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 چکیده
 ،تده دسعفونی کننضدهای ژلتنها استفاده از قبل از ورود کارکنان به خط تولید صنایع غذایی  تولیدی در بسیاری از واحدهای که از آنجا

ونی کننده ضدعف ژلاز استفاده از  پیشتاثیر شستشوی صحیح دست بررسی جهت  ایمطالعه باشدمرسوم می، بدون شستشو با صابون مایع

واحد  سه در تولیدخط کارگران روی دست  ضد عفونی کنندههای ژل استفاده از یا وصابون مایع  با شستشو های مختلفروشهمچنین و 

 یضدعفونی کننده بدون شستشو ژلاستفاده از  پس از کارگراندست انگشت از  4 پژوهش این در .گرفت انجام شهر مشهددر  صنایع غذایی

ضدعفونی  ژلاستفاده از صابون مایع به همراه شستشو با  پس از همچنین و بار( 3تا  1) مایع صابون و آب با هادست شستشوی پس از، دست

وش رهای رشد یافته مطابق با کلی میکروارگانیسمشمارش . حاصل بررسی گردیدنتایج  وقرار گرفت  جامد کشت آگار محیط روی کننده

ه همراه بمایع همچنین استفاده از آب و صابون و  مایع زایش تعداد دفعات شستشوی دست با آب و صابونبا افنشان داد  ،استاندارد ملی ایران

ده های ضد عفونی کننو استفاده از ژل دنیاببه میزان چشمگیری کاهش می هامیکروارگانیسمتعداد  ضد عفونی کننده حاوی الکل،ژل های 

 .تواند آلودگی میکروبی دست را از بین ببردبدون شستشو نمیتجاری 

 عفونی کنندهضدژل ، مایع  و صابونآلودگی دست، آب  کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

 و ییغذا یهایتمسموم،  ییمواد غذا یعشدن صنا یزهو مدرن یسطح بهداشت در جوامع بشرافزایش با وجود 

برخوردار  یایژهو یتشود همچنان از اهمیدر انسان م یماریسبب ب ییمواد غذا یقکه از طر ییهایماریب یرسا

 کارکنان واحدهایاز آنجایی که  .باشند یم ییغذا یهایتاز مسموم یعیبخش وسها مسئول بروز یکروبم است.

-های آلوده میکروببا تردد در محلواد غذایی و محیط کار هستند تولیدی مواد غذایی از عوامل بالقوه آلودگی م

ابت شده که تجربه ثکنند. به در همه جا پخش میها را آورند و آنیط زیست را با خود به کارخانه میهای مح

 .های آلوده یک کارگر برای بروز حوادث ناگوار کافی استحتی در بهترین و تمیزترین مراکز مواد غذایی دست

عایت ر، تولید مواد غذایی در واحدهای تولیدی نقش دارند در  یبنابراین برای کلیه کارکنانی که به هر نحو

 [.1] مسائل بهداشتی الزامی است
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از روی دست )شستن ها بمیکروکاهش و  حذف فیزیکی آلودگی )چرک( یعنیدست  هداشترعایت ب

را  بالقوه های بیماری زایباکتری أاین روش اساس. ها )ضدعفونی کردن( استمیکروب کامل دست( یا نابودی

 [.2] دهدروی دست کاهش می

 _یک واحد تولیدی که با وجود سالمت ظاهر منتقل کننده میکروب ناقلین سالم در بین کارگرانحضور  

تواند از جمله عوامل مهم میباشند ، می اورئوس وساستافیلوکوکزا و یا عامل فساد مانند های متعدد بیماری

ه های میکروبی به مادکه بیشترین انتقال آلودگیجاییآن آلودگی مواد غذایی در یک واحد تولیدی باشد. از

ی هاصنایع غذایی تنها استفاده از ژل گیرد و در بسیاری از واحدهایی از طریق دست کارگران صورت میغذای

کارگران به سالن تولید مرسوم  تجاری بدون شستشو با مایع شوینده دست قبل از ورودکننده ضدعفونی 

. تای برخوردار اسیت ویژهاز اهمدست کارگران در یک واحد تولیدی های میکروبی بررسی آلودگیلذا  ،باشدمی

های ضد عفونی با مایع شوینده دست و ژل زداییمیکروب مختلف هایروش تاثیر بررسیهدف از این مطالعه 

دست کارگران خطوط  میکروبی بارآلودگی های صنایع غذایی بر میزانننده تجاری مورد استفاده در واحدک

 .باشدمی حد مختلف صنایع غذایی در مشهدسه وا تولید

  و روش هامواد 

 :جهت انجام این مطالعه مراحل ذیل به ترتیب صورت گرفت

بل از ورود به خط تولید قکارگران از  تعدادیدست  ازدر ابتدا در این پژوهش برداری از دست افراد: نمونه -1

به جهت ارزیابی میزان بار آلودگی دست افراد  ،شوینده یا ضدعفونی کننده مادهو قبل از استفاده هرگونه 

ز آب با استفاده ا هایشانپس از آن این افراد پس از شستشوی دست. بصورت تصادفی نمونه برداری گردید

 رداریبنمونه برداری قرار گرفتند.مورد نمونهأ مجددو صابون مایع و استفاده از ژل ضدعفونی کننده دست، 

 مجاورت در دست فرد مورد آزمون انگشت 4 انجام شد بدین صورت که مجری فرد توسط از دست کارگان

قرار داده بطوری که انگشتان فرد بصورت کامل در  کشت نوترینت آگار محیطهای حاوی پلیت روی شعله

 تماس با محیط کشت قرار گیرد . 

 خود توسط ،یو سپس آبکش ثانیه 22 مدت به مایع صابون و آب با افراد هایدست شستشویجهت 

ضدعفونی دست ها با ژل ضدعفونی کننده تماس دست  همچنین برای.شد  انجام مجری نظارت و کارکنان

 بصورت کامل با ژل بدون آبکشی تا زمان خشک شدن انجام پذیرفت .

صورت ذیل صورت به افراد دست انگشت  4از  و کشت داریبه ذکر است که برای هر فرد، نمونهالزم 

ل ژبدون شستشو، یک بار شستشو، دو بار شستشو، سه بار شستشو، بدون شستشو و استفاده از : گرفت

 ضد غفونی کننده دست. ژل دو بار شستشو و استفاده توام از ضدغفونی کننده دست و در انتها 

 گراددرجه سانتی 32ساعت در دمای  22ها به مدت پلیت های حاوی محیط کشت: گذاری پلیتگرمخانه -2

  یل نتایج از انکوباتور خارج شدندها جهت تجزیه و تحلاز طی مدت زمان الزم پلیتگذاری شدند و پس گرمخانه

[3.] 
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مورد  2222-2 بر اساس استاندارد ملی ایران شمارهها میکروارگانیسمشمارش کلی  :میکروبیشمارش  -3

 [.4] قرار گرفتند.آزمون 

های اختصاصی جهت شمارش ها در محیطپس از کشت باکتریکشت و شناسایی باکتری های شاخص:  -4

 کلی اشریشیا باکتری و 6026 -1 شماره ایران ملی استاندارد اساس کوآگوالز مثبت بر اورئوس استافیلوکوکوس

 [.6، 2] گرفتند قرار شناسایی مورد 2446 شماره ایران ملی استاندارد با مطابق

 از نظر موفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تایید نهایی هاباکتریها: ررسی میکروسکوپی کشتب -2

 نتایج و بحث

ها نیستند. های ضدعفونی کننده دست قادر به از بین بردن آلودگی و چرک قابل مشاهده روی دستژل

 مشاهدهداند که دست ها آلودگی قابل ها را زمانی مناسب میها در آمریکا مصرف این ژلمرکز کنترل بیماری

ا و شیارهای بسیار عمیقی هلی در واقع دارای شکافورسد انسان به نظر نرم میدست پوست نداشته باشد .

 و شودمیها تجمع میکروبایجاد کلنی و شیارها و خطوط مختلف روی دست افراد باعث این وجود  باشد.می

-تریباک ،که با شستشوی سطحیبطوریبمانند باقی  روی پوستمدت زمان زیادی دهد ها اجازه میبه میکروب

 [.2گردند ]شده در این خطوط براحتی جدا نمی های پنهان

 هایالیه در مقیم پوست هایمیکروب اکثر .است موقت انواع و مقیم هایمیکروارگانیسم دارای دست پوست

 شستشوی که بدنبال دارند قرار اپیدرم عمقی های الیه در هاآن درصد 22تا  12 ولی حدود قراردارند سطحی

 رشدشان یا شده میکروبی، کشته ضد مواد بوسیله معموال ولی شوندپاک نمی معمولی هایصابون با هادست

و  شد خواهد پوست های موقتی میکروب زدودن باعث معمولی صابون با هادست شستن .گرددمی مهار

  [.0] .دهندمی کاهش نسبی حد در مقیم را هایباکتری

ی های صنایع غذایکارکنان واحدحاصل از بررسی آلودگی دست های پلیت میکروبینتایج حاصل از شمارش 

 باشد.قابل مشاهده می 1و نمودار  1در جدول 
در مراحل مختلف آزمایشکارگران های حاصل از کشت میکروبی دست تعداد باکتری -1ول جد  

تکرار اولتعداد کلنی باکتری   نوع پلیت حاوی باکتری کل میانگین تعداد کلنی باکتری تکرار سوم تعداد کلنی باکتری تکرار دوم   

 <123 <123 <123 <123 بدون شستشو

 232 224 232 226 یک بار شستشو

 321 321 326 320 دو بار شستشو

 64 43 06 62 سه بار شستشو

بدون شستشو با استفاده 

 از ژل ضد عفونی کننده

224 232 223 231 
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دو بار شستشو همراه با 

 ژل ضد عفونی کننده

0 2 4 2 

 

 
های کشت در مراحل مختلف آزمونهای رشد یافته در پلیتتعداد باکتریمیانگین مقایسه  -1نمودار  

س از پکامل و آبکشی ها افزایش تعداد شستشوی دست نتایج حاصل از مقایسه مشاهدات نشان داد که با

پلیت  هایبدین صورت که تعداد کلنی باکتری یابدها کاهش میتعداد باکتریبه سه،  یکاز هر بار شستشو 

ز تعداد های این پلیت بیشتر اتعداد کلنی حاصل از یک بار شستشو بیشتر از پلیت حاصل از دوبار شستشو و

ضد  ژلپلیتی که حاصل از دوبار شستشو به همراه استفاده از  ها در پلیت حاصل از سه بار شستشو بود.آن

عفونی کننده بود کمترین میزان باکتری را به خود اختصاص داد که این امر نشان دهنده این است که استفاده 

 واحدهای تولیدیگران کار دست زداییمیکروبفونی کننده به بهترین راه ضد ع مادهو  مایع همزمان از صابون

 امتم تواندنمی تنهایی به دست هایآلودگیباالی چرک و  حجم دلیلهب دست عفونی ضد ژلکند. اشاره می

 یضرور کننده ضدعفونی ژل از استفاده از قبل دست کامل و شستشوی ببرد بین از را دست هایباکتری

  .باشدمی

 د.باشمی فوقمطالب صحت  زیر نمونه ای از کشت های مختلف دست کارگران بوده که بیانگر تصاویر

 
 پلیت حاصل از یک بار شستشوی دست -2شکل                                                  پلیت بدون شستشو -1شکل 
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 پلیت حاصل از سه بار شستشوی دست -4شکل                  پلیت حاصل از دو بار شستشوی دست -3شکل 

 
 ضد عفونی کننده ژلپلیت حاصل از دو بار شستشو به همراه  -6شکل   بدون شستشو ضدعفونی دست ژلحاصل از  یتپل -2شکل 

 

عنوان باکتری به اشریشیا کلیو کوآگوالز مثبت اورئوس  استافیلوکوکوسنتایج حاصل از شمارش دو باکتری 

و به دوبار شستشهای حاصل از سه بار شستشو با مایع شوینده دست و نیز نشان داد که در پلیتهای شاخص 

 رسد.میزان این دو باکتری به صفر میضد عفونی کننده  ژلهمراه 

 

 گیرینتیجه

 کنترل ساده روش یک های موجود در خط تولیدمواد و دستگاه با تماس از و بعد قبل دست شستشوی

مشکالت در ارتباط  به درستی انجام شود تا حد زیادی از ایجاد اگر که است های حاصل از مواد غذاییبیماری

کارگران این روش ساده اگر در شود. جلوگیری میزاد های غذاو بیماریکنندگان مواد غذایی با سالمت مصرف

ضدعفونی های وی دست با آب و صابون مایع با ژلهای تولیدی قبل از ورود به خط تولید به همراه شستشواحد

عفونی کننده بدون ضد ه تنها از ژلدر مقایسه با استفادعفونی نمایند ها را ضدکننده حاوی الکل نیز دست

های میکروب کاهشبربیشتری بسیار تاثیر  ،مایع آب و صابون فقط شستشو با نسبت به و یاشستشوی دست 

 .موجود در دستان خود خواهند داشت
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