمايشگاهي مطلوب نباشد به منظور رديابي علل آلودگي الشه در فرآيند کشتار ،الزم است نسبت به نمونه برداری در مراحل
مختلف فرآيند تولید (به شرح ذيل) اقدام نمايند:
 پس از مرحله شستشوی الشه طیور و پیش از ورود به چیلرهای آبي
 پس از مرحله پوست کني دام در کشتارگاه
 پس از تخلیه اندرونه الشه های دام و طیور و پیش از مرحله شستشوی الشه
 بالفاصله قبل از سرمادهي يا انجماد الشه های دام و طیور
 بالفاصله پس از خروج الشه های طیور از اتاق سرد
 پس از مرحله خنک سازی و يا انجماد الشه های دام و طیور
 در اتاق سرد نگهداری الشه های دام و طیور
 -5-6محلهای نمونه برداری در الشه:

برای هر گونه ،نمونه ها بايد از محلهايي برداشته شوند که بیشترين احتمال آلودگي را داشته باشند (تصاوير شماره 1تا  5و
پیوست شماره . )2
 -1-3-6دام:
هدف بايد آزمايش محلهايي از الشه با بیشترين میزان آلودگي باشد.
برای تشخیص تغییرات در الگوی مشاهدات در طول يک دوره زماني ،ثبات محلهای نمونه برداری در طول زمان مهم است.
روشهای کشتار مورد استفاده ،بر روی محلهايي که بیشترين میزان آلودگي را دارند تاثیر ميگذارد.
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تصوير شماره  )1محل های توصیه شده برای نمونه برداری از الشه گاو

تصوير شماره  )2محل های توصیه شده برای نمونه بردای از الشه گوسفند
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 -2-3-6طیور :از پوست گردن و در صورتيکه وجود نداشته باشد معموال" از پوست سینه نمونهبرداری ميشود.

تصوير شماره  )5محل نمونه برداری از الشه طیور (پوست گردن)
 -5-3-6شترمرغ :محل های نمونه برداری مي تواند مشابه دام (بند  )1-3-6باشد.
ماده  – 7روشهای نمونه برداری:
به طورکلي برای نمونه برداری ميتوان از دو روش زير استفاده نمود:
الف) روش برشي (تخريبي)
ب) روش سواببرداری (غیر تخريبي)
2
1
وقتي از سطح الشه نمونه برداری مي شود ،نتايج به صورت واحدهای تشکیل دهنده کلني در هر سانتیمتر مربع ( )cfu/cm
بیان ميشود و هنگامي که از پوست الشه های طیور نمونه برداری ميشود نتايج به صورت واحدهای تشکیل دهنده کلني درهر
گرم ( )cfu/gبیان ميشود.
*توجه:

 در هر نوبت نمونهبرداری برای اطمینان از قابل مقايسه بودن نتايج بايد تنها از يکي از روشهای نمونهبرداری استفاده کرد.تعدادی از نمونههای اخذ شده از يک الشه يا از چندين الشه از محل نمونه برداری مشابه ميتواند با همديگر مخلوط شده تايک نمونه ترکیبي بدست آيد و نمونه مذکور برای بررسي به آزمايشگاه ارسال شود.
 -1-7روش برشی یا تكه برداری (تخریبی):

در اين روش از سطح گوشت نمونه برداری ميشود زيرا معموال" بخش داخلي گوشت سترون مي باشد (تصاوير شماره  6و .)1
 -1-1-7مواد و لوازم (تصویر شماره :)0

 اتانول 14درصد از نظر حجمي
 چاقوهای جراحي (اسکالپلهای) استريل
). Colony Forming Unit (cfu
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پنسهای استريل
تکهبردار 1استريل با سطح تکهبرداری حداقل  3سانتيمتر مربع (قطر قسمت تکهبرداری  2/3سانتي متر)
قیچيهای استريل
گاز قابل حمل کوچک يا چراغ الکلي قابل حمل
تنظیف يا پنبه
کیسههای پالستیکي استريل برای همگن ساز ضربه-
ايي 2يا سونیک 5با اندازه ای متناسب با نمونههای
برداشته شده و حجم رقیق کننده ای که افزوده مي
شود.

تصوير شماره  )0قسمتي از وسايل مورد نیاز برای
نمونه برداری از الشه به روش برشي يا تکه برداری

 -2-1-7تمیز و استریل کردن لوازم:
هر نمونه بايد با لوازم تمیز و استريل اخذ شود .استريلیزاسیون بهطور مثال ميتواند بوسیله اتوکالو انجام شود .همچنین تجهیزات
مي توانند در حین نمونه برداری مورد استفاده مجدد قرار گیرند مشروط بر اين که بین نمونه برداری به دقت تمیز و ضد عفوني
شوند که ميتواند به صورت زير انجام شود:
 ابتدا تمیز و ضد عفوني نمودن کامل ابزار نمونهبرداری با تنظیف يا پنبه آغشته به اتانول  14درصد و سپس غوطهوری ابزار در
ظرف حاوی اتانول  14درصد
 سپس سوزاندن اتانول روی لوازم به کمک آتش (در صورتي که استفاده از آتش خطرناک باشد اجازه دهید تا اتانول به طور
کامل تبخیر شود).
 اجازه دهید تا لوازم خنک شود.

1

. Cork borer
. peristaltic
3
. sonic
2
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دستورالعمل اجرایی"خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند تولید در کشتارگاههای دام و طیور"

ملي دامپزشكي

تصوير شماره  )3استريل نمودن تکه بردار بوسیله الکل  14درصد
*توجه:
 به واسطه زمانبر بودن تمیز و ضدعفوني کردن لوازم در هنگام نمونهبرداری بهتر است چندين سری لوازم نمونهبرداری استريلآماده داشته باشید يا از لوازم استريل يک بار مصرف (مثل تیغه استريل اسکالپل) استفاده کنید.
 اگر نمونهها باهم مخلوط ميشوند الزم نیست که بین اخذ نمونهها لوازم را تمیز و ضدعفوني نمايید. -3-1-7نحوه جمعآوری نمونهها:
 برای نمونه برداری با دستگاه تکهبردار (تصوير شماره  )6پس از تعیین محلهای اخذ نمونه در الشه ،دستگاه تکه بردار را
روی محل نمونه برداری قرار داده و قسمت گرد نمونهبرداری شده بافت (با ضخامت تقريبي  2میلي متر) را با کمک پنس
گرفته و با اسکالپل يا قیچي استريل بريده و از الشه جدا و سپس نمونه داخل کیسه پالستیکي استريل برچسبگذاری شده،
قرار داده شود.

تصوير شماره  ) 6نحوه نمونه برداری با دستگاه تکه بردار (روش برشي يا تخريبي)
 برای نمونه برداری از پوست گردن طیور (به صورت انفرادی يا نمونه مخلوط) ،ابتدا يک کیسه پالستیک استريل برداشته و آن
را از درز پايین محکم در دست گرفته بدون تماس باسطح داخلي استريل آن ،در کیسه را بازکرده و برعکس نموده تا سطح
داخلي کیسه به سمت بیرون قرار گیرد .پوست گردن الشه را با استفاده از کیسه محکم گرفته و هر چه سريعتر آن را با
8
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دستورالعمل اجرایی"خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند تولید در کشتارگاههای دام و طیور"

ملي دامپزشكي

استفاده از اسکالپل يا قیچي استريل بريده و قطع کنید .نمونه را وزن کنید (يک پوست گردن معموالً حدود  14گرم وزن دارد).
در صورت لزوم بايد چندين نمونه پوست گردن در يک کیسه قرار گیرد تا وزن دلخواه نمونه حاصل شود (تصوير شماره .)1

تصوير شماره  )1مراحل نمونه برداری از پوست گردن در الشه طیور
 -2-7روشهای سواب برداری:
روش سواب برداری روش غیرتخريبي است که معموال" برای نمونهبرداری از سطوح پهنتر الشه با استفاده از سواپ ،تامپون يا
اسفنج انجام شود که بسته به شرايط و محل مورد آزمون انتخاب ميشود.
 -1-2-7روش سواب چوبی خشک و مرطوب:
 -1-1-2-7مواد و لوازم:
 رقیق کننده استريل برای استفاده عمومي (براساس استاندارد  )ISO 6111-1توزيع شده در مقادير 14mlدر لوله ها يا
بطریها.
 سواب پنبهای استريل با دسته چوبي :اندازه سواب به محل سواب برداری بستگي دارد .بطور مثال از سواب کوچک برای
سواب کشي  14cm2و سواب بزرگ برای سواب کشي  34cm2برای سواب برداری از الشه دام
 شابلونهای مربع استريل از جنس پالستیک يا فلز :برای تعیین محل نمونهبردای استفاده ميشوند مثالً  34cm2يا بزرگتر
 -2-1-2-7نحوه جمع آوری نمونه ها:
9
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دستورالعمل اجرایی"خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند تولید در کشتارگاههای دام و طیور"

ملي دامپزشكي

سواب را در  14میلي لیتر رقیقکننده خیس نمايید .در محل انتخاب شده برای نمونهبرداری الشه ،شابلون را محکم روی سطح
فشار دهید .سپس سواب را در تمام سطح با فشار و حداقل آن را در دو جهت مالش دهید به طور مثال اول افقي و بعد عمودی و
حداقل  14بار در هر سمت .پس از آن سواب را داخل لوله يا شیشه حاوی رقیقکننده قرارداده انتهای چوب آن را بشکنید .سپس
برای جذب مايع باقیمانده از سواب مرطوب ،با يک سواب خشک با استفاده از روش فوق دوباره از همان ناحیه نمونه برداری کرده
و اين سواب را نیز در همان لوله يا شیشه رقیقکننده با شکستن انتهای چوب آن ،قرار دهید.
شابلونها را ميتوان به مشابه روش قبلي تمیز و ضد عفوني کرده و دوباره استفاده نمود ولي در مورد شابلونهای پالستیکي
نميتوان از روش سوزاندن (شعله دادن) برای اين امر استفاده نمود (تصوير شمار .)1

1

تصوير شماره  )1روش نمونه برداری سواب چوبي خشک و مرطوب
 -2-2-7روش اسفنج /سواب تامپونی:
از اسفنج ها و سوابهای تامپوني (تصاوير شماره  9و 14و  )11برای نمونهبرداری از محلهای پهنتر استفاده ميشود.
 -1-2-2-7مواد و لوازم:
 رقیق کننده استريل برای استفاده عمومي (براساس استاندارد )ISO 6111-1
 اسفنج نمونهگیری استريل (عاری از مواد ممانعتکننده از رشد میکروبها)  23تا  34سانتي متر مکعب در کیسه پالستیکي
استريل .اسفنج سلولزی بزرگ نیز ميتواند مناسب برای اين امر باشد.
2
 سواب تامپون استريل :از سواب پارچهای جاذب بزرگ با اليههای چند تايي توری يا پنبهای که داخل پارچه توری پیچیده
شده ،تشکیل مي شوند .حوله بهداشتي يا تامپون (عاری از مواد ضد میکروبي) که به همین شکل ساخته شده است ،اغلب
مورد استفاده قرار ميگیرد.
 کیسه های پالستیکي استريل برای دستگاه همگنکننده از نوع ضربه ايي 5يا سونیک
 شابلون استريل با سطح داخلي توخالي حداقل 144cm2
 دستکش استريل

1

. Wet-dry double swab
. Gauze
3
.Peristaltic
2
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دستورالعمل اجرایی"خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند تولید در کشتارگاههای دام و طیور"

ملي دامپزشكي

تصوير شماره  )9نمونه ای از اسفنجهای نمونه برداری

تصوير شماره  )14نمونه برداری با گاز استريل

تصوير شماره  )11نمونه برداری با سواب اسفنجي

1

2

 -2-2-2-7نحوه جمع آوری نمونه ها:

در مراحل (نقاط) نمونهگیری ،درب کیسه پالستیکي که حاوی اسفنج استريل يا سواب تامپون استريل است را باز کرده و به مقدار
کافي به آن رقیقکننده از حجم معین رقیقکننده بیفزايید .اين حجم مثالً  23میلي لیتر يا  144میلي لیتر است و مقداری از آن را
. Gauze cloth swab
. Sponge swab
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دستورالعمل اجرایی"خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند تولید در کشتارگاههای دام و طیور"

ملي دامپزشكي

به اسفنج اضافه ميکنیم تا اسفنج يا سواب تامپون را مرطوب نمايد به گونهای که فاقد مايع اضافي مشخصي باشد .اسفنج يا
سواب تامپون را از طرف خارج کیسه ماساژ دهید تا کامالً آغشته به رقیقکننده شود .شابلون را در محل نمونهبرداری قراردهید .از
کیسه بهعنوان دستکش استفاده کرده و به گونهای آن را بگیرد که سطح داخلي آن با اسفنج يا تامپون در تماس باشد مانند حالتي
که پوست گردن طیور را ميگرفتید يا از يک جفت دستکش استريل برای کشیدن اسفنج يا سواب تامپون به محل نمونهبرداری
استفاده کنید .نمونهبرداری را بوسیله مالش اسفنج استريل يا سواب تامپون استريل حداقل در دو مسیر متفاوت به طور مثال اول
افقي و سپس عمودی حداقل 14بار در هر مسیر انجام دهید .پس از سواببرداری ،اسفنج يا سواب تامپون را به داخل کیسه
پالستیکي برگردانده و مابقي رقیقکننده را به آن اضافه کنید .شابلون ممکن است پس از تمیز و استريل کردن مجدداً استفاده
شود (تصاوير شماره  12و .)15

تصوير شماره  )12نحوه برگرداندن کیسه پالستیکي و استفاده از آن به عنوان دستکش
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دستورالعمل اجرایی"خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند تولید در کشتارگاههای دام و طیور"

ملي دامپزشكي

تصوير شماره  )15روش اسفنج /سواب تامپوني در نمونه برداری از الشه دام
ماده  -8مقررات نمونهبرداری:
 -1-8نمونه برداری از الشه دام:
 در هر نوبت نمونهبرداری بايد از پنچ الشه به صورت تصادفي ،نمونهگیری انجام شود.
 محلهای نمونهبرداری براساس تکنولوژی (فناوری) کشتار مورد استفاده در هر کشتارگاه انتخاب ميشوند.
 زماني که برای آزمايش آنتروباکترياسه و شمارش کلي میکروبي نمونهبرداری ميشود:
 -1بايد از چهار محل در هر الشه نمونهبرداری شود.
2
 -2در روش تخريبي ،چهار نمونه بافتي با سطح کلي  24cmبايد نمونهبرداری شود .با توجه به قطر تکه بردار که 2.3
 cmاست مساحت هر نمونه بافتي برداشتي حدود  3 cm2و در نتیجه چهار نمونه 24cm2 ،خواهد بود.
 -5در روش غیر تخريبي محل نمونهبرداری بايد حداقل  144cm2برای الشه گاو و  34cm2برای الشه گوسفند و بز در
هر ناحیه نمونهبرداری باشد (جمع کل محلهای نمونهبرداری در الشه گاوی 044سانتي متر مربع و در الشه گوسفند و بز
 244سانتي متر مربع).
 برای نمونه برداری به منظور بررسي وضعیت سالمونال در الشه دام ،بايد از نمونهبرداری با روش اسفنج ساينده استفاده شود.
محلها با بیشترين احتمال آلودگي بايد نمونهبرداری شوند .کل محل نمونهبرداری بايد حداقل  044سانتي متر مربع را
پوشش دهد.
13
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دستورالعمل اجرایی"خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند تولید در کشتارگاههای دام و طیور"

ملي دامپزشكي

 وقتي نمونهها از محلهای نمونهبرداری متفاوتي از يک الشه نمونهگیری ميشوند ،نمونهها بايد پیش از آزمايش باهم
مخلوط شوند.
 -2-8مقررات نمونه برداری از الشه طیور:
 کشتارگاهها بايد برای آزمايش سالمونال و کمپیلوباکتر از الشههای طیور که پوست گردن دارند ،نمونه بگیرند.
 نمونهبرداری برای خودکنترلي بهداشتي فرآيند تولید در کشتارگاه بايد الشههای طیور گلههايي که وضعیت سالمونالی آنها
نامشخص است يا نتايج آزمايش گله از نظر سالمونال انتريتیديس 1يا سالمونال تیفي موريوم 2يا مثبت است را در برگیرد.
 زماني که آزمايش برای معیارهای بهداشتي فرآيند کشتار برای سالمونال و کمپیلوباکتر در الشههای طیور در کشتارگاهها مد
نظر است و آزمايشها برای سالمونال و کمپیوباکتر در يک آزمايشگاه انجام ميشود ،بايد پوست گردن حداقل  13الشه
طیور (پنج سری سه تايي مطابق تصوير شماره  )10به صورت تصادفي پس از خنک سازی در هر نوبت ،نمونهگیری شود.
پیش از آزمايش نمونههای پوست گردن ،حداقل سه الشه طیور از يک گله بايد به عنوان يک نمونه  26گرمي در ظرف
نمونه برداری با هم جمع شود .بنابراين نمونههای پوست نهايتاً ايجاد  3نمونه  26گرمي ميکنند.
 در صورتي که هدف از نمونه برداری صرفا" آزمايش کمپیلوباکتر باشد ،نحوه نمونه برداری از الشه طیور در کشتارگاه
مطابق تصوير شماره  13عمل شود.
 وقتي آزمايش بررسي معیارهای بهداشتي فرايند در مورد سالمونال و کمپیلوباکتر در الشه طیور در کشتارگاهها ،در دو
آزمايشگاه مختلف انجام ميشود ،پوست گردن حداقل  24الشه طیور بايد به صورت تصادفي پس از خنک سازی در هر
نوبت نمونهبرداری ،نمونهگیری شود .
پیش از آزمايش نمونههای پوست گردن حداقل  0الشه طیور از يک گله بايد به عنوان يک نمونه  53گرمي با هم جمع
شوند .سپس از  3نمونه پوست گردن  53گرمي 3 ،نمونه نهايي  23گرمي (برای آزمايش سالمونال) و 3نمونه نهايي14
گرمي (برای آزمايش کمپیلوباکتر ) تهیه کنیم (.تصوير شماره )16

تصوير شماره  )10نحوه نمونه برداری از الشه طیور در کشتارگاه ،وقتي هر دو آزمايش سالمونال و کمپیلوباکتر در يک
آزمايشگاه انجام مي شود.
. Salmonella Enteritidis
. Salmonella Typhimurium

14
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تصوير شماره  )13نحوه نمونه برداری از الشه طیور در کشتارگاه ،وقتي صرفا" هدف از نمونه برداری آزمايش کمپیلوباکتر
باشد.

تصوير شماره  )16نحوه نمونه برداری از الشه طیور در کشتارگاه ،وقتي آزمايش سالمونال و کمپیلوباکتردر دو آزمايشگاه
مختلف انجام مي شود.
ماده  -9آماده سازی نمونههای مورد آزمایش:
به منظور تهیه سوسپانسیون اولیه در آزمايشگاه به  26گرم نمونه بايد حجم  9برابر (250میلي لیتر) بافر آب پپتونه اضافه شود.
آب پپتونه پیش از اضافه شدن بايد در دمای اتاق قرارداده شود .نمونه مخلوط جهت آماده شدن بايد در استومیکر 1برای تقريباً
يک دقیقه قرار داده شود .بايد با خارج کردن هوا از کیسه استومیکر از ايجاد کف ممانعت کرد.
 14میلي لیتر ( معادل  1گرم ) از اين سوسپانسیون اولیه بايد به يک لوله استريل خالي منتقل شود و  1میلي لیتر از اين  14میلي
لیتر برای شمارش کمپیلوباکتردر محیط انتخابي استفاده کرد.
باقي مانده اين سوسپاسیون اولیه ( 234میلي لیتر معادل  23گرم) بايد برای تشخیص سالمونال استفاده شود.
ماده  -14نگهداری و حمل و نقل نمونه:
رعايت موارد زير در نگهداری و حمل و نقل نمونه الزامي است:
 نمونهها را بايد در ظروف خنک عايقدار حاوی قالبهای يخ ،يخ خردشده و يا در شرايط يخچالي حمل نمود.
 از انجماد نمونهها يا تماس مستقیم نمونهها با قالبهای يخ بايد جلوگیری شود.
Stomaker
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 دمای  1تا  1درجه سانتيگراد بايد در طول مدت زمان حمل و نقل حفظ شود.
 نمونهها بايد دراولین فرصت ممکن پس از دريافت آن توسط آزمايشگاه ،مورد آزمون قرار گیرد در غیر اين صورت نمونهها را
بايد در دمای بین  5±2درجه سانتيگراد برای حداکثر  20ساعت نگهداری نمود.
 نمونههايي که دمای آنها به صفر درجه سانتي گراد ميرسد برای آزمون کمپیلوباکتر نبايد مورد استفاده قرار گیرند.
ماده  -11آزمایشهای میكروبی:
برای اطالع از قواعد کلي آزمون های میکروبیولوژی به استاندارد  ISO 1211مراجعه شود.
 -1-11آماده سازی اولیه نمونهها:
وقتي نمونهبرداری با استفاده از انواع مختلف سواب انجام ميشود میکروبها بايد از سواب جدا شوند و اين کار بوسیله افزودن
حجم مناسب مايع (رقیقکننده ،محیط کشت مايع يا محیط کشت غني کننده) و تکانها يا ماساژ سواپ داخل کیسه پالستیکي
انجام ميشود.
 -1-1-11 روشهای سواببرداری (سواب کشي) :جهت اطالع از دستورالعملهای کلي آماده سازی و محاسبه برای سواب
ها به استاندارد  ISO 11395مراجعه نمايید.
 -1-1-1-11 روش سواب مرطوب  /سواب خشک :قبل از رقیق سازی و کشت طبق استاندارد  ، ISO 6111-1آزاد سازی
میکروبها از اين دوسواب به داخل رقیقکننده بوسیله همزدن در مخلوط کن نوع (Vortexحالت گردابي) صورت مي-
پذيرد.
 -2-1-1-11 روش اسفنج و سواب تامپوني :قبل از رقیق سازی و کشت طبق استاندارد  ، ISO 6111-1کیسه حاوی
اسفنج يا سواب تامپوني و رقیقکننده به مدت يک دقیقه در همگنکننده ضربه ايي (پريستالتیک) يا به مدت  54ثانیه در
همگن ساز با حرکت افقي قرار ميگیرد.
 -2-1-11 روش برشي :آماده سازی نمونهها بايد بر اساس  ISO 6111-2انجام شود .برای شناسايي تعداد کم میکروبها،
بهتر است سوسپانسیون اولیه در نسبت پايینتر بهطور مثال  1به 1( 1در ) 2يا  1به 1( 0در  )3به جای روش معمول  1به 9
(1در )14انجام شود.
 -2-11شناسایی و شمارش میكروبها:
شناسايي و شمارش میکروبها بايد بر طبق روشهای مرتبط انجام گیرد .نتايج کمي نمونههای حاصل با روش برشي يا سواب -
برداری بايد به عنوان تعداد واحد تشکیل دهنده کلني در هر سانتي متر مربع ) (cfu/cm2بیان شوند .به غیر از نتايج حاصل از
پوست گردن طیور که ميتواند به عنوان ( )cfu/grبیان شود.
در مورد روشهای غنيسازی ،گزارش میکروب هدف به عنوان حضور يا عدم حضور در محل مورد آزمايش يا در الشه آزمايش
شده عنوان ميشود.
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ماده  -12معیارهای بهداشتی فرایند کشتار :مطابق جدول شماره 1
جدول ( )1معیارهای بهداشتی فرایند کشتار
آزمون

تعداد

C

نمونه
شمارش کلی
میكروب های هوازی

آزمون
ISO 0833-1

5

الشه
دام

الشه
طیور

ISO 21528-2
آنتروباکتریاسه

5

سالمونال

54

سالمونال

54

کمپیلو باکتر

54

m

روش مرجع

M

تولید
3.5 log cfu/ cm2

5 log cfu/ cm2

الشه پس از تخلیه اندرونه و

لگاریتم متوسط روزانه

لگاریتم متوسط روزانه

پیش از اتاق سرد

1.5 log cfu/ cm2

2.5 log cfu/ cm2

الشه پس از تخلیه اندرونه و

لگاریتم متوسط روزانه

*

**

*

**

*

5

14

15

مرحله نمونه برداری در خط

لگاریتم متوسط روزانه

ISO 6579-1

عدم حضور در محل آزمایش شده هر الشه

ISO 6579-1

عدم حضور در  25گرم نمونه کلی پوست گردن

ISO 14272-2

1×143 Cfu/gr

پیش از اتاق سرد
الشه پس از تخلیه اندرونه و
پیش از اتاق سرد
الشه پس از خنک سازی

الشه پس ازخنک سازی

(*)  34نمونه بايد از  14سری نمونهبرداری متوالي ،براساس اين دستورالعمل در نظر گرفته شود.
(**) تعداد نمونههايي که سالمونال در آن شناسايي شده است.
در مورد آنتروباکترياسه و شمارش کلي میکروب های هوازی در الشه دام:
 مطلوب :اگر لگاريتم متوسط روزانه کمتر يا مساوی  mباشد.
 قابل قبول :اگر لگاريتم متوسط روزانه بیش از mو کمتر يا مساوی  Mباشد.
 نامطلوب :اگر لگاريتم متوسط روزانه بیش از  Mباشد.
در مورد سالمونال در الشه دام و طیور:
پس از هر نوبت نمونه گیری نتايج  14نوبت نمونه برداری آخر بايد ارزيابي شود.
 مطلوب :اگر حضور سالمونالی شناسايي شده حداکثر  c/nنمونهها باشد.
 نامطلوب :اگرحضورسالمونالی شناسايي شده بیش از c/nنمونههاباشد.
در مورد کمپیلو باکتر در الشه طیور:
 مطلوب :اگر حداکثر  c/nکمتر از  Mباشد.
 نامطلوب :اگرمیزان c/nبیش از Mباشد.
*نمونه هايي از اقدامات اصالحي که بايد در موارد نتايج نامطلوب (عدم انطباق) انجام گیرد:
ارزيابي بهداشت و نظافت حیوانات کشتاری
17
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بهبود بهداشت کشتار و بررسي کنترلهای فرايند کشتار
بهبود و ارتقاء دستورالعملهای کاری در قالب نظام نامه  HACCPواحد
آموزش مجدد پرسنل
بررسي مواد تمیز کننده و ضدعفوني کننده و تجهیزات و وسايل مربوط به نظافت و ضد عفوني مورد استفاده درکشتارگاه
افزايش نظارت بر فرآيند تولید
کنترل سالمت دام/طیور کشتاری
اقدامات امنیت زيستي در دامداری/مرغداری
ماده  -13ضمائم:
پیوست شماره  :1مثال در مورد شمارش کلي میکروبهای هوازی
در صورتي که با روش برشي اقدام به نمونه برداری کرده باشید نتايج به صورت  cfu/cmبرای نمونه های مخلوط شده برای
هر الشه از فرمول زير بدست ميآيد:
2

حجم سوسپانسیون اولیه ) cfu/plate × (mlمیانگین

= cfu/cm2

ضريب رقت ×( مساحت قسمت تکه برداری شده به سانتي متر مربع ×  ( 0تعداد برش )) B
در صورتي که حجم سوسپانسیون اولیه استفاده شده  144 mlباشد و از رقت  14-1کشت انجام شده باشد و با توجه به اينکه از
تکه بردار با قطر  2/3سانتي متر استفاده شده است مساحت قسمت برش داده شده حدود  3سانتي متر مربع خواهد بود  .اگر تعداد
کلني شمارش شده در پلیت کشت  63عدد باشد :
2
cfu/cm = 63× 144
24×14-1
درنتیجه cfu/cm2= 5234
در صورتي که برای چهار الشه ديگر به طور مثال نتايج  0344،53444 ،3444 ، 134444بدست آمده باشد  Mean Logبه
روش زير محاسبه میگردد :
2
شماره الشه
تعداد کلني شمارش شده ( ) cfu/cm
)(log 14
1
5234
513
2
134444
312
5
3444
511
0
53444
013
3
0344
516
میانگین حسابي
011
Mean log
( لگاريتم متوسط روزانه )
011
در اين مثال با توجه به اينکه لگاريتم متوسط روزانه ( )011بیشتر از  mو کمتر از  Mاست نتیجه قابل قبول میباشد .
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پیوست شماره  :2محلهای نمونهبرداری بر روی الشه گاو و گوسفند
تصوير شماره  )11مثالهايي از محلهای نمونهبرداری الشه گاوی (چپ = قسمت خارجي ،راست = قسمت داخلي )
.1
.2
.5
.0
.3
.6
.1
.1
.9
.14
.11
.12

بخش داخلي کانال لگن
بخش خارجي کانال لگن
بخش خارجي مفصل خرگوشي ()hock
بخش داخلي مفصل خرگوشي ( ) hock
بخش داخلي ران
بخش خارجي جناغ سینه
بخش داخلي جناغ سینه
بخش خارجي زائده خنجری ( )xiphoid
بخش داخلي زائده خنجری ( ) xiphoid
بخش داخلي اندام حرکتي قدامي
بخش داخلي ناحیه اطلسي پس سری
بخش خارجي ناحیه اطلسي پس سری
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تصوير شماره  )11مثالهايي از محلهای نمونهبرداری الشه گوسفندی(چپ = قسمت خارجي ،راست = قسمت داخلي)

.1
.2
.5
.0
.3
.6

جهت خارجي زانو
داخل کانال لگني
بخش خارجي شکم
بخش خارجي قسمت قدامي جناغ
جهت خارجي آرنج و اندام حرکتي قدامي
گردن  ،بخش خارجي منطقه پیش کتفي
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