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ارسیابی ریسک ایجاد آلودگی باکتزیایی مواد غذایی
بيمارستانی توسط ادوات طبخ
هٌيزُ هجلغي ًصز  ،1فبعوِ ججبري  ، 2 ٍ 1هغؼَد آلثَيِ  ،*2پزيغب تزاثي  ،2هْذي ثلَايِ،3
هحوذرضب سالي
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 1گزٍُ ثْذاؽت هحيظ ،داًؾكذُ ثْذاؽت ،داًؾگبُ ػلَم پشؽكي ؽْيذ ثْؾتي
 2هزکش تحقيقبت گَارػ ٍ کجذ ،داًؾگبُ ػلَم پشؽكي ؽْيذ ثْؾتي
 3ثخؼ ثْذاؽت هحيظ ،ثيوبرعتبى عبلقبًي ،داًؾگبُ ػلَم پشؽكي ؽْيذ ثْؾتي
(دريبفت هقبلِ -31/3/30 :پذيزػ هقبلِ)31/12/10 :

چكيذُ
سهيٌِ :عغَح ،اهكبًبت ٍ تجْيشات هَرد هصزف در تْيِ غذا در گغتزػ پبتَصىّبي هٌتقلِ اس غذا ثِػٌَاى يک ًگزاًي اصلي در
ثيوبرعتبىّب هغزح هيثبؽذّ .ذف اس هغبلؼِ حبضز ثزرعي ًقؼ ادٍات عجخ در اًتقبل پبتَصىّبي هْن هغئَل ػفًَتّبي ثيوبرعتبًي ٍ
ثيوبريّبي هٌتقلِ اس هَاد غذايي در هَاد غذايي ثيوبرعتبًي يكي اس ثيوبرعتبىّبي ؽْز تْزاى اعت.
هَاد ٍ رٍػّب :عي  3هزحلِ ًوًَِثزداري هغتقل ،اس اثشار ٍ ٍعبيل پزکبرثزد هصزفيّ ،ز ًوًَِ اس ًظز آلَدگي ثبکتزيبيي هَرد ثزرعي
قزار گزفتً .وًَِّبي هزثَط ثِ ادٍات عجخ اس عزيق عَاة اعتزيل جوغآٍري ٍ ثالفبصلِ پظ اس اًتقبل در لَلِّبي اعتزيل ،تحت
تَعظ آسهَىّبي تؾخيصي ثبکتزيؽٌبعي عجق اعتبًذاردّبي هَجَد تؼييي گزديذ.
يبفتِّب :اس هيبى ًوًَِّبي هَرد ثزرعي ادٍات عجخ ،آلَدُتزيي ًوًَِّب هزثَط ثِ ًوًَِّبي تختِ کبر ٍ هخلَطکي (ثِتزتيت 35 ٍ 33
درصذ) ثَد .هْنتزيي ثبکتزيّبي جذا ؽذُ اس ايي ًوًَِّب هزثَط ثِ گًَِّبي اًتزٍثبکتزيبعِ ،اعتبفيلَکَکَط اٍرئَط ،گًَِّبي
ثبعيلَط ٍ کلجغيال پٌَهًَيِ ثَدًذ کِ ّنخَاًي ثباليي ثب جذايِّبي ثبکتزيبيي هَاد غذايي هزتجظ ثب آىّب ًؾبى دادًذ.
ًتيجِگيزيً :تبيج حبصلِ اس ايي هغبلؼِ ثب تأکيذ ثز ثبال ثَدى عغَح آلَدگي هيكزٍثي در هَاد غذايي ثيوبرعتبًي ٍ ادٍات عجخ هزتجظ ثب
آىّب در ثيوبرعتبى تحت هغبلؼِ ،ػذم رػبيت عجخ صحيح ٍ ًكبت ثْذاؽتي ٍعبيل عجخ در اهز تْيِ ٍ تَسيغ غذاّبي ثيوبرعتبًي را در
ايي ثيوبرعتبى ًؾبى هيدّذ.

ٍاصگبى

کليذي :آلَدگي ثبکتزيبيي ،هَادغذايي ثيوبرعتبًيٍ ،عبيل عجخHACCP ،

*
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کؾت در هحيظ اختصبصي ثبکتزيّبي گزم هٌفي ٍ هحيظ ػوَهي قزاردادُ ؽذًذ .آلَدگي کلي ثبکتزيبيي ّز ًوًَِ ٍ ًَع ثبکتزيّب،

هيضاى هيتَاًذ هتفبٍت ثبؿذ ثب ايي ٍخَد  35دسكذ اص

هقذهِ
ػيؼتن تدضيِ ٍ تحليل خغش ٍ ًمبط کٌتشل ثحشاًي

1

هشگّبي اتفبق افتبدُ ،هشثَط ثِ ثيوبسػتبىّب ٍ افشاد

( )HACCPثِػٌَاى يک ػيؼتن هذيشيت ػالهت

آػيتپزيش ثؼتشي دس ايي هکبىّب ثَدُ اػت (.)3

هَاد غزايي هؼشفي ؿذُ اػت ( .)1ايي ػيؼتن ثِػٌَاى

آلَدگي هَاد غزايي ثيوبسػتبًي دس استجبط ثب ػَاهل

يک ػيؼتن خْبًي ػبصهبى يبفتِ ٍ يک سٍؽ کٌتشل

هيبًدياي ّوچَى کيفيت ٍ ؿشايظ ًگْذاسي هَاد

کٌٌذُ ثشاي هؼشفي هَاد ثيَلَطيک ،ؿيويبيي ٍ فيضيکي
پشخغش هحؼَة هيگشدد کِ اص عشيك پيؾثيٌي ٍ
خلَگيشي اص ثشٍص خغش تب پيگيشي آى دس هحلَل

غزاييً ،حَُ آهبدُػبصي هَاد غزايي ،ثْذاؿت کبسکٌبى
عجخ هَاد غزايي ،ظشٍف ٍ ادٍات عجخ هشتجظ ثب تْيِ
هَاد غزايي ،ؿجکِ تَصيغ ٍ هَلؼيت هشکض عجخ دس آى

ًْبيي ػول هيًوبيذ .اهشٍصُ دس اغلت کـَسّب ثبيذ

ثيوبسػتبى اػت (ّ .)4شيک اص ايي ػَاهل هيتَاًٌذ

هَاد غزايي ثش اػبع هؼيبسّبي هؼشفي ؿذُ تَليذ ٍ

ثِػٌَاى يک ًمغِ کٌتشل دس خظ تَليذ ايي هَاد دس ًظش

فشاٍسي ؿًَذ .پيبدُػبصي ايي هؼيبسّب هيتَاًذ دس

گشفتِ ؿًَذ .ادٍات عجخ دس ايي سخذاد ثِػٌَاى يک

هوبًؼت اص ثشٍص ثيوبسيّبي هٌتمل ؿًَذُ اص عشيك

فبکتَس خغش هْن دس ثشٍص ػفًَتّبي هکشس

هَاد غزايي کوک ًوبيذ .ايي ثيوبسيّب دس کـَسّبي

ثيوبسػتبًي ٍ هخضى هْن پبتَطىّبي هيکشٍثي ػول

هختلف ثٍِيظُ کـَسّبي دس حبل تَػؼِ ٍ تَػؼِ

هيًوبيٌذ ( .)5ػغَح ،اهکبًبت ٍ تدْيضات هَسد

يبفتِ هَخت هشگ ٍهيش فشاٍاًي هيؿَد .پيبدُػبصي

هلشف دس تْيِ غزا دس گؼتشؽ پبتَطىّبي هٌتملِ اص

هؼيبسّبي فَق دس تَليذ هَاد غزايي هيتَاًذ کوک

غزا ثِ ػٌَاى يک هؼئلِ ًگشاى کٌٌذُ اكلي دس

ؿبيبًي دس کبّؾ ايي ثيوبسيّب ًوبيذ (.)2

ثيوبسػتبىّب هغشح هيثبؿذ .ػشٍيغّبي غزايي دس

عغيبىّبي ثيوبسيّبي هٌتملِ اص غزا دس ثيوبسػتبى،

ايي فضبّب ثِػٌَاى صهيٌِّبي ثحشاًي ثشاي ػالهتي دس

هَاسد اختٌبةًبپزيش ثيوبسي ٍ هشگ سا دس خوؼيتّبي

ًظش گشفتِ هيؿًَذ .اص ايي سٍ ثبيذ ٍضؼيت آلَدگي

آػيتپزيش تـکيل هيدٌّذ .ايي گشٍُ اص ثيوبساى

ثبکتشيبيي ػغَح دس توبع هَاد غزايي ثيوبسػتبًي

آػيتپزيشتش ّؼتٌذ ٍ ايدبد ػفًَت هتمبعغ ثِدًجبل

هَسد تَخِ ٍيظُ ثبؿذ (.)6

ثيوبسيّبي ًبؿي اص غزا هيتَاًذ دس آىّب

ؿٌبػبيي ػَاهل دخيل دس ثشٍص عغيبى ثيوبسيّبي

عغيبىّب ٌَّص ثبالػت .دالتَى (ّ ٍ )Daltonوکبساى
دس اػتشاليب دس هغبلؼِاي ،اص هدوَع  214هَسد

هَاسد اختٌبةًبپزيش ثيوبسي ٍ هشگ سا دس خوؼيتّبي
آػيتپزيش کبّؾ دّذ .ايي ػَاهل دس کـَسّبي

عغيبىّبي ثيوبسيّبي ًبؿي اص غزا هتَخِ ؿذًذ کِ

هختلف ثش اػبع ٍضؼيت ثْذاؿتي ٍ ػغح آگبّي

ثِعَس هؼوَل تٌْب  5دسكذ اص ايي عغيبىّب دس

هتفبٍت ّؼتٌذ (ّ .)4ذف اص هغبلؼِ حبضش ثشسػي

ثيوبسػتبىّب گضاسؽ هيؿًَذ کِ ثؼتِ ثِ ٍضؼيت

ًمؾ ادٍات عجخ دس اًتمبل پبتَطىّبي هْن هؼئَل

ثْذاؿتي ٍ خغشافيبيي هٌغمِ يب ػغح فشٌّگي ايي

ػفًَتّبي ثيوبسػتبًي ٍ ثيوبسيّبي هٌتملِ اص هَاد
غزايي دس يکي اص ثيوبسػتبىّبي ؿْش تْشاى ثِػٌَاى

Hazard Analysis and Critical HACCP) )Control Point
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يک ًمغِ ثحشاًي لبثل اسصيبثي دس پيبدُػبصي الگَي
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چبلؾثشاًگيض ثبؿذ .خغش هشگ ٍهيش دس استجبط ثب ايي

هٌتملِ اص غزا دس ثيوبسػتبى هيتَاًذ ثِهيضاى صيبدي

 HACCPهيثبؿذً .تبيح حبكل اص ايي هغبلؼِ ثِ

ًتبيحً ،وًَِگيشي دس ػِ تکشاس هؼتمل ،دس ػِ سٍص

حزف اكليتشيي ػَاهل هذاخلِ کٌٌذُ ايي آلَدگيّب

هتفبٍت ٍ ثِكَست

اًدبم گشديذ.

دس فشآيٌذ عجخ غزاّبي ثيوبسػتبًي کوک خَاّذ ًوَد.

ًوًَِگيشيّبي هشثَط ثِ هَاد غزايي ٍ اثضاس دس ّش

تلبدفي

ػشي اص ًوًَِگيشي ثِكَست هؼتمل اص يکذيگش ٍ دس
يک سٍص کبسي اًدبم پزيشفتّ .وچٌيي ًَع هَاد

هَاد ٍ رٍػّب

غزايي خبم ٍ پختِ هَسد ثشسػي دس ّش هشحلِ اص

ثِهٌظَس ثشسػي آلَدگي ثبکتشيبيي ادٍات عجخ ٍ

ًوًَِثشداسي عي فشآيٌذ پخت يکؼبى دس ًظش گشفتِ

ػغَح دس توبع ثب هَاد غزايي ثيوبسػتبًي ،اص هحل

ؿذ .ثذييهٌظَس هْنتشيي اثضاس پشکبسثشد هَسد ثشسػي

آهبدُػبصي ٍ عجخ غزا تب تَصيغ آى دس تخت ثيوبس

لشاس دادُ ؿذًذ .خْت ًوًَِگيشي اص ػغَح اص سٍؽ

يکي اص ثيوبسػتبىّبي دٍلتي تحت پَؿؾ داًـگبُ

کـت ػَآة اػتفبدُ گشديذ .ػَاة اػتشيل آغـتِ ثِ

ػلَم پضؿکي ؿْيذ ثْـتي ثب هدَص کويتِ اخالق

هحلَل ًشهبل ػبليي ( 0/08دسكذ) ثالفبكلِ پغ اص

پضؿکي داًـگبُ هزکَس ًوًَِگيشي اًدبم ؿذ.

توبع ثب اثؼبد پيؾثيٌي ؿذُ اص ػغَح تحت ثشسػي ثِ

تؼييي ًَع ٍ تؼذاد ًوًَِ ٍ اًتخبة عغَح
ثِهٌظَس ثشسػي آلَدگي ٍ تٌَع هيکشٍثي هَاد غزايي
ٍ ًمؾ ادٍات عجخ دس افضايؾ هيضاى ايي آلَدگي،
تؼذاد ػيضدُ ًوًَِ هبدُ غزايي هشػَم ثيوبسػتبًي
(ؿبهل چْبس ًَع اص هبدُ غزايي خبم ٍ ًِ ًَع اص غزاي
پختِ ؿذُ) ٍ دُ ًوًَِ تْيِ ؿذُ ثب ػَاة اص ػغَح
هْنتشيي ادٍات فشآٍسي هَاد غزايي ٍ ػغَح دس
توبع ثب هَاد غزايي (ؿبهل تختِکبس ،ػيٌي ،چبلَ،
ػيخ ،هيلِ ًگْذاسي ػيخ ،هخلَطکي ،تشالي حول غزا
ٍ پبتيل) دس ػِ تکشاس اص ّش ثخؾ تْيِ ؿذ .هَاد

لَلِّبي اػتشيل کذگزاسي ؿذُ هٌتمل ٍ ثب سػبيت
ؿشايظ حفظ آلَدگي دس کوتشيي فبكلِ صهبًي ثِ
آصهبيـگبُ حول گشديذ.
خْت تْيِ ّش ًوًَِ اص ػَاةّبي اػتشيل هدضا
اػتفبدُ گشديذ .ثِهٌظَس ثشسػي آلَدگي هَاد غزايي،
ًوًَِّبيي اص غزاّبي خبم ٍ پختِ دس کيؼِّبي
پالػتيکي اػتشيل تْيِ ٍ ثب اػتفبدُ اص يک دػتگبُ
ّوگي کٌٌذُ ( )STOMACHERکِ داساي حشکبت
ضشثِاي اػت دس حدن هٌبػجي اص هحلَل ًوکي
اػتشيل ّوگي گشديذًذ.

ثِتشتيت ؿبهل اؿکبل خبم (گَخِ ،کجبة ثشگ ،هبّي

ػَآةّب هؼتميوبً دس هحيظّبي کـت ثالد آگبس ٍ هک

ٍ کَثيذُ هشؽ) ٍ اؿکبل پختِ ؿذُ ؿبهل (گَخِ،

کبًکي آگبس کِ ثِتشتيت ثشاي خذاػبصي ػوَهي

کجبة ثشگ ،هبّي ،کَثيذُ هشؽ ٍ گبٍاط) ثَدًذ.

ثبکتشيّب ٍ تفکيک ثبکتشيّبي گشم هٌفي هَسد
اػتفبدُ لشاس هيگيشًذ کـت ؿذًذ .کلٌيّبي سؿذ

ًوًَِگيزي

يبفتِ دس ّش پليت پغ اص اًکَثبػيَى ؿجبًِ دس 37oC

ثِهٌظَس ثشسػي ثبس ثبکتشيبيي ،هَاد غزايي خبم ٍ پختِ،

اص ًظش هشفَلَطيک ثشسػي ٍ ًتبيح آصهَىّبي

ػغَح دس توبع ثب آًْب ٍ ادٍات عجخ هَسد

ثيَؿيويبيي آىّب ثش اػبع اػتبًذاسدّبي تـخيلي

ًوًَِگيشي لشاس دادُ ؿذًذ .ثشاي تؼييي تکشاسپزيشي

ثشخي ( ،)7هَسد تفؼيش لشاس دادُ ؿذ .دس هَسد هَاد
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غزايي خبم ٍ پختِ ثشسػي ؿذُ دس ايي هغبلؼِ

تؼييي َّيت هيكزٍثي

غزايي ّش يک اص ػَػپبًؼيَىّب ثالفبكلِ دس

آصهَى دليك فيـش ثب کوک ًشم افضاس SPSS

سلتّبي هٌبػت ثِسٍؽ ٍ plate count assay

(ٍ )USA، Il، Chicago،SPSS Incيشايؾ 11/5

هغبثك ثب پشٍتکلّبي هَسد تأييذ هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ

اسصيبثي گشديذ.

تحميمبت كٌؼتي ايشاى ثِؿوبسُّبي ،2946 ،5272

تفؼيش هيضاى آلَدگي دس هَسد ػغَح ٍ هَاد غزايي

 6806-3 ٍ 5838 ،2461 ،437اص ًظش آلَدگي

ثش اػبع هؼيبسّبي رکش ؿذُ دس هٌبثغ ()9( ٍ )8

ثبکتشيبيي ثوبًٌذ آًچِ ثشاي آصهَىّبي تـخيلي

اًدبم ؿذُ اػت.

ادٍات عجخ تَضيح دادُ ؿذ هَسد ثشسػي لشاس دادُ
ؿذًذ .هيضاى آلَدگي ثبکتشيّب ثش اػبع تؼذاد کلٌي

يبفتِّب

سؿذ يبفتِ ثب تَخِ ثِ سلت هحلَل هَسد اػتفبدُ

اص هيبى ًوًَِّبي هَاد غزايي ًوًَِ کَثيذُ هشؽ خبم ٍ

(ػي اف يَ ثش هيلي ليتش) دس هَسد هَاد غزايي ٍ ػغح

پختِّ ،وچٌيي گبٍاط ثبالتشيي هيضاى آلَدگي ثبکتشيبيي سا

تحت توبع (ػي اف يَ ثش  60ػبًتيهتش هشثغ) دس

ًـبى دادًذ .هْنتشيي ثبکتشيّبي ؿٌبػبيي ؿذُ دس ايي

هَسد ادٍات ٍ ػغَح هَسد هغبلؼِ تؼييي گشديذ.

ًوًَِّب هَاد غزايي خبم ٍ پختِ ثِتشتيت هشثَط ثِ
گًَِّبي اًتشٍثبکتشيبػِ ( ،)100 ٍ 56اػتبفيلَکَکَع

آًبليش آهبري
هؼٌبداس ثَدى استجبط آلَدگي هَاد غزايي ٍ ادٍات عجخ
ٍ ػغَح دس توبع ثب آًْب ثٍِػيلِ آصهَى آهبسي ٍ t

اٍسئَع ( ،)27 ٍ 12کلجؼيال پٌَهًَيِ (ٍ )64 ٍ 42
کليفشمّب ( )100 ٍ 56دسكذ ثَدًذ (خذٍل .)1

جذٍل  )1درصذ فزاٍاًي ثبکتزيبيي در ًوًَِّبي تحت هغبلؼِ

ًبم ًوًَِ

ًبم ثبکتز

اًتزٍثبکتزيبعِ ()%

اػضبء خبًَادُ

کلجغيال پٌَهًَيِ ()%

ثبکتزيّبي کليفزم()%

اؽزيؾيب کلي ()%

اٍرئَط ()%

اعتبفيلَکَکَط

همبيؼِ حضَس ثبکتشيّبي اػتبفيلَکَکَع اٍسئَع

ػبيش اثضاسّب (كفش دسكذ) ثَد .آلَدگي ثِ

دس ادٍات عجخ استجبط هؼٌبداسي سا اص ًظش اثضاس ٍ

اػتبفيلَکَکَع اٍسئَع دس هَسد هَاد غزايي خبم ٍ

آلَدگي هَادغزايي پختِ ؿذُ ًـبى داد (.)P>0/0001

پختِ ثِتشتيت دس ً 1وًَِ اس کجبة ثشگ (17 ٍ 33

ٍ ًـبىدٌّذُ فشاٍاًي غبلت ايي ثبکتشي دس  4تختِ کبس

دسكذ) 1 ،گَخِ ( 33 ٍ 33دسكذ) ٍ ً 1وًَِ اص

( 100دسكذ) 2 ،چبلَ ( 50دسكذ) 1 ،هخلَطکي (50

کَثيذُ هشؽ ( 17 ٍ 33دسكذ) هيثبؿذ ٍ دس هبّي ايي

دسكذ) 3،ػيخ ( 50دسكذ) ٍ  1ػيٌي( 17دسكذ) دس

آلَدگي هـبّذُ ًـذ ( .)P=0/0001همبيؼِ فشاٍاًي
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اثضاس

(63)19

(37)11

(57)17

(17)5

37

37

60

اپيذرهيذيظ ()%

پختِ

اعتبفيلَکَکَط

هَاد غزايي

(56)15

(42)11

(56)15

(4)1

12

19

63

ثبعيلَط ()%

هَاد غزايي خبم

(100)11

(64)7

(100)11

(18)2

(27)3

9

0

کلجؼيال پٌَهًَيِ دس ادٍات عجخ هختلف هؤيذ فشاٍاًي

هخلَطکي ٍ اص ًظش آلَدگي ثِ کليفشمّب چبلَ ٍ ػپغ

ثبالي ايي ثبکتشي دس  3چبلَ ( 75دسكذ) 4 ،ػيخ (70

تختِکبس آلَدُتشيي ًوًَِّبي اثضاس ٍ ٍػبيل کبس ثَدًذ.

دسكذ) ٍ  1هخلَطکي ( 50دسكذ) دس همبيؼِ ثب ػبيش

همبيؼِ حضَس ثبکتشي ّبي اًتشٍثبکتشيبػِ دس ادٍات

ادٍات پخت (كفش تب  30دسكذ) ثَد ٍلي ساثغِ

عجخ ّيچ استجبط هؼٌي داسي سا اص ًظش ًَع ثبکتشي ٍ

هؼٌبداسي سا ًـبى ًذاد ( .)P=0/56اص هيبى ًوًَِّبي

ًَع اثضاس ًـبى ًذاد ( .)P<0/05هْنتشيي ثبکتشيّبي

هَسد ثشسػي ادٍات عجخ ،آلَدُتشيي ًوًَِّب هشثَط ثِ

خذا ؿذُ اص ايي ًوًَِّب هشثَط ثِ گًَِّبي

ًوًَِّبي تختِکبس ٍ هخلَطکي تؼييي گشديذ ٍ اص ًظش

اًتشٍثبکتشيبػِ ،اػتبفيلَکَکَع اٍسئَع ،گًَِّبي

آلَدگي ثِ اػضبء خبًَادُ اًتشٍثبکتشيبػِ چبلَ ٍ

ثبػيلَع ٍ کلجؼيال پٌَهًَيِ ثَدًذ (ًوَداس .)1

ًوَداس  )1دسكذ فشاٍاًي آلَدگي ثبکتشيبيي ػغَح ٍ اثضاس کبس

تحت ثشسػي هيتَاى ثِ گًَِّبي اًتشٍثبکتش،

ًـبى هيداد (.)P=0/000

اؿشؿيبکلي ،ػَدٍهًَبع ائشٍطيٌَصا ،اػتبفيلَکَکَع

ػَدٍهًَبع ائشٍطيٌَصا دس کجبة ثشگ پختِ ؿذُ،

اپيذسهيذيغ ٍ پشتئَع اؿبسُ ًوَد.

اػتبفيلَکَکَع اپيذسهيذيغ دس هبّي پختِ ؿذُ ٍ

ًتبيح همبيؼِ تؼذاد ٍ تٌَع گًَِّبي ثبکتشيبيي دس

گًَِّبي اًتشٍثبکتش دس هبّي ٍ کَثيذُ هشؽ پختِ ؿذُ

ًوًَِّبي هَاد غزايي هؤيذ افضايؾ ثبس هيکشٍثي

خذاػبصي گشديذًذ ،دس حبليکِ ايي ثبکتشيّب دس

هؼبدل  20دسكذ دس کَثيذُ هشؽ ثَد .دس ػبيش هَاسد

ّيچيک اص ًوًَِّبي خبم هشتجظ هَسد ثشسػي

ًؼجت کبّؾ ثبس هيکشٍثي هَاد غزايي خبم ثِ پختِ دس

ؿٌبػبيي ًـذُ ثَدًذ .همبيؼِ گًَِ ّبي ثبکتشيبيي

داهٌِ  78/2دسكذ تب 80دسكذ هتغيش ثَد .کوتشيي هيضاى

ؿٌبػبيي ؿذُ دس ًوًَِ ّبي هَاد غزايي ٍ ادٍات

کبّؾ ثبس هيکشٍثي هشثَط ثِ هبّي تؼييي گشديذ .دس

عجخ ثِ عَس ٍاضحي ًـبى گش ؿجبّت ًَع ثبکتشي ّب

توبهي هَاد غزايي پختِ ؿذُ تحت هغبلؼِ حضَس

ٍ ثبالتش ثَدى ؿبخق آلَدگي ادٍات عجخ دس هَسد
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اص ػبيش گًَِّبي ثبکتشيبيي خذا ؿذُ اص ًوًَِّبي

ثبػيلَع پغ اص فشايٌذ پخت ثِعَس هؼٌبداس افضايؾ

اغلت ثبکتشي ّب ثِ خض کلجؼيال ًَهًَيِ ،پشٍتئَع ٍ

هيضّبي کبس يکي اص ثيوبسػتبىّب اص ًظش تؼذاد ثبکتشيّبي

ػيتشٍثبکتش ثَد (خذٍل .)1

َّاصي هضٍفيل ثبالتش اص حذ هدبص ثَد.
ثِعَس هـبثْي ثيـتشيي آلَدگي هيکشٍثي ثب تَخِ ثِ
ؿبخقّبي هيکشٍثي دس ًظش گشفتِ ؿذُ (ثبکتشيّبي

اکثش پبتَطىّبي غزايي ٍ ثبکتشيّبي هَلذ فؼبد لبدس

ثِ تختِّبي ثشؽ ثَد کِ اص ًظش تؼذاد ثبکتشيّبي َّاصي

ثِ چؼجيذى ثِ ػغَح دس توبع هَادغزايي ٍ صًذُ

هضٍفيل دس دٍ ثيوبسػتبى ٍ اص ًظش اًتشٍ ثبکتشيبػِ دس ػِ

هبًذى حتي ثؼذ اص تويض کشدى ٍ ضذػفًَي هيثبؿٌذ.

ثيوبسػتبى تحت هغبلؼِ ثيـتش اص حذ هدبص ثَدُ اػت .ايي

چٌيي پبيذاسي ثبکتشيبيي هيتَاًذ ثبػث آلَدگي هَاد

هحممبى ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ کِ ثيوبسيّبي ًبؿي اص غزا

غزايي دس عَل پشٍػِ تَليذ ؿَد ٍ ايي هيتَاًذ ثبػث

دس ايي ثيوبسػتبىّب هيتَاًذ ثِػلت اػتفبدُ اص تختِّبي

اثشات خذي سٍي کيفيت ٍ ايوٌي غزا ثِػٌَاى يک

ثشؽ کِ ثِ دسػتي تويض ًـذُ يب ثيؾ اص حذ فشػَدُاًذ

خغش ثبلمَُ ثشاي ثيوبساى ثب سيؼک ثبال دس ثيوبسػتبى

ثبؿذ ( .)11فشاٍاًي آلَدگي ثبکتشيبيي ػغَح دس توبع

گشدد (.)10

ثب هَاد غزايي دس ايي ثيوبسػتبىّب دس همبيؼِ ثب ثيوبسػتبى

ثش اػبع اػتبًذاسدّبي اسٍپب ٍ آهشيکب (ً )8تبيح حبكل

تحت ثشسػي دس هغبلؼِ حبضش ثؼيبس کوتش ثَد کِ اّويت

اص ثشسػي ٍ آصهبيؾ اًدبم ؿذُ دس هغبلؼِ حبضش ًـبى

ؿٌبػبيي ٍ کٌتشل ايي آلَدگيّب سا دس هشاکض دسهبًي دس

داد کِ آلَدگي ثبکتشيبيي ػغَح ٍ اثضاس هلشفي دس

ايشاى ًـبى هيدّذ .ػليشغن ػذم ٍخَد استجبط هؼٌبداس

آؿپضخبًِ ثيوبسػتبى تحت هغبلؼِ ،دس هَسد هدوَع کل

هيبى ثبکتشيّبي آلَدُ کٌٌذُ ٍ ًَع اثضاس دس ايي هغبلؼِ،

ثبکتشيّب ،هدوَع اسگبًيؼنّبي اًتشٍثبکتشيبػِ ٍ

فشاٍاىتشيي ػغَح آلَدُ دس هغبلؼِ حبضش ًيض ثِهبًٌذ

اسگبًيؼنّبي ؿبخق آلَدگي دػت ٍ هذفَػي

تحميك كَست گشفتِ تَػظ سٍد سيگَص ٍ ّوکبساى

(اػتبفيلَکَکَع اٍسئَع ٍ اؿشؿيب کلي) ثِتشتيت ،76/6

هشثَط ثِ تختِ ثشؽ ( 38دسكذ) ٍ پغ اص آى ثِتشتيت

 3/3 ٍ 40 ،43/3دسكذ خبسج اص آػتبًِ لبثل لجَل ثَدُ

هشثَط ثِ هخلَطکي ( 35دسكذ) ،چبلَ ( 33دسكذ) ٍ

اػت .ايي دس حبلي اػت کِ دس هغبلؼِاي کِ تَػظ

ػيخ ( 32دسكذ) ثَدّ .وچٌيي دس هَسد آلَدگي ثِ

سٍدسيگَص ( ّ ٍ )Rodriguezوکبساى دس ػبل 2009

اػضبء خبًَادُ اًتشٍثبکتشيبػِ 33/3 ،دسكذ اص ًوًَِّبي

دس  5ثيوبسػتبى دس اػپبًيب ثشسٍي چْبس ػغح (هيض کبس،

اثضاس ٍ ٍػبيل کبس تحت هغبلؼِ ؿوبسؽ ثـمبثي ثبالتش اص

تختِّبي ثشؽ ،ظشفـَيي ٍ ؿيش آة) اًدبم ؿذُ ثَد،

 10000ػي اف يَ ثش ػبًتي هتشهشثغ ٍ  43/3دسكذ اص

ثْذاؿت توبهي هيضّبي کبس ثب تَخِ ثِ اػتبًذاسد

ًوًَِّبي اثضاس دس هحذٍدُ ثبالتش اص  1ػي اف يَ ثش

هيکشٍثيَلَطيکي دس ًظش گشفتِ ؿذُ ثشاي ػغَح دس

ػبًتي هتشهشثغ آلَدگي داؿتٌذ.

توبع ثب دػت (تؼذاد ثبکتشيّبي َّاصي هضٍفيل ٍ

دس خلَف ًوًَِّبي اثضاس ثِخض هخلَطکي ٍ چبلَ

ثبکتشيّبي ؿبخق ثِتشتيت کوتش اص ( 5 ٍ 1ػي اف يَ

ًيض ثِتشتيت  37/5 ٍ 57/7دسكذ آلَدگي ثِ اػضبء

ثش ػبًتيهتشهشثغ) اص ًظش اًتشٍثبکتشيبػِ هَسد تأييذ ٍ

خبًَادُ اًتشٍثبکتشيبػِ ٍ اػتبفيلَکَکَع اٍسئَع

آلَدگي آىّب کوتش اص حذ هدبص ثَد ٍ تٌْب يک هَسد اص

ديذُ ؿذًذ.
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ثحث

َّاصي هضٍفيل ٍ اًتشٍ ثبکتشيبػِ) دس هغبلؼِ فَق هشثَط

ًبکؼَيل اًدبم ؿذُ ثَد ػغَح آهبدُػبصي هَاد غزايي

ٍلي هَسدي اص ًظش آلَدگي ثِ اػتبفيلَکَکَع

ثِػٌَاى يکي اص هْنتشيي ًمبط ثحشاًي هيکشٍثي دس

اٍسئَع ٍ ػبلوًَال اسائِ ًٌوَدًذ.

ًظش گشفتِ ؿذ .ايي هحممبى هيضاى آلَدگي ايي ػغَح

تؼييي ؿشايظ ثْيٌِ عجخ هيتَاًذ دس کبّؾ ثبس آلَدگي

سا دس حذٍد  13-18ػي اف يَ ثش  50ػبًتيهتش هشثغ

هيکشٍثي هَاد غزايي ًمؾ ثِػضايي داؿتِ ثبؿذً .تبيح

دس هَسد آلَدگي کلي ثبکتشيبيي ٍ دس هَسد اؿشيـيب

حبكلِ اص هغبلؼِ حبضش ثب تأکيذ ثش ثبال ثَدى ػغَح

کلي هيضاى  1-35ػي اف يَ ثش  50ػبًتيهتش هشثغ

آلَدگي هيکشٍثي دس هَاد غزايي ثيوبسػتبًي ٍ ادٍات

گضاسؽ ًوَدًذ ( )6کِ کوتش اص ايي همبديش دس هغبلؼِ

عجخ هشتجظ ثب آىّب دس ثيوبسػتبى تحت هغبلؼِ ،ضؼف

حبضش دس هَسد آلَدگي کلي ثبکتشيّب ( 0-106ػي

هْن عجخ كحيح ٍ سػبيت ثْذاؿت ٍػبيل عجخ دس اهش

اف يَ ثش  60ػبًتيهتشهشثغ) ٍ اؿشيـيب کلي (0-1000

تْيِ ٍ تَصيغ غزاّبي ثيوبسػتبًي سا دس ايي ثيوبسػتبى

ػي اف يَ ثش  60ػبًتيهتش هشثغ) هيثبؿذ.

ًـبى هيدّذ .تَخِ ثِ ؿٌبػبيي ًمبط کٌتشل ثحشاًي ٍ

همبيؼِ آلَدگي هَاد غزايي هشتجظ ثب ػغَح تحت

آًبليض خغش ( ،)HACCPثشًبهِّب ٍ سٍؽّبي هٌبػت

ثشسػي دس ايي هغبلؼِ هؤيذ ٍخَد استجبط هؼتمين

تَليذ ( ،)GMPسػبيت اػتبًذاسدّبي ثْذاؿتي ٍ

ثيي ثبکتشي ّبي آلَدُ کٌٌذُ ادٍات عجخ ٍ

ؿؼتـَي هؤثش اثضاس ٍ ٍػبيل کبس کوک ؿبيبًي سا دس

ثبکتشي ّبي هَخَد دس هَاد غزايي هشثَعِ ثَد .ايي

هوبًؼت اص ثشٍص ثيوبسيّبي هٌتمل ؿًَذُ اص عشيك هَاد

ًوًَِ ّبي هَاد غزايي ثب تَخِ ثِ اػتبًذاسدّبي

غزايي دس ثيوبسػتبىّب اسائِ خَاّذ ًوَد .ثش اػبع ايي

پيـٌْبدي  FDAثشاي هَاد غزايي ثيوبسػتبًي ()9

تحميك ثشاي ؿٌبػبيي ،اسصيبثي ٍ کٌتشل ثيَلَطيکي،

خبم ٍ پختِ اص ًظش ؿوبسؽ کلي هيکشٍاسگبًيؼن ّب

فيضيکي ٍ ؿيويبيي دس استجبط ثب هشاحل تَليذ يک

ثِ تشتيت دس  61/5 ٍ 72دسكذ ٍ اص ًظش

هحلَل غزايي ،ثٍِيظُ دس هشاکض پشخغش اص ًظش

اػتبفيلَکَکَع اٍسئَع ثِ تشتيت دس  4 ٍ 9دسكذ

ثيوبسيّب ،هيتَاًذ کوک ؿبيبًي ثِ کٌتشل ًمبط ثحشاًي

هَاسد هؼيبس لبثل لجَل سا ًذاؿتٌذ.

آلَدگي دس استجبط ثب تْيِ آىّب ،هبًٌذ اثضاس عجخ ٍ کبسکٌبى،

دس هغبلؼِ ديگشي کِ تَػظ ّبًکَم (ٍ )Hanekom

ثِػٌَاى هٌبثغ هْن آلَدگي ثٌوبيذ .آهَصؽ پشػٌل ثب تأکيذ

ّوکبساى ( )2دس يک ثيوبسػتبى  350تختخَاثي دس

ثش سػبيت ايوٌي هَاد غزايي ٍ اكَل ثْذاؿتي ٍ الذاهبت

افشيمبي خٌَثي ثش سٍي آلَدگي ثبکتشيبيي ػيٌي غزاي

اكالحي ثشاي ًمبط ثحشاًي ؿٌبػبيي ؿذُ اص خولِ

ثيوبس ٍ تختِ هَسد اػتفبدُ ثشاي تْيِ ػبالد ،دػشّبي

ساُکبسّبي هؤثش هيثبؿذً .تبيح حبكلِ اص ايي تحميك

ػشد ٍ ػبًذٍيچّب اًدبم ؿذُ ثَد ،اص ًظش اؿشيـيبکلي

همغؼي ثب تَخِ ثِ تؼذاد ًوًَِ هبدُ غزايي ٍ اثضاسّبي

ثِتشتيت  870ٍ 350ػي اف يَ ثش  25ػبًتي هتشهشثغ

عجخ هحذٍد اسائِ ؿذُاًذ .اًدبم ثشسػي خبهغتش دس ػبيش

آلَدگي سا ًـبى دادًذ کِ کوتش اص آلَدگي تؼييي ؿذُ

ثيوبسػتبىّب ٍ ثبصُّبي صهبًي عَالًيتش هيتَاًذ کوک

دس هغبلؼِ هب ثَد.

ؿبيبًي دس خْت اسصيبثي دليكتش ٍضؼيت آلَدگي

ايي هحممبى ثِعَس هـبثْي ثب يبفتِّبي هغبلؼِ حبضش

هيکشٍثي هَاد غزايي ثيوبسػتبًي ٍ ًمؾ ادٍات عجخ دس

ؿوبسؽ کلي هيکشٍاسگبًيؼنّبي اؿشيـيبکلي ٍ

ايدبد ايي آلَدگيّب دس ثيوبسػتبىّبي کـَس اسائِ ًوبيذ.

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-09

دس هغبلؼِ ديگشي کِ دس هشکض هشالجت اص کَدکبى دس

ثبکتشيّبي َّاصي سا ثبالتش اص حذ هدبص گضاسؽ کشدًذ

ِ ايي همبلِ ثشگشفتِ اص پبيبىًبه.تـکش ٍ اهتٌبى سا داسًذ

عپبط ٍ قذرداًي

داًـدَيي هلَة داًـکذُ ثْذاؿت داًـگبُ ػلَم

ٍ ًَيؼٌذگبى ايي همبلِ اص ّوکبساى داًـکذُ ثْذاؿت

پضؿکي ؿْيذ ثْـتي ثب ّوکبسي هشکض تحميمبت

هشکض تحميمبت گَاسؽ ٍ کجذ داًـگبُ ػلَم پضؿکي

.گَاسؽ ٍ کجذ هيثبؿذ

ؿْيذ ثْـتي ثِدليل حوبيتّبي هبلي ٍ اخشايي کوبل
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Abstract
Background: Food contact surfaces are a major concern for food services facilities in controlling the
spread of food borne pathogens. This study was aimed to investigate roles of food utensils in transmission
of the most important bacteria associated with nosocomial infections and hospital food borne diseases in
one hospital in Tehran.
Materials and methods: During the three independent sampling processes, samples of common used
utensils were analyzed for bacterial contamination. Through a sterile swab the samples were collected in
sterile tubes and after transferring, were immediately subjected to culture on gram negative specific and
general media for bacteria. Total bacterial counts of each sample were determined and their
characterizations were performed by biochemical diagnostic tests according to standards methods.
Results: Among the studied cooking utensils’ and food samples, the most contaminated samples were
determined as samples from board and blender as 38% and 35%, respectively. The most bacteria isolated
from these samples were related to species of Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumoniae and Bacillus species that were similar to the isolates from studied food samples.
Conclusion: Results of this study, in addition to high contamination rates of medical foods and utensils in
their contact showed that there are significant weaknesses in proper cooking and utensils hygiene
conditions in preparation and distribution of medical food in the studied hospital’s samples.
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