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هشوض تحمیمات ایوٌی هحلَالت 
ػلَم پضؿىی لضٍیيداًـگاُ  -تْذاؿتی



:آًچِ دس ایي ًَؿتاس هی خَاًیذ

است؟ هْن آرایشی هحصَالت هیکزٍتی تْذاشت چزا
ِهی گَیذ آرایشی هَاد ایوٌی درتارُ قاًَى آًچ.

هی شًَذ؟ آرایشی هَاد ٍارد چگًَِ هیکزٍارگاًیسن ّا
هی پزسذ دارٍ غذا ساسهاى کِ سَاالتی. 
ًَِتزاتز در هحافظت تِ هی تَاًٌذ هصزف کٌٌذگاى چگ 

کٌٌذ؟ کوک هیکزٍتی آلَدگی
هی آهَسًذ؟ ها تِ چیشّایی چِ پیشیي هطالعات



ّای خاصی آلَدُ اگز هَاد آرایشی تِ هیکزٍارگاًیسن ّای هضز هاًٌذ تاکتزی ّا ٍ قارچ 

ساسهاى غذا ٍ دارٍ ایوٌی . شًَذ، هی تَاًٌذ تزای هصزف کٌٌذگاى هضز تاشٌذ

(.  1)هیکزٍتیَلَصیکی هَاد آرایشی را تِ دقت تزرسی هی کٌذ 

همذهِ

ِ ای اص ػفًَت چـوی ًاؿی اص واستشد هَاد آسایـی  (2)ًوًَ ِ ای اص ػفًَت پَػتی ًاؿی اص واستشد هَاد آسایـی  (2)ًوًَ



 اػتفادُ حال دس آسایـی هحلَالت تشخی سٍی تش تشیتاًیا دس تاصگی تِ وِ پظٍّـی دس

 ؿذُ تشسػی هحلَالت توام اص ٪79-90 حذٍد وِ گشدیذُ اػت هـخق ؿذ، اًجام

 هحلَالت تشای اػتفادُ هَسد اػفٌج ّای ٍ سیول چـن، خط لة، تشق لة، سط ؿاهل)

 .هیلی لیتش دس 103 تا CFU 102 تیي تاوتشیایی تاسّای تا تَدًذ، تاوتشی تِ آلَدُ (صیثایی

  CFU 106 اص تیؾ هتَػط تاس حاٍی صیثایی هحلَالت تشای اػتفادُ هَسد اػفٌج ّای

 ًیض فشئًَذی ػیتشٍتاوتش ٍ اؿشؿیاولی اٍسئَع، اػتافیلَوَوَع حضَس .تَدًذ هیلی لیتش دس

ِ ّا .ؿذ دادُ تـخیق  دادُ تـخیق هحلَالت اًَاع تواهی دس لاسچ ّا ٍ اًتشٍتاوتشیاػ

.(3()٪96/56 ٍ 58/26 تشتیة تِ) تَدًذ ؿایغ تش صیثایی اػفٌج ّای دس ٍ ؿذًذ

همذهِ



.آًچِ قاًَى درتارُ ایوٌی هَاد آرایشی هی گَیذ

ایوٌی ٍ ویفیت تضویي ّوچٌیي ٍ تْذاؿتی ؿشایط دس آسایـی فشآٍسدُ ّای تَلیذ  
 ًوی سٍد اًتظاس اگشچِ .هی تاؿذ آى تَلیذوٌٌذگاى ػْذُ تِ آى ّا هیىشٍتیَلَطیه

  تِ وِ هیىشٍاسگاًیؼن ّایی همادیش ٍلی تاؿٌذ ػتشٍى آسایـی ٍ تْذاؿتی فشآٍسدُ ّای
 اص تیؾ ًثایذ هی گزاسًذ، تاثیش هلشف وٌٌذُ ایوٌی ٍ فشآٍسدُ ویفیت تش تالمَُ طَس
.تاؿذ هجاص حذ

تِ تایذ هحلَالت ایي وِ اػت هؼٌی تذاى ایي  
  كَست دس ٍ ؿًَذ تشچؼة گزاسی دسػتی
  دس هَجَد دػتَسالؼول ّای طثك اػتفادُ

  یا ػشف سٍؽ تِ اػتفادُ ٍ هحلَل تشچؼة
  تی خطش هلشف وٌٌذگاى تشای تایذ اًتظاس، هَسد
ِ ای تِ ًثایذ وِ هؼٌی ایي تِ .تاؿٌذ  تْیِ، گًَ

ِ تٌذی   آلَدگی تشٍص اهىاى وِ ؿًَذ اًثاس یا تؼت
 تشای ًتیجِ دس ٍ تاؿذ داؿتِ ٍجَد آى ّا دس

.(1) تاؿٌذ هضش هلشف وٌٌذُ ػالهتی



ساسهاى هلی استاًذارد، لَاسم آرایشی را تِ طَر کلی اس لحاظ کیفیت 
:هیکزٍتی تِ دٍ دستِ تقسین هی کٌذ

.داسًذهَضؼی واستشد فشآٍسدُ ّایی وِ ( ب هحلَالتی وِ دس ًاحیِ چـن، تشای وَدواى صیش ( الف
.  ػِ ػال ٍ تش سٍی غـاّای هخاطی تِ واس هی سًٍذ

هیىشٍاسگاًیؼن ّای لثَل لاتل تؼذاد 
 یا cfu102×5تشاتش َّاصی هضٍفیلیه

 فشآٍسدُ اص هیلی لیتش یا گشم دس آى اص ووتش
.هی تاؿذ

هیىشٍاسگاًیؼن ّای لثَل لاتل تؼذاد 
 ووتش یا cfu102تشاتش َّاصی هضٍفیلیه

.هی تاؿذ فشآٍسدُ اص هیلی لیتش یا گشم دس

 

اؿشیـیاولی، اػتافیلَوَوَع اٍسئَع،  تاوتشی ّای تایذ ػاسی اص ّوِ فشآٍسدُ ّا 
.(4)تاؿٌذ  ml 1گشم  یا  1ػَدٍهًَاع آئشٍطیٌَصا ٍ واًذیذا آلثیىٌغ دس 



هیکزٍارگاًیسن ّا چگًَِ ٍارد هَاد آرایشی  
هی شًَذ؟

آلَدُ دٌّذُ ی تـىیل هَاد ػایش یا آب اٍلیِ، هَاد
ًاهٌاػة تَلیذ ؿشایط
تذٍى) هی وٌٌذ تـَیك سا هیىشٍاسگاًیؼن ّا سؿذ وِ هَادی 

(هؤثش ًگْذاسًذُ ػیؼتن یه داؿتي
تٌذی ِ   اًذاصُ تِ هحلَل اص وِ تؼت

ًوی وٌذ هحافظت وافی
یا ًمل ٍ حول ًاهٌاػة ؿشایط 

ػاصی رخیشُ
تشدى فشٍ تِ ًیاص هاًٌذ .هلشف ًَع 

(1) هحلَل داخل اًگـتاى



 اص ًاؿی كذهات اگش حتی
 ؿایغ آلَدُ آسایـی هَاد

 جذی هی تَاًٌذ ٍلی ًثاؿٌذ
  .تاؿٌذ

 آسایـی هَاد هثال ػٌَاى تِ
 چـن، ًاحیِ دس اػتفادُ هَسد

ِ ّا ٍ لَػیَى ّا  دّاًـَی
 ایجاد تاػث هی تَاًٌذ ّوگی

.(1) ؿًَذ جذی ػفًَت ّای



 .  سَاالتی کِ ساسهاى غذا دارٍ هی پزسذ

 :ػاصهاى غزا ٍ داسٍ تِ دًثال پاػخ آى ّؼتٌذهیىشٍب ؿٌاػاى تشخی اص ػؤاالتی وِ 

ایوٌی اص اطویٌاى هٌظَس تِ آسایـی هَاد آصهایؾ تشای سٍؽ تْتشیي  
چیؼت؟ آى ّا هیىشٍتیَلَطیىی

آى ّا ٍ هی وٌٌذ اػتفادُ ًگْذاسًذُ ػیؼتن ّای ًَع چِ اص آسایـی ؿشوت ّای  
ّؼتٌذ؟ هؤثش چمذس

ِهیىشٍاسگاًیؼن ّایی ًَع چ  
  آسایـی هَاد ػالهت دس

  ایجاد تْذاؿتی خطشات
هی وٌٌذ؟



 .  سَاالتی کِ ساسهاى غذا دارٍ هی پزسذ

ًَِلشاس هیىشٍاسگاًیؼن ّا هؼشم دس آسایـی هحلَالت هلشف وٌٌذگاى چگ  
داسًذ؟

لشاس آلَدُ آسایـی هَاد اص خطشاتی چِ هؼشم دس تیـتش هلشف وٌٌذگاى  
داسًذ؟



تِ هحافظت در  هی تَاًٌذ چگًَِ هصزف کٌٌذگاى 
تزاتز آلَدگی هیکزٍتی کوک کٌٌذ؟

تِ سا هیىشٍب ّا اػت هوىي .ًگزاسیذ اؿتشان تِ وؼی تا سا آسایـی لَاصم 
.تگزاسیذ اؿتشان

اػت هوىي .ًىٌیذ اضافِ سیول هاًٌذ آسایـی هَاد تِ سا تضاق یا آب  
  اػت هوىي ّوچٌیي .وٌیذ اضافِ سا دیگشی هیىشٍاسگاًیؼن ّای یا تاوتشی ّا

  گشفتِ ًظش دس تاوتشی ّا سؿذ اص جلَگیشی هٌظَس تِ وِ ًگْذاسًذُ ای
.وٌیذ غیشفؼال سا ؿذُ اػت

ؿًَذ، گشم خیلی آسایـی هَاد اگش .وٌیذ ًگْذاسی دلت تا سا آسایـی لَاصم 
 ًگْذاسًذُ هَاد ٍ وشدُ سؿذ ػشیغ تش هیىشٍاسگاًیؼن ّا اص تؼضی اػت هوىي

.ؿًَذ تجضیِ ًیض
داسیذ ًگِ تویض سا آسایـی هحلَالت ظشٍف.
الصم اگش خلَف تِ تـَییذ سا خَد دػتاى آسایـی، هَاد اص اػتفادُ اص لثل 

.وٌیذ آغـتِ ظشف دسٍى هَاد تِ سا خَد اًگـتاى اػت
ِدس ؿایغ دلیل یه هیىشٍتی آلَدگی .وٌیذ تَجِ ایوٌی ّـذاسّای ت  

.(1) اػت آسایـی لَاصم فشاخَاى



  تٌاتزایي تَصیِ هی شَد در ٌّگام
حضَر در آرایشگاُ ّا تا جای هوکي اس  
لَاسم ٍ فزآٍردُ ّای آرایشی شخصی  

.استفادُ گزدد

و 2012 سال در نیجریه کشور در گرفته صورت درهطالعات  
  غالب ترین آرایشگاه ها، در استفاده هورد ابسارهای از 2013

 استرپتوکوکوس، گونه های شده جدا هیکروارگانیسن های
  سودوهوناس کلبسیال، سیتروباکتر، اشریشیا، استافیلوکوکوس،

  قارچ های حضور هوچنین .بودند انتروباکتر و آئروشینوزا
.(6،5) است شده گسارش نیس پنیسیلیوم و آسپرشیلوس

هطالؼات گزؿتِ چِ چیضّایی تِ ها هی آهَصًذ؟



  افشٍدى آب ٍ هَاد دیگز تِ ایي
فزآٍردُ ّا هَجة افت کیفیت، کاّش  

هذت سهاى ًگْذاری ٍ آلَدگی تِ  
.هیکزٍارگاًیسن ّا هی شَد

جولِ اص تؼیاسی هَاد آسایـی، هَاد فشهَالػیَى دس  
  تاصّا، ٍ اػیذّا آلی، غیش ًوه ّای سطَتت، جارب ّای

  جْت وِ داسًذ ٍجَد ػَسفاوتاًت ّا تؼضی یا ّیذسٍولَئیذّا
ِ اًذ لشاس اػتفادُ هَسد آتی فؼالیت واّؾ  سؿذ ٍ گشفت

  .(7) .هی دٌّذ واّؾ سا هیىشٍتی

جْت آسایـی هَاد كٌایغ دس تیَػَسفاوتاًت ّا 
  پشاوٌذُ ػاصی وف ػاصی، اهَلؼیَى ػاصی، هثل فؼالیت ّایی

  هی ؿًَذ ٍالغ اػتفادُ هَسد آسایـی هَاد غیشچؼثٌذُ ػاصی ٍ
(8).
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