ایمنی در آزمایشگاههای زیستی
)(Biological Safety
مقدمه:
در این بخش به اطالعات مورد نياز به منظور محافظت و ایمني افرادي كه با مواد زیستي خطرناك سر وكار
دارند ،پرداخته مي شود .دستورالعمل ذیل وسيلهاي است براي ارزیابي خطرات كار با مواد زیستي و معرفي
روش مناسب براي كار كردن با آنها به منظور كم كردن خطر عفونت هاي شغلي .تجربه نشان داده است كه
كار كردن غيراصولي با مواد زیستي ،مي تواند عامل انتقال عوامل بيماریزا به پرسنل بخش آزمایشگاه و بدنيال
آن به سایر افراد جامعه باشد.
مواد خطرناك زیستي ) (Bio-hazardousهم مي توانند به عنوان عامل بيماریزا ایجاد بيماري كنند و هم
زمينه ابتال به سایر بيماریها را در انسان و حيوان فراهم كنند.
به عنوان مثال مي توان از باكتریها -قارچها -ویروسها -انگلها -ریكتریاها -خون و بافتهاي فيكس نشده به
عنوان نمونه هایي از مواد زیستي

راههاي سرايت عوامل بيماري زا
چهار روش اصلي براي انتقال عامل بيماريزا به بدن شخصي كه در آزمايشگاه كار مي كند وجود
دارد.
 -1انتقال از طریق پوست
 -2استنشاق قطرات بسيار ریز مایع در هوا (آئروسل)
 -3انتقال از طریق مخاطها (مانند چشم)
 -4بلع و خوردن
 -1انتقال از طريق پوست
انتقال مي تواند از طریق:
 فرو رفتن سوزن آلوده به بدن بریدن پوست1

 و از طریق خراش هاي سطحي پوست انجام شود.این راه انتقال یكي از خطرناك ترین روشهاي سرایت است چونكه عامل بيماریزا مستقيماً به جریان عروقي
خون وارد مي شود بنابراین تمام وسایل نوك تيز و برنده باید به شيوة صحيح معدوم گرد.
 -2انتقال از طريق استنشاق آئروسل
استفاده از بعضي دستگاهها مانند:
 ورتكس مخلوط كن(هم زن مغناطيسي) سونيكاتور (مخلوط كن هاي اولتراسونيك) سانتریفوژهاي بدون درب و  ...مي تواند عامل توليد و پخش آئروسل در فضا باشد بنابراین اجراء شيوهصحيح و اصولي هنگام كار با دستگاههاي فوق ،توليد آتروسل را به حداقل مي رساند.
 از جمله عوامل بيماریزایي كه از طریق استنشاق به بدن وارد مي شود .مي توان به آدنوویروس ها،واكسيناویروسها ،مایكوباكتریوم توبركلوزیس و  ...را نام برد.
 -3انتقال از طريق مخاطها
یكي دیگر از راههاي ورود عوامل بيماریزا به بدن از طریق مخاطها است .انتقال ممكن است از طریق:
 پاشيدن ترشحات آلوده به چشم ،بيني ،دهان یا از طریق دست آلوده باشد (تماس دست آلوده با چشم ،دهان ،بيني)استفاده از محافظ هایي كه تمام صورت را ميپوشاند ،براي پيشگيري در موارد فوق مناسب است.
 -4انتقال از طريق خوردن
خوردن اتفاقي مواد خطرناك زیستي ممكن است توسط افراد ناشتا و ناآگاه به آزمایشگاه اتفاق افتد.
روشي كه احتمال آن بيشتر است ،انتقال عوامل بيماري زا از طریق خوردن و آشاميدن در فضاي آزمایشگاههایي
است كه با مواد خطرناك زیستي سر و كار دارند.
بعنوان یك وظيفه هميشگي ،باید قبل از خروج از آزمایشگاه حتماً دستها را با آب و صابون شست .اگر ماده
اي بر روي دستها ریخت ،باید بالفاصله شسته شود.

2

اصول و روشهاي كار در آزمايشگاه Laboratory Practice and Technique

)Personal Protective Equipment(PPE

تجهيزات ايمني فردي

ابتدا باید نوع عامل خطرناك زیستي بخوبي شناخته شود .فردي كه با این عوامل كار مي كند ،باید تجهيزات
ایمني فردي مناسب را به عنوان یك سدّ اوليه در برابر خطر استفاده كند.

 - 1محافظت از صورت
وقتي كه احتمال پاشيدن مواد عفوني یا سایر مواد خطرناك زیستي وجود دارد ،در صورتيكه هود ایمني
زیستي ( )BSCدر دسترس نيست باید از محافظ مناسب صورت استفاده كرد.
انواع محافظ صورت عبارتند از:
 عينك هاي ایمني كه داراي محافظ كناري مي باشد عينك معمولي -محافظ هاي تمام قد صورت و. ...

 -2روپوش هاي معمولي و گان ها
براي جلوگيري از آلودگي پوست و لباس بيرون باید حتماً روپوش آستين بلند یا گان پوشيده شود .در صورتيكه
احتمال ریختن یا پاشيدن مواد عفوني روي لباس وجود دارد ،باید از روپوش یا پيش بندي كه داراي الیه
نفوذناپذیر هست استفاده كرد.
موقع كار كردن با مواد خطرناك زیستي كه در سطح سوم زیست ایمني ( )BSL3قرار مي گيرند و همچنين
مواد عفوني باید سرآستين روپوش آزاد نباشد و كامالً داخل دستكش قرار گيرد .روپوش كثيف را یا باید در
محل آزمایشگاه ضدعفوني و سپس شست یا اینكه با قرار دادن در یك نایلون و بستن درب آن به سرویس
لباسشویي فرستاد .روپوش را نباید براي شستشو به منزل برد.
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 -3دستكش ها
هنگام كار با مواد خطرناك زیستي همواره باید دستكش پوشيد .زیرا پوشيدن دستكش مي تواند فرد را در
مقابل مواد خطرناك زیستي محافظت كند.

 -4ماسكها
استفاده از ماسك در صورتيكه سيستم هاي كنترلي مهندسي مانند هودهاي ایمني زیستي ( )BSCدر دسترس
نباشند ،یا مواقعي كه باید بطور همزمان بهمراه هود ایمني زیستي ( )BSCاستفاده شود براي محافظت سيستم
تنفسي از ورود آئروسل الزم است.
ماسك باید در صورت امكان قبل از استفاده ضدعفوني شود .كنترل شود كه از نظر اندازه مناسب صورت باشد
و نوع ماسك براي آزمایش موردن ظر مناسب باشد و آموزش طریقه استفاده صحيح از آن داده شده باشد.
مطالب كامل وجامع در سایت ذیل قابل دسترسي است.
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owaidsp.show_document?p_table=STAND
ARDS&p_id=12716&p_text_version=FALSE

 -5روكش هاي مخصوص كفش
در صورتيكه احتمال پاشيدن و ریختن مقادیر زیادي از مواد خطرناك زیستي وجود دارد ،پوشيدن روكش
محافظ یكبار مصرف روي كفش ،براي جلوگيري از سرایت و انتشار عوامل خطرساز كمك مي كند.

شستشوي دستها
در صورت تماس مواد عفوني و آلوده با دستها ،قبل از ادامه كار باید حتماً دستها را با آب و صابون به مدت
حداقل  11ثانيه شستشو داد .همچنين بعد از خارج كردن دستكش ها و قبل از خروج از آزمایشگاه شستن
دستها الزم است انجام شود.
خوردن ،آشاميدن ،آرايش كردن و استفاده از لنز تماسي
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خوردن ،آشاميدن ،استفاده از لوازم آرایشي و جواهرات اعم از انگشتر و ساعت و  ...و بكار بردن لنزهاي تماسي
چشم در محيط آزمایشگاهي كه با مواد خطرناك زیستي كار مي شود ممنوع است.
نگهداري مواد خوراكي و آشاميدني در یخچالي كه مواد شيميایي در آن وجود دارد ممنوع است و براي مواد
غذایي باید از یخچالي فقط به همين منظور استفاده كرد.

()Housekeeping

رعايت نظم و ترتيب در آزمايشگاه

رعایت اصول اوليه نظم در آزمایشگاه سبب كم شدن خطرات اتفاقي مي شود.
در حد امكان وسایل و ابزارهاي روي ميز كار مرتب و هر كدام در یك مكان مشخص بوده و از آشفتگي و بهم
ریختگي پرهيز شود.
راهروها و محلهاي رفت و آمد در آزمایشگاه نباشد داراي وسایل خطرساز و وسایلي كه امكان سقوط آنها وجود
دارد باشد.
ميزكار و سایر سطوح آزمایشگاه حداقل روزي یكمرتبه توسط یك محلول ضدعفوني مناسب (وایتكس )%1
گندزدایي شود.
در صورت ریختن مواد خطرناك زیستي یا مواد عفوني باید بالفاصله ضد عفوني با محلول مناسب و به شيوه
صحيح انجام شود.

پي پت كردن
پي پت كردن عوامل عفوني در صورتيكه بطور صحيح انجام نشود مي تواند سبب انتقال عوامل خطرناك از
طریق سيستم تنفسي ،تماس با مخاطها یا بلع آن شود .رعایت دستورات ایمني ذیل حين پي پت كردن
محلولهاي خطرناك زیستي و عفوني ميزان خطر را به مقدار زیادي كم مي كند.
 -1هرگز با دهان پي پت نكنيد و براي این منظور از پي پت فيلر(پووآر) استفاده شود.
 -2محتویات پي پت را طوري در ظرف تخليه كنيد كه نوك پي پت در پائين ترین قسمت ،چسبيده به بدنه
آن باشد.
 -3قراردادن كاغذ جاذب الرطوبه روي ميز كار براي جذب قطرات احتمالي كه از نوك پي پت مي چكد ،خطر
ایجاد آتروسل در فضا را كم مي كند.
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 -4پي پت هاي یك بار مصرف را باید در فویل پيچيده و در ظروف مخصوص اتوكالو قرارداده و آنها را استریل
كرد.
وسايل نوك تيز و برنده
سرسوزنهاي مصرف شده ،پي پت ها و ظروف شيشه اي شكسته شده ،چاقوها و تيغهاي جراحي استفاده شده
و النسدها باید در زمان مقتضي معدوم گردد.
احتياط الزم براي پيشگيري از ورود سر سوزن به بدن و ایجاد بریدگي و خراش در پوست را باید بعمل آورد.
-

وسایل فوق را باید بالفاصله بعد از استفاده در ظرف مناسب غير قابل نفوذ ) (safety boxریخت .

-

از كج كردن سر سوزن ،قرار دادن سوزن در روكش آن یا شكستن و قطع كردن سر سوزن ها جداً اجتناب

كنيد.
-

در صورتي كه تحت شرایطي خاص ناگزیر هستيد سرسوزن را كج كنيد ،حتماً از وسيله مناسبي مانند

انبردست براي این منظور استفاده كنيد.
-

در صورتيكه با توجه به نوع آزمایش منعي وجود ندارد ،مي توان از ظروف آزمایشگاهي پالستيكي استفاده

كرد .به عنوان نمونه از استوانه مدرج -قيف و  ...پالستيكي
-

در صورت امكان مي توان از وسایلي ایمن تر مانند لوله هاي موئين با روكش پالستيكي و  ...استفاده

كرد.
روشهاي رفع آلودگي (گندزدايي و سترون سازي)
هدف از رفع آلودگي ،از بين بردن خطرات ناشي از كاركردن با مواد خطرناك زیستي است( .حذف آلودگي
هاي احتمالي ایجاد شده در آزمایشگاه و محيط كار و دفع صحيح و ایمن پسماندهاي خطرناك زیستي)
روشهاي رفع آلودگي مي تواند گسترة وسيعي از اقدامات را شامل شود .از سترون سازي تا شستشوي ساده با
آب و صابون.
چهار روش كلي (شيميایي و فيزیكي) براي رفع آلودگي ذیالً بيان مي شود.
 -1استفاده از حرارت
استفاده از حرارت مرطوب قابل اعتمادترین روش سترون سازي است .سترون سازي بوسيله اتوكالو روشي
ساده و راحت براي استریل كردن پسماندهاخطرناك زیستي و ظروف و وسایل آلوده مي باشد .اتوكالو مورد
استفاده براي سترون سازي باید در زمانهاي مناسب از نظر صحت كاركرد و صحت سترون سازي بررسي و
تأیيد شود.صحت سترون سازي با استفاده از كيت هاي مخصوص ميكروبي (اسپور باكتري) بررسي مي شود.
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مسئول اتوكالو باید كار بررسي اتوكالو از نظر صحت سترون سازي را انجام داده و مستندات آن را نگهداري
كند.
 -1محلولهاي ضدعفوني كننده

انواع گوناگوني از محلولهاي ضدعفوني كننده با نامهاي مختلف تجارتي موجود است.
بيشترین كاربرد محلولهاي ضدعفوني كننده براي گندزدایي سطوح آلوده است.
گروههاي مختلفي از این مواد را مي توان نام برد:
 -1تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي  -2تركيبات فنلي  -3هالوژنها  -4آلدئيدها  -5الكلها  -6آمين ها
 گندزداهاي مؤثر بر توبركلوز یا محلول رقيق سفيدكننده ها (وایتكس) عموماً براي ضدعفوني مكانهایيكه با نمونه هاي انساني سروكار دارند استفاده مي شود.

توجه:
وقتي از وایتكس براي ضدعفوني استفاده مي شود ،باید محلول تازه با غلظت  11درصد آماده شده باشد.
محلولهاي وایتكسي كه براي ضدعفوني سطوح بكار مي رود ،حداكثر یك هفته بعد از آماده شدن قابل
نگهداري است .ظرف حاوي محصول وایتكس باید برچسب مشخصات محلول و تاریخ تهيه یا تاریخ انقضاء
مصرف داشته باشد

 -1بخارات و گازها
استفاده از بخارات و گازها معموالً براي ضدعفوني هودهاي ایمني زیستي بكار مي رود .اگر چه كه مي توان از
آنها براي ضدعفوني فضاي اتاقها و ساختمان استفاده كرد .به عنوان نمونه هایي از این مواد مي توان ،اتيلن
اكساید -فورمالوئيد -پراكسيد هيدروژن و پراستيك اسيد را نام برد.
 -2تابش اشعه
اشعه اولتراویوله بعضي مواقع در هودهاي ایمني زیستي با هدف ميكروب كشي بكار مي رود اما بدليل قدرت
نفوذ كم اشعه  UVمحدودیتهایي در استفاده از آن وجود دارد .مثالً وجود گرد و غبار و آلودگي وسيع روي
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سطوح و وجود حایل بين اشعه و محل مورد نظر و ایجاد سایه در آن مكان ،اثر  UVرا محدود مي كند .چون
اشعه  UVسبب آسيب جدي (سوختگي) به چشم و پوست ميشود ،موقع تابش اشعه  UVنباید كسي در آن
محيط حضور داشته باشد.
آدرس سايت مرجع
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl/table1.htm
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باسيلهاي ليپوويروسها
توبركلوز

باكتريهاي
تكثيرشونده

+
+

+
+

+
+

زمان تماس
مورد
)نياز(دقيقه
90-50
60-1

+

+

+

30-10

 ◦cدما عامل موثر /
غلظت ماده
موثره
بخار
121
حرارت
649929
درصد 3-2/0

+

+

30-10

+

30-10
30-10
600-10

5-01/0
درصد
70-85
درصد
درصد 4-8
درصد 2

600-10

روش سترون
سازي/گندزدايي
اتوكالو
کوره
تركيبات فنلي
تركيبات كلردار
اتيل/ايزوپروپيل
الكل
فورمالدئيد *
گلوتارآلدئيد *

درصد  6هيدروژن پراكسيد

 +كم اثر
 +موثر
_ بي اثر
* ماده محرك است و استفاده روزمره از آن بايد با وسايل محافظت شخصي مناسب انجام شود.

شيوه صحيح نظافت ،در صورت ريختن مواد خطرناك زيستيBiohazard spill clean- up
با توجه به نوع ماده خطرناك زيستي ،نظافت را مي توان به يكي از روشهاي زير انجام شود.
 -1در صورتيكه ماده ريخته شده شامل خون يا ديگر مايعات بدن باشد.
 بعد از پوشيدن دستكش ،مایعات ریخته شده با دستمال جاذب الرطوبه (دستمال كاغذي) یكبار مصرف جمعآوري شود.
 تمام سطح آلوده به خون و مایعات دیگر بدن ،با آب و صابون تميز شود. ضدعفوني محل آلوده با محلول تازه تهيه شده اي از وایتكس با غلظت ( 1به  )11انجام شود ml1( .وایتكس ml9 +آب) (مدت زمان مورد نياز در جدول ذكر شده است)
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 -بعد از ضدعفوني و جمع آوري محلول ،محل موردنظر با وایتكس ( 1به  )111تميز گردد.

 تمام وسایل استفاده شده یكبار مصرف را در كيسه غيرقابل نفوذ گذاشته ،درب آن بسته و به شيوه صحيحمعدوم گردد.

 -2در صورتيكه ماده ريخته شده شامل ميكروارگانيسم هاي كشت داده شده مربوط به زيست
ايمني سطح دوم ( )BSL2باشد( .مانند sp…-Adenoviruses E.Coli-staphylococcussو)...

 ابتدا افرادي را كه در آزمایشگاه هستند آگاه كنيد. تجهيزات ایمني شخصي مناسب پوشيده شود. محل آلوده با كاغذ جاذب الرطوبه مناسب یا دستمال كاغذي پوشانده شود. محلول غليظ سفيدكننده خانگي یا محلول رقيق شده ( 1به  )11آن را در اطراف محل آلوده به سمت مركز،به طوریكه باعث گسترش آلودگي و ترشح به اطراف نشود ریخته و  21دقيقه در همين حالت بماند.
 با استفاده از كاغذ جاذب الرطوبه یكبار مصرف یا دستمال كاغذي ،از اطراف محل آلودگي به سمت مركزخشك شود.
 بعد از خشك شدن ،مجدداً با دستمال آغشته به محلول ضدعفوني مناسب ،محل موردنظر گندزدایي شود. دستمالهاي استفاده شده در كيسه مناسب پالستيكي غيرقابل نفوذ گذاشته شده و قبل از معدوم كردن بااتوكالو استریل شود.

 -3در صورتيكه ماده ريخته شده شامل ميكروارگانيسم هاي كشت داده شده مربوط به زيست
ايمني سطح سوم ( )BSL3باشد( .مايكوباكتريوم تربوكلوزيس و كشت هاي ())TB

 افرادي كه احتماالً دچار صدمه يا آلودگي شده اند بايد از محيط خارج شوند .ساير افراد نيز محيطرا ترك كنند.
 -براي پيشگيري از انتشار آلودگي درب آزمايشگاه بسته شود و مدت يكساعت كسي داخل نگردد.
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 شخصي كه قرار است محل آلوده را تميز كند بايد از اين اتفاق و نوع آلودگي كامالً مطلع باشد. نظافت كننده بايد گان ،دستكش و ماسك مخصوص بپوشد و محافظ مخصوص روي كفش خودبكشد.
 -محل آلوده به روش نظافت مربوط به زيست ايمني سطح دوم ( ،)BSL2آلودگي زدايي و تميز شود.

شستشوي لباس آزمايشگاه
هرگونه لباس محافظي كه در آزمايشگاه پوشيده مي شود ،بايد در محل كار شسته شود.
لباسهاي كثيف جمع آوري و در كيسه هاي غيرقابل نفوذ گذاشته شود ،در رختشورخانه بايد با
پوشش محافظ مناسب اقدام به شستن لباسهاي آلوده شود.
لباسهاي محافظي كه در آزمايشگاههاي زيست ايمني سطح سوم ) (BSL3پوشيده مي شوند بايدقبل از شستشو با شيوه مناسب ضدعفوني شود.

تدابير الزم به منظور ايمن شدن پسماندهاي زيستي Waste management
سه روش به منظور بي خطر كردن پسماندهاي زيستي ممكن است استفاده شود.
 -1اتوكالو كردن
 -2سوزاندن
 -3گندزدایي بوسيله مواد شيميایي

 -1اتوكالو كردن
اتوكالو كردن یكي از مناسبترین و ساده ترین روشها است زیرا عموماً در تمامي آزمایشگاههاي تحقيقاتي و
طبي موجود است.
تمام پسماندهاي زیستي باید حداقل به مدت  91دقيقه و در دماي  ◦c 121در اتوكالو قرار داده شود و سپس
به شيوه صحيح معدوم گردد.
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 -2سوزاندن
سوزاندن روشي دیگر براي معدوم كردن پسماندهاي زیستي است .براي این منظور هماهنگي با سایر واحدهاي
مسئول در این زمينه الزم است.
 -3گندزدايي شيميايي
از این روش براي پسماندهاي زیستي مایع استفاده مي شود.
تقسيم بندي پسماندهاي زيستي و تدابير الزم براي امحاء آنها
 -1وسايل نوك تيز و برنده
این دسته شامل سوزن ها -سرنگهایي كه سرسوزن آنها جدا نمي شود ،لوله هاي موئين -الم و المل ،تيغه
جراحي و شيشه هاي شكسته اي كه به پسماندهاي زیستي آغشته شده اند مي باشد.
این پسماندها باید در جعبه هاي غيرقابل نفوذ ریخته شوند ) (safety boxو قبل از معدوم كردن به روش
مناسب مانند اتوكالو كردن استریل شوند.
-2پي پت ها
پي پت هایي كه با آنها عوامل عفوني یا مایعات بدن برداشته شده ،باید در ظرف مخصوص پي پتهاي عفوني
)(pipette biohazard boxگذاشته شود ،و براي استریل كردن در داخل كيسه هاي مناسب اتوكالو قرار
گيرد

و

بعد

از

سترون

سازي

به

شيوه

صحيح

معدوم

شود.

در صورتيكه پي پت یا نوك سمپلر با عوامل عفوني آغشته نباشد باید آنها را در ظرف غيرقابل نفوذ (safety
)boxقرار داده و به شيوه صحيح معدوم كرد( .احتياج به اتوكالو كردن نيست)
 -3پسماندهاي ميكروبي
این گروه شامل كشت هاي ميكربي و عوامل اتيولوژیك ذخيره شده مي باشد .
ظروف كشت را باید در كيسه هاي قابل اتوكالو كردن گذاشته و قبل از معدوم كردن استریل كرد.
پسماندهاي مایع ميكروبي را باید قبل از وارد كردن به فاضالب ،یا استریل كرد و یا بوسيله گندزدایي شيميایي
(سفيد كننده خانگي) بي اثر نمود.
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 -4نمونه هاي خوني ،مايعات ديگر بدن و كشت بافتهاي انساني
این نمونه ها بایستي حتماً در كيسه هایي با قابليت اتوكالو شدن قرار گيرد و قبل از معدوم شدن اتوكالو
گردد.
 -5پسماندهاي كشت بافت
تمام پسماندها باید در كيسه هایي با قابليت اتوكالو شدن قرارگيرد و بعد از اتوكالو شدن به شيوه صحيح
معدوم گردد.
 -6پسماندهاي بخش آناتومي و آسيب شناسي
این نوع پسماندها شامل :اندامها ،اعضاء قطع شده ،الشه حيوانات و  ...مي باشد كه باید به وسيله كوره مخصوص
سوزانده شود.
تمام بافتهاي بزرگ جدا شده انساني باید با هماهنگي مسئولين مربوطه به شيوه صحيح معدوم گردد.
 -7شيشه هاي شكسته شده غير عفوني
پسماندهاي فوق باید در جعبه هاي غير قابل نفوذ قرار گيرد و روي برچسپ آن قيد گردد كه (پسماندها غير
عفوني است) ،سپس به شيوه صحيح معدوم گردد.
 -8پسماندهاي جامد عمومي
شامل دستكشهاي يك بار مصرف ،گاز مصرف شده ،كاغذ هاي بسته بندي ،پارا فيلم و .....مي باشد
كه غير آلوده اند ،يا حداقل آلودگي را دارند.اين پسماندها احتياج به گندزدايي و سترون سازي
قبل از معدوم كردن ندارند ،اما بايد آنها را در كيسه هاي نايلوني محكم قرار داده و درب آن را كامالً
بسته و سپس معدوم كرد.
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Bio-safety levels

سطوح مختلف زيست ايمني

چهار سطح زيست ايمني ) (BSLsبراي كار كردن با مواد خطرناك زيستي در جدول ذيل خالصه
شده است.
شالوده سطوح زيست ايمني عبارتست از تركيب سه موضوع:
الف :نوع كار آزمايشگاهي و اصول فني صحيح كار در آزمايشگاه
ب :تجهيزات ايمني
ج :امكانات آزمايشگاهي
در هر كدام از سطوح زيست ايمني دو هدف عمده وجود دارد:
 - 1ايمن ترين روش كار كردن با انواعي از عوامل بيماريزا و عفوني كه يا كامالً شناخته شده و قابل
درمان اند يا بطور كامل شناسايي نشده اند و درمان خاصي ندارند( .هدف :پيشگيري از انتقال و
انتشار عوامل بيماريزا)
 -2ارائه كار آزمايشگاهي با كارآيي باال (باالترين كيفيت كار و ارائه طوالني مدت آن)
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جدول خالصه سطوح زيست ايمني پيشنهادي براي عوامل خطر ساز و عفوني
سطح

نوع عوامل خطر ساز

سطح زيست ايمني(سداوليه)

روش كار

امكانات ويژه

زيست

(سد ثانويه)

ايمني

1

2

كار كردن با عواملي كه بيماري شناخته شده اي در

روش كار استاندارد در آزمایشگاه هاي

افراد سالم و بزرگسال ایجاد نمي كنند

ميكروبشناسي است

ميز روباز و داشتن دستشویي

تجهيزات خاصي الزم نيست

امكانات BSL1
بر
كار با عوامل بيماریزایي كه به یكي از روشهاي زیر ممكن عالوه بر رعایت روش كار  BSL1سد اوليه شامل :هود ایمني بيولوژیك رده  Iیا  IIیا بكاربردن عالوه
كنند- .دسترسي به آزمایشگاه محدود شود روشهاي محدود كننده فيزیكي در موردي كه امكان ایجاد ترشح  -عدم استفاده از صندلي و وسایلي كه یه
سرایت
انسان
به
است
سادگي تميز نميشوند مانند روكشهاي
الف :از طریق خراشها و زخمهاي پوستي -عالمت هشدار دهنده عامل خطرناك و یا توليد آئروسل وجود دارد.
پارچه اي
ب :از طریق غشاءهاي مخاطي بدن زیستي نصب شود
یعني استفاده از تجهيزات ایمني فردي ) (PPEمانند :روپوش-
ج :از طریق بلع و خوردن
 در دسترس بودن اتوكالوكار با وسایل نوك تيز با احتياط انجام دستكش -عينك  -محافظ صورت.شود

 -چشم شوي در دسترس باشد

دستور العمل زیست ایمني موجود درآزمایشگاه روش گندزدایي پسماندها و
مراقبت هاي الزم پزشكي را مشخص
كرده باشد
3

عوامل بيماریزاي بومي یا خارجي كه از طریق ایجاد عالوه بر رعایت روش كار BSL2سد اوليه:هود ایمتي بيولوژیك كالس Iیا  IIیا بكابردن روشهاي عالوه

امكانات BSL2

بر

آئروسل ميتوانند منتقل شوند و ایجاد بيماري حاد كرده -ورود به آزمایشگاه كامالً كنترل شده محدود كننده فيزیكي موقع كار با عوامل این سطح ،شامل -وجود راهرو براي جداكردن فيزیكي
و احتماالً سبب مرگ شوند.

تجهيزات ایمني فردي ) .(PPEلباس كار آزمایشگاه ،دستكش ،آزمایشگاه

باشد

تمام پسماندها باید استریل شوند ماسك مخصوص صورت-لباس كار آزمایشگاه قبل از شستشو

بقيه

از

ساختمان

شير دستشویي پدالي یا خودكار -وجود دو درب ورودي براي آزمایشگاه كه

استریل شود

بطور خودكار بسته شوند

-سرم خون پرسنل بخش كنترل شود

 هواي خروجي مجدداً به فضاي آزمایشگاهبرنگردد
وجود جریان هواي منفي در آزمایشگاه وجود چشم شوي قابل دسترس درآزمایشگاه

4

كار با عوامل بيماري زاي بسيار خطرناكي كه از طریق عالوه

بر

روش

كارBSL3

سد اوليه :تمام كارهاي آزمایشگاهي در هود ایمني زیستي كالس عالوه

بر

امكانات

BSL3

ایجاد آئروسل منتقل شده و سبب بيماري مرگ آور مي -تمامي لباسها قبل از خروج از IIIیا اگر در هود كالس  Iیا  IIانجام مي شود باید بهمراه لباس -آزمایشگاه از ساختمانهاي مجاور جدا باشد،
شوند .و یا عوامل بيماریزایي كه خطرات ناشناخته دارند آزمایشگاه تعویض شود
و درماني براي آنها شناخته نشده است.

محافظ تمام بدن كه مجهز به كپسول اكسيژن و فشار داخلي در غير اینصورت رفت و آمدها كامالً مجزا

-قبل از خروج از آزمایشگاه دوش گرفته

مثبت است باشد.

شود
تمام مواد و وسایل قبل از خروجاستریل یا ضدعفوني شود

باشد
تعبيه خروجي هواي اختصاصي ،مكنده هواو سيستم استریل كننده هوا (نصب هواساز
اختصاصي همراه با فيلترهاي مخصوص براي
استریل كردن هوا)

آدرس سايت مرجعhttp://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl/table1.htm :
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طبقه بندي عوامل بيماريزا براساس خطرات ناشي از آنها
عوامل خطرساز زيستي با توجه به مخاطراتي كه براي انسان و محيط زيست دارند در سطوح مختلف
زيست ايمني ( )BSLطبقه بندي ميشوند .چنين عواملي مي توانند در صورت سرايت به انسان
سبب بيماري شوند ،و شدت واگيردار بودن آن ،براي تعيين سطح زيست ايمني ( )BSLبكار مي رود.
ليست مختصر ذيل ،راهنمايي است براي شاغلين آزمايشگاه به منظور اتخاذ اقدامات اوليه براساس
سطح زيست ايمني ،متناسب با عوامل بيماري زا.

زيست ايمني سطح اول ()BSL1
اين سطح از زيست ايمني براي كاركردن با عواملي است كه ايجاد بيماري شناخته شده اي در
بزرگساالن نمي كنند.
تمام عوامل باكتريايي -انگلي -قارچي -ويروسي ،ويكتزيايي و كالميديايي مي توانند به عنوان يك
عامل خطر ارزيابي شوند .اما اين عوامل اگر به گروهي با خطر باالتر تعلق نداشته باشند مي توان
در زيست ايمني سطح اول  BSL1طبقه بندي كرد.
آگاه باشيد :بعضي عواملي كه در شرايط عادي ايجاد بيماري نمي كنند ،ممكن است عوامل بيماري
زاي فرصت طلبي باشند كه سبب ايجاد عفونت در افراد كم سن و سال ،يا افراد مسن سال و يا
افرادي كه داراي نقص در سيستم ايمني خود هستند بشوند.
نمونه هايي از عواملي كه در اين سطح قرار ميگيرند:
Bacillus subtilus
Naegleria gruberi
Eschericia coli-K12
Infectious Canines H. virus
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)BSL2( زيست ايمني سطح دوم
 جهت آزمایشگاههاي تشخيص طبي– باليني و آموزشي و سایر آزمایشگاه هایي كه با آن دسته از، BSL-2
. به كار مي رود،عوامل بيماریزا و خطرساز خفيف كه باعث بيماري در انسان مي شوند
 مي توان با این دسته از عوامل خطرساز با اطمينان خاطر،با استفاده و رعایت روشهاي استاندارد ميكروبشناسي
 به كار بردن روشهاي توصيه شده جهت.و امنيت كافي حتي بر روي سطوح ميزهاي باز آزمایشگاهي كار نمود
.جلوگيري از توليد ذرات ریز معلق در هوا ضروري است

) Viral Agents ( عوامل ويروسي

) Bacterial/Rickettsial Agent (  ريكتزيايي/عوامل باكتريائي
Campylocacter fetus, coli, jejuni
Chlamydia psittaci, trachomatis
Clostridium botulinum, tetani

Shigella boydii,
dysenteriae
flexneri, sonnei
Treponema
pallidum

Corynebacterium diphtheriae
Legionella spp
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis

Vibrio cholera
( including El Tor)
Vibrio
parahemolyticus
Vibrio vulnificus
Yersinia pestis

Pseudomonas pseudomallei
Salmonella spp

) Fungal Agents (عوامل قارچي
Blastomyces dermatitidis
Cryptococcus neoformans
Microsporum spp
Exophiala dermatitidis (wangiella
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Fonsecaea
pedrosoi
Sporothrix
schenkii
Trichophyton spp

(parasitic Agents) عوامل انگلي
Entomeoeba histolytia
Crytosporidium spp
Giardia spp
Naegleria fowleri
Plasmodium spp

Strongyloides spp
Tania solium
Toxoplasma spp
Trypanosoma spp

(BSL3) زيست ايمني سطح سوم
 تحقيقات یا امكانات توليد در مواردي است كه،  آموزش، شامل مسائل مربوط به تشخيص پزشكيBSL3
.استنشاق برخي از عوامل داخلي یا خارجي موجب بروز بيماریهاي شدید كشنده مي شود

) Viral Agents ( عوامل ويروسي
VSV exotic strains
(Piry
Yellow fever (wild type

Valley
Rift Valley Fever (Zinga

Bacterial/Rickettsial Agent (  ريكتزيايي/عوامل باكتريائي
Mycobacterium
bovis
Rickettsia
rickettsii
Yersenia pestis
(resistant strains

Bacillus anthracis
Francisella tularensis
Mycobacterium tuberculosis
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) Fungal Agents (عوامل قارچي
Histoplasma
capsulatum

Coccidioides immitis

)BSL4(زيست ايمني سطح چهارم
 مخاط يا، به صورت ذرات ريز معلق در هوا و از طريق دستگاه تنفسيBSL4 عوامل خطرساز در
پوست آسيب ديده يا به علت تزريق تصادفي باعث ايجاد حادثه و بيماري مي شوند و هيچگونه
.واكسن و درماني نيز براي آنها وجود ندارد

) Viral Agents ( عوامل ويروسي
Herpes simiae (B virus
Lassa
Marburg

Hemorrhagic Fevers
(Congo-Crimean, Junin, Machupo)
Ebola

:لينكهاي مرتبط با موضوع
Laboratory Bio-safety Level Criteria
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4s3.htm
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm
Bio-safety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl5/bmbl5toc.htm
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تجهيزات آزمايشگاهي Laboratory equipment
هودهاي زیست ایمني عموماً به عنوان یك سد محافظ اوليه در آزمایشگاههاي ميكروب شناسي بكار مي روند.
سه دسته هود زیست ایمني وجود دارد(كالس )III ،II ، I
موقعي كه هودهاي زیست ایمني و تكنيك هاي استاندارد آزمایشگاه ميكروب شناسي با هم بكار مي رود ،هر
دسته اي از هودهاي زیست ایمني سطوح مختلفي از ایمني را مهيا خواهد كرد.
هود زيست ايمني كالس :(BSC class I) 1
از این هودها هم براي محافظت افراد و هم محيط آزمایشگاه استفاده مي شود.
اما براي محافظت مواد و محصوالت از قبيل آنچه براي كارهاي استریل كشت بافت استفاده مي شود ،مناسب
نيست.
هود ایمني كالس  Iبراي كاركردن با عواملي كه خطر كم یا متوسط دارند مناسب است.

شكل و اجزاء هود زيست ايمني كالس 1
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هود زيست ايمني كالس(BSC class II)2
هودهاي ایمني كالس  IIبراي محافظت افراد ،محيط ،مواد و محصوالت طراحي شده اند.
تفاوت اصلي هودهاي كالس  Iو كالس ، IIتصفيه جریان هوا توسط فيلترهاي هپا ) (HEPAاست كه از قسمت
جلویي سطح كار وارد هود كالس  IIمي شود.

شكل و اجزاء هود زيست ايمني كالسII

انواع دیگر هودهاي زیست ایمني كالس  IIرا در لينكهاي زیر ميتوانيد ببينيد:
Figure 2(a). Class II, Type A BSC.
Figure 2(b). Class II, Type B1 BSC.
Figure 2(c). Class II, Type B2 BSC.
Figure 2(d). Table-top model of a Class II, Type B3 BSC.
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يادآوري نكات ضروري در مورد هود زيست ايمني كالس II
قسمت هاي مشبك جلو و عقب هود كامالً آزاد بوده و با وسایل اضافي و در هم برهم مسدود نشود ،زیرا این
كار سبب اختالل یا قطع جریان هوا مي شود و مي تواند براي افراد ،محيط و مواد و محصوالت خطرساز باشد.
از انجام حركات شدید و ناگهاني در داخل و خارج هود اجتناب كنيد.
هود ایمني در نزدیكي پنجره ،راهروها و كنار درب هاي تردد نصب نشود .هركدام از این حالتها مي تواند سبب
اختالل در جریان هوا شود.
استفاده از شعله گاز در هود ایمني ممنوع است ،گرما سبب اختالل در جریان هوا شده و شعله مي تواند سبب
آسيب به فيلتر هپا گردد .همچنين گاز فضا را پرمي كند و بازگشت مجدد هواي فيلتر شده به هود عمالً كم
مي شود.
مواد شيميایي فرار و رادیونوكلتيدهاي فرار نباید در زیر هود استفاده شود مگر اینكه قبالً استفا ده از آنها توسط
رئيس بخش تأیيد شده باشد.
هيچ وسيله نباید روي هود (قسمت باال) گذاشته شود .فيلتر هپا ممكن است خراب شود و سبب اختالل در
تنظيم جریان هوا گردد.
خوردن ،آشاميدن ،جویدن آدامس و كشيدن سيگار موقع كار در زیر هود ممنوع است .انجام این كارها ممكن
است سبب بلع مواد و عوامل خطرناك بشود.
سطح داخلي هود (سطح كار) را قبل و بعد از دستكاري با یك ضدعفوني كننده ،گندزدایي و سپس تميز كنيد.

هود زيست ايمني كالس III
این هود طوري طراحي شده است كه باالترین سطح محافظت را براي پرسنل ،محيط كار و مواد تأمين مي
كند.
هود كالس  IIIیك سد فيزیكي كامل بين فرد و مواد داخل هود تأمين مي كند.
این هودها در موقع كار با عوامل فوق العاده خطرناك زیستي و وقتي كه ایجاد محدودیت مطلق مورد نياز است
استفاده ميشود.
فيلتر هپا اساسي ترین قسمت این هود ایمني است .فيلتر هپا وسيله اي است كه ذرات و ميكروارگانيسم ها
را از هوا جداسازي ميكند.
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این فيلترها  99/97درصد تمام ذراتي كه اندازة آنها  1/3ميكرون باشد را جدا مي كنند و در مورد ذراتي كه
اندازه آنها از  1/3ميكرون بيشتر باشد كارآیي فيلتر به مراتب بيشتر است.
فيلترهاي هپا از صفحاتي از جنس الياف بورو سيليكات ساخته شده كه براي باالبردن سطح تماس در آنها ،به
شكل پليسه مانندي تاخورده اند .به منظور هدایت جریان هوا در فيلتر ،این صفحات توسط تيغه هایي از جنس
آلومينيوم از همدیگر جدا شده اند.

شكل و اجزاء هود زيست ايمني كالسIII

تأييديه صحت كاركرد هودهاي زيست ايمني
 هودهاي زیست ایمني باید توسط شركت هاي فروشنده معتبر از نظر وضعيت مناسب سيستم و كارایيدرست هود تأیيد شده باشد ،این شركتها باید داراي گواهي مهارت و خبرگي الزم از مؤسسات مرتبط باشند.
 تمام هودهایي كه براي محصوالت و بافتهاي انساني یا عوامل عفوني یا عوامل بالقوه عفوني استفاده مي شوند،باید بطور ساالنه از نظر صحت كاركرد تأیيد شوند.
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 هودهایي كه براي مواد و عوامل غيرعفوني استفاده مي شود ،حداقل باید هر دو سال یكبار از نظر صحتكاركرد تأیيد شوند.
 تمام هودهایي كه جدیداً خریداري مي شوند یا هودهایي كه جابجا مي شوند براي هر نوع كار آزمایشگاهيباید قبل از كاركردن با آنها از نظر صحت كاركرد تأیيد شوند.
اگر در هودي با عوامل عفوني كارشده باشد و این عوامل از طریق ایجاد آتروسل منتقل مي شوند( ،مانند
 ) vaccinia Virusباید قبل از جابجایي یا تعمير هود بوسيله گاز فرمالدئيد بطور كامل گندزدایي شود.

آدرس مرتبط با هودهاي زيست ايمني
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl/appendix.htm#Appendix%20A

سانتيريفوژها
سانتریفوژها عموماً در محيط آزمایشگاه استفاده مي شوند .از سانتریفوژ باید به شكل صحيح استفاده كرد و از
عملكرد ایمن آن مطمئن بود.
رعایت نكات ذیل هنگام كار با سانتریفوژ پيشنهاد مي شود.
 -1رعایت نكات ضروري و عمومي هنگام كار با دستگاه سانتریفوژ ،با مراجعه به دستورالعمل مربوط به آن.
 -2بازدید و بررسي مختصر قبل از شروع به كار با سانتریفوژ (شكسته نبودن بوكتها و )...
 -3به منظور برقراي تعادل ،حجم مایع در لوله هاي سانتریفوژ مساوي باشد.
 -4در ابتداي حركت ،از نظر صداها و لرزشهاي غيرعادي كنترل شود.
 -5تميز كردن و ضدعفوني كردن سطوح داخلي سانتریفوژ با یك ماده مناسب بعد از اتمام كار .در صورت
ریختن نمونة آلوده حتماً قبل از بكارگيري مجدداً باید ضدعفوني انجام شود.
 -6براي جلوگيري از توليد آئروسل ،در مورد تركيبات آلوده اي كه راه سرایت آنها از طریق ذرات ریز معلق
در هوا است ،اقدامات ایمني الزم ذیل را باید انجام داد.
الف -بوكت سانتریفوژ كامالً محكم باشد.
ب -لوله هاي سانتریفوژ درب پيچدار استفاده شود و موقع كار درب لوله كامالً بسته باشد.
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ج -درب سانتریفوژ ،بالفاصله بعد از اتمام كار باز نشود.
د -براي پيشگيري از انتشار آئروسل در فضاي اتاق درب لوله هاي سانتریفوژ در زیر هود زیست ایمني مناسب
باز شود.
 -7در صورت ریختن مواد خطرناك زیستي باید بالفاصله موضوع را گزارش و به روشي كه براي تميز كردن
مواد خطرناك زیستي بيان شده است ،ضدعفوني و نظافت را انجام داد.

دستگاههاي مخلوط كن و هموژن كننده ها
از این دستگاهها عموماً در آزمایشگاهها استفاده مي شود و قابليت آنها در توليد آئروسل باید مدنظر قرار گيرد.
 موقعي كه با عوامل شناخته شده خطرناك یا عوامل مشكوكي كه خطر سرایت آنها از طریق ایجاد آئروسلمي باشد ،باید از مخلوط كردن یا هموژن كننده اي استفاده شود كه درب آن كامالً بسته شده و غيرقابل نفوذ
باشد.
(هدف از انجام این اقدمات اینست كه در حين كار از توليد آئروسل جلوگيري شود).
 این وسایل ممكن است روي ميزهاي روباز باشد ،امّا بهتر است كه درب آنها در زیر هود ایمني بيولوژیكمناسب

شود.

باز

 تمام وسایلي كه بدون درب هستند و امكان توليد آئروسل از عوامل خطرناك در آنها وجود دارد باید حتماًدر زیر هود ایمني بيولوژیك مناسب استفاده شوند.

خون و فرآورده هاي خوني انسان -مايعات و بافتهاي انساني
در سال  1991انجمن سالمت و ایمني شغلي ( ،)OSHAاستانداردهایي را به منظور كاهش خطرات ناشي از
سرایت

عوامل

بيماریزا

با

منشأ

خوني

اعالم

كرد.

(مانند

HIV

و

)HBV

این قانون عبارتست از  :مقررات و دستورالعمل كاركردن با پاتوژنهایي كه منشأ خوني دارند و آنها عبارتند از :
فرآورده هایي با منشأ انساني ،مانند خون -فرآورده هاي خوني – دیگر مایعات بدن انسان و بافت هایي از بدن
كه فيكس نشده است.

براي نمونه به چند دستورالعمل مهم آن در ذیل اشاره شده است.
الف -احتياط همگاني
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احتياط همگاني بيان مي كند كه تمام نمونه هاي خوني ،مایعات بدن و بافتهاي انساني را عفوني تلقي كنيد.
این طرز تلقي باعث ميشود كه اقدامات پيشگيرانه مناسب اتخاذ گردد و خطر سرایت عوامل بيماریزا كاهش
یافته یا كامالً از بين برود.

ب -واكسيناسيون برعليه هپاتيت B
تمام پرسنل بخشي كه با خون -فرآورده هاي خوني -بافت هاي تازه یا سایر مایعات بدن سروكار دارند باید
بدون پرداخت هزینه بر عليه هپاتيت  Bواكسينه شوند .در صورتيكه فردي حاضر به انجام واكسيناسيون نيست
باید این موضوع را به شكل مكتوب نوشته و امضاء كند و این تعهدنامه در پرونده وي نگهداري شود.

ج -پيگيري سالمتي پرسنل بخش در صورت سرايت عوامل بيماريزا از طريق خون يا ساير مايعات
آلوده انساني
تمام سرایتهاي اتفاقي عوامل خطرناك ،باید بالفاصله به مسئولين مربوطه گزارش شود تا اقدامات مناسب در
مورد آن فرد بعمل آید.
نكته مهم اینست كه  :سرایت اتفاقي عامل خطرساز را باید بالفاصله بعد از حادثه گزارش كرد زیرا تأثير بعضي
از اقدامات درماني با گذشت زمان ممكن است كاهش یابد.

د -آموزش ايمني
تمام پرسنل بخش جدیدالورودي كه با عوامل بيماریزا با منشاء خوني كار مي كنند ،باید ابتدا آموزش شيوه
كار كردن ایمن را بياموزند .سپس به روش بازآموزي ساالنه ،آموزش تداوم یابد .آموزش عمومي در هر زمان و
مكاني مي تواند اجرا شود.
لينكهاي مرتبط با موضوع:

.Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens Standard
http://cms.h2e-online.org/ee/rmw/rmw-regulations/osha-bloodbornepathogens-standard/#top
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 DNAنوتركيب (ريكامبيننت)
 DNAنوتركيب ( )rDNAعبارتست از مولكولهایي كه در خارج از سلولهاي زنده بوسيله الحاق و اتصال قطعه
اي از  DNAطبيعي یا ساختگي به مولكولهاي  DNAساخته شده است و مي تواند در سلول زنده همانند
كند.

سازي

بعد از شروع تكنولوژي ساختن  DNAنوتركيب ،دانشمندان نگرانند كه DNA ،نوتركيبي كه مصنوعاً ساخته
شده در صورت استفاده شدن ناصحيح یا آزادشدن در محيط مي تواند خطرات زیستي غيرقابل پيش بيني
ایجاد كند .اهميت این موضوع باعث شد كه  NIHدستورالعمل مربوط به تحقيق روي  DNAنوتركيب را در
ماه

مي

1976

صادر

كند.

جدیدترین تجدیدنظر منتشر شده در این خصوص مربوط به آوریل سال  2112است كه در سایت ذیل قابل
دسترسي است.
http://www4.od.nih.gov/oba/rac/guidelines/guidelines.html

بعضي از نكات دستورالعمل فوق عبارتند از:
 آزمایشاتي كه هدف آن توليد  DNAنوتركيب است باید قبل از انجام آن به تأیيد كميته زیست ایمني واحدمربوطه رسيده باشد.
 محققين باید اشكال صحيح  DNAنوتركيب را كه قرار است تهيه كنند به كميته ایمني زیستي ارائه كنند.در ارتباط با تهيه موارد نادر  DNAنوتركيب ،الزم است كه پيشنهاد تحقيقاتي توسط سایر گروههاي صاحب
نظر بررسي شود.
به طور كلي  :در آزمایشاتي كه با عوامل زیستي نوتركيب سروكار دارند باید آنها به عنوان یك عامل خطرساز
تلقي شده و شرایط تعریف شده سطح زیست ایمني ( )BSLمربوطه (با توجه به نوع عامل) رعایت گردد .به
عنوان مثال كار كردن با وكتورهاي آدنوویروسي ( )Adenoviral vectorsباید تحت شرایط و مقررات زیست
ایمني سطح دوم ( )BSL2انجام شود.
 قسمت سوم دستورالعمل فوق آزمایشات را براساس بيماریزایي  DNAاوليه ،وكتور(حامل) بكار رفته و گيرنده DNAبه پنج گروه به شرح زیر تقسيم مي كند.
 )1آزمايشاتي كه ملزم به رعايت دستورالعمل فوق نيستند و الزم نيست در كميته زيست ايمني
ثبت شوند و عبارتند از :

26

• مولكولهاي  DNAنوتركيب كه در اندامهاي زنده یا ویروسها نيستند.
• مولكولهاي  DNAنوتركيبي كه فقط شامل قطعاتي از  DNAمنفرد غير كروموزومي یا  DNAبا منشاء
ویروسي است.
• مولكولهاي  DNAنوتركيبي كه فقط شامل DNAاي از یك ميزبان پروكاریوت شامل پالسميدهاي طيبعي
یا ویروسها موقعي كه فقط در آن ميزبان (پالسميد طبيعي) تكثير شده اند .یا وقتي كه  DNAمزبور به روش
صحيح و مشخص فيزیولوژیكي به ميزبان دیگر منتقل شده است.
• مولكولهاي  DNAنوتركيبي كه فقط شامل  DNAاي از یك ميزبان یوكاریوت شامل كلروپالستها ،ميتوكندري
یا پالسميدها كه فقط در آن ميزبان تكثير شده است.
• مولكولهاي  DNAنوتركيبي كه فقط شامل قطعاتي از  DNAگونه هاي مختلف است كه تعویض قطعه DNA
به روش شناخته شدة فيزیولوژیكي انجام شده است.
• مولكولهاي  DNAنوتركيبي كه در حال حاضر خطر مشخصي براي سالمتي افراد و محيط زیست ندارد.

 ) 2آزمايشاتي كه الزم است همزمان با شروع آنها به كميته زيست ايمني اعالم شود عبارتند از :
• آزمایشاتي كه در آنها مولكولهاي  DNAنوتركيبي ساخته شود كه حاوي حداكثر  2یا  3ژنوم از هر نوع از
ویروسهاي اوكاریوت مربوط به زیست ایمني سطح یك به غير از ویروسهاي هلپر.
• آزمایشاتي كه در آنها با  DNAنوتركيب اصالح شده مربوط به گياهان سروكار دارد.

 ) 3آزمايشاتي كه بايد قبل از اجرا تأييديه كميته زيست ايمني را كسب كنند.
• عوامل بيماریزاي انساني یا حيواني به عنوان سيستم حامل -ميزبان ()host-vector
• ساختن  DNAنوتركيبي كه مربوط به عوامل خطرساز زیست ایمني سطح  2یا  3باشند.
• كاركردن با  DNAمربوط به عوامل بيماریزاي انساني یا حيواني كه در داخل یك سيستم حامل -ميزبان
( )host-vectorغير بيماریزاي پروكاریوت یا اوكاریوت پست ،كلون ( )cloneشده باشد.
• كاركردن با  DNAعوامل بيماریزایي كه مربوط به زیست ایمني سطح دوم یا سوم هستند و بداخل سلولهاي
پروكاریوت یا اوكاریوت پست منتقل شده اند.

27

• كاركردن با  DNAیا  RNAویروسهایي كه در گياهان و حيوانات ایجاد بيماري مي كنند یا  DNAو RNA
كه مربوط به گياه یا حيوان ناقص است.
• كاركردن با  DNAیا  RNAویروسهایي كه در سيستم كشت بافت در مجاورت ویروسهاي هلپر قرار دارند.
• ویروسهاي حيواني ناقص یا بيماریزایي كه مربوط به سطح دوم یا سوم زیست ایمني هستند و در مجاورت
ویروسهاي هلپر قرار دارند.
• كاركردن با ویروسهاي حيواني یا گياهي ناقص یا بيماریزایي كه در مجاورت ویروسهاي هلپر قرار دارند اما در
گروههاي قبلي كه گفته شد قرار نمي گيرند.
• كاركردن با حيواناتي كه در ژنوم آنها تغيير ایجاد شده است .این تغيير بوسيله توليد یك مشتق با ثبات از
 DNAنوتركيب یا  DNAیا  RNAاین حيوانات مي باشد.
• كار كردن با گياهاني كه به كمك مهندسي ژنتيك با روشهاي  DNAنوتركيب اصالح شده اند و عوامل آنها
در سطح دوم یا سوم زیست ایمني قرار مي گيرند.

 ) 4آزمايشاتي كه بايد قبل از اجرا تأييديه كميته زيست ايمني و  NIHرا كسب كنند.
• كلون كردن مولكولهاي سمومي كه  LD50آنها كمتر از  ng/kg 111وزن بدن است.
• مطالعه تسریع شده انتقال ژن انساني))Accelerated review of human gene transfer .
• تغييرات جزئي در شيوه انتقال ژن انساني(. )Minor modifications to human gene transfer

 ) 5آزمايشاتي كه بايد قبل از اجراء به تأييد كميته ايمني زيستي NIH ،و كميته مشورتي DNA
نوتركيب(  )Recombinant DNA Advisory Committee()RACبرسد.
• انتقال ویژگي مقاومت دارویي به ميكروارگانيسمهایي كه به طور طبيعي این مقاومت در آنها شناخته نشده
است.
• انتقال آگاهانه  DNAنوتركيب ،یا  DNAیا  RNAاي كه از یك  DNAنوتركيب مشتق شده است ،به انسان.

بسته بندي و حمل مواد زيستي
با اینكه مقررات و رهنمودهاي الزم براي بسته بندي و حمل مناسب مواد زیستي بوسيله شركت هاي مختلف
چاپ و منتشر شده است ،شركت هاي بين المللي حمل و نقل هوایي ( )IATAمقررات كاالها و اجناس خطرناك
28

( )DGRرا براي تمام نقل و انتقاالت بين المللي اجرا مي كنتد .بعالوه تمامي نقل و انتقاالت هوایي مواد زیستي
بوسيله پروازهاي غير بين المللي (مانند پروازهاي داخلي) هم باید مقررات كاالها و اجناس خطرناك ()DGR
را رعایت كنند.
براي این منظور ،ابتدا باید مقررات الزم در این زمينه آموزش داده شود.
آموزش
تمام افرادي كه در زمينه حمل و نقل مواد زیستي به نحوي سروكار دارند ،باید آموزش الزم را در ابتدا فرا
گرفته و حداقل هر دوسال یكبار آموزش هاي تكميلي را بگذرانند.
بعضي از معيارها كه در تنظيم چك ليست مواد زیستي براي حمل و نقل رعایت مي شود در ذیل نقل شده
است.
دستورالعمل مربوط به مقررات حمل و نقل نمونه هاي گرفته شده از بيمار (احتمال اینكه این نمونه ها داراي
عامل بيماریزا باشند كم است)

الف  :نحوه بسته بندي نمونه
 نمونه ابتدا در ظرفي غيرقابل نفوذ قرار داده مي شود. براي پيشگيري از صدمه خوردن ،این ظرف در یك لفاف مناسب پيچيده شود. ظرف اول در ظرف غيرقابل نفوذ دیگري قرار مي گيرد. -در ظرف دوم ماده جاذب مانند كاغذ یا بسته هاي مخصوص جاذب قرار داده شود.

ب  :نصب برچسب روي ظرف
 روي بر چسب باید نوشته شود:محموله حاوي عضو بدن حيوان نيست.
محموله حاوي عضو بدن انسان نيست.
 در صورتيكه محموله داراي یخ خشك مي باشد مقدار آن برحسب كيلوگرم قيد شود و عالمت ذیل روي آننصب شود.
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ج -تنظيم و پركردن برگه هاي مربوط به ارسال نمونه
 نام و آدرس فرستنده و گيرنده نمونه. قيد شود كه در صورت امكان نمونه در روز تعطيل هم تحویل گرفته شود. قيد شود كه محموله حاوي نمونه خطرناك نيست. در صورتيكه نمونه داخل یخ خشك قرار دارد مقدار آن برحسب كيلوگرم قيد شود و ميزان آن كنترل شودو عالمت UN 1845نوشته شود.
 -برگه ها توسط فرستنده امضاء شده باشد.

توجه :براي اثبات اینكه نمونه بيمار داراي كمترین احتمال وجود عامل بيماریزا مي باشد ،الزم است كه تأیيدیه
متخصص مربوطه ،به شكل مكتوب ضميمه باشد .این تأیيدیه باید براساس مستندات شناخته شده موجود در
پرونده بيمار ،عالئم بيماري ،شرایط فردي بيمار و شرایط بومي منطقه باشد.
دستورالعمل مربوط به مقررات حمل و نقل مواد عفوني گروه  (Bگروه  Bعبارتست از نمونه هاي تشخيصي یا
نمونههاي كلنيكي)

الف -نحوه بسته بندي نمونه
 نمونه ابتدا در ظرفي غيرقابل نفوذ قرار داده مي شود. -براي پيشگيري از صدمه خوردن ،ظرف اول در یك لفاف مناسب پيچيده شود.
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 ظرف اول در ظرف غيرقابل نفوذ دیگري قرار داده مي شود. در ظرف دوم ماده جاذب مناسب مانند كاغذ یا بسته هاي جاذب قرار داده مي شود. -ليست محتویات نوشته شده و بين دو ظرف قرار داده شود.

ب -نصب برچسب روي ظرف
 نصب برچسب  UN3373بر روي ظرف دوم ( .این عالمت بين المللي مربوط به مواد گروه  Bاست) نوشت جمله ‹‹ مواد زیستي -گروه  ››Bیا ( نمونه تشخيصي) در مجاورت برچسب UN3373 در صورتيكه محموله حاوي یخ خشك است ذكر مقدار آن برحسب كيلوگرم همراه با نصب برچسب UN1845و عالمت مخصوص آن .

ج -تنظيم و پركردن برگه هاي مربوط به ارسال نمونه
 نام و آدرس فرستنده و گيرنده. قيد شود كه در صورت امكان نمونه در روز تعطيل هم تحویل گرفته شود. مشخص شود كه محموله حاوي ماده خطرناك است و احتياج به توضيح فرستنده ندارد. در صورتيكه محموله حاوي یخ خشك است .ذكر مقدار آن برحسب كيلوگرم همراه با نصب برچسب UN1845و عالمت مخصوص یخ خشك.
 -امضاء فرستنده محموله
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مواردي كه در گروه(  Bنمونه هاي تشخيصي یا كلينيكي) قرار مي گيرند .
تمام فرآورده هاي انساني یا حيواني به غير از فضوالت ،خون و فرآورده هاي خوني -بافت و مایعات
بافتي كه به منظور تشخيص و بررسي ،حمل و نقل شده است ،به استثناء حيوانات زندة آلوده.
نمونه هاي تشخيصي را باید به گروه تعریف شده  UN3373متعلق دانست مگر آنكه نمونه مربوط
به بيمار یا حيوان باشد .یا نمونه مربوط به انسان یا حيوان بيماري باشد كه عامل بيماري زاي آن
مي تواند به طور مستقيم یا غيرمستقيم به سهولت از یك فرد به دیگر منتقل شود و براي این عامل
درمان مؤثر و اقدامات پيشگيرانه قابل حصول در دسترس نيست .این نمونه ها در گروه دیگري تحت
عنوان گروه  Aبا  UN2814و  UN2900قرار مي گيرند.

دستورالعمل مربوط به مقررات حمل و نقل مواد عفوني گروه ( Aگروه  Aعبارتند از مواد عفوني كه
در انتها ليست آن قيد شده است)

الف -نحوه بسته بندي
 نمونه ابتدا در ظرفي نفوذ ناپذیر قرار داده مي شود. در داخل ظرف دوم كه ظرفي نفوذ ناپذیر است ماده جاذب مناسب مانند كاغذ جاذب یا بسته هاي جاذب ...قرار داده مي شود.
 ظرف اول در لفاف پيچيده شده و در داخل ظرف دوم قرار مي گيرد. -محتویات محموله در برگه اي نوشته شده و بين ظرف اول و دوم در داخل ظرف خارجي قرار مي گيرد.

ب -نصب برچسب روي ظرف خارجي
 روي برچسب قيد شود حاوي عامل عفوني مؤثر بر انسان است ،و با عالمت ‹‹ ››UN2814مشخص شود ،ومقدار ماده نيز مشخص گردد.
 درصورتيكه محموله حاوي یخ خشك است ،ذكر مقدار آن برحسب كيلوگرم همراه با نصببرچسب‹‹ ››UN1845و عالمت مخصوص آن .
 -اسم و فاميل و تلفن شخص مسئول
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 در صورتيكه محموله مقداري بيشتر از  51ميلي ليتر یا  51گرم از ماده عفوني گروه  Aدارد ،بر روي ظرفخارجي آن برچسبي با این مضمون نصب شود ‹‹ خطر ،در هواپيماي مسافربري بارگيري نشود››.

ج -فرم اطالعاتي مواد خطرناك زيستي
 نام و فاميل -آدرس و شماره تلفن فرستنده و گيرنده. قيد شود كه از جعبه هاي هواپيمايي نمي توان استفاده كرد. قيد شود كه از جعبه مخصوص مواد راديواكتيو نمي توان استفاده كرد. قيد شماره تلفن جهت پاسخگويي به موارد ضروري و اوراژنس براي مدت  24ساعت. قيد نام و فاميل و سمت شخص امضاء كننده با ذكر تاريخ و مكان آن. -امضاء فرستنده

Typical Infectious Substance Package
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: قرار مي گيرندA مواردي كه گروه
تهدید سالمتي یا-  شامل مواردي است كه در صورت سرایت سبب بروز ناتواني پایدارA گروه
.ایجاد بيماري كشنده در انسان یا حيوان مي شود
: هنگام حمل و نقل در دو دسته نام گذاري مي شوندA مواد عفوني گروه
‹‹UN2814

›› كد

با

انسان

بر

مؤثر

عفوني

عوامل

-

‹‹UN 2911 ›› عوامل عفوني مؤثر بر حيوان با كد-

›› UN 2814 ‹‹  با عوامل عفوني مؤثر برانسانA مثالهايي از گروه

Bacillus anthracis cultures
Brucella abortus cultures
Brucella melitensis cultures
Burkholderia mallei – Pseudomonas
mallei – Glanders cultures
– Burkholderia pseudomelli
Pseudomonas pseudomallei cultures
Chlamydia psittaci – avian strain
cultures
Clostridium botulinum cultures
Coccidioides immitis cultures
Coxiella burnetii cultures
Crimean-Congo hemorrhagic fever
virus
Dengue virus cultures
Eastern equine encephalitis virus
cultures
Escherichia coli, verotoxigenic cultures
Ebola virus
Flexal virus
Francisella tularensis cultures
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Guanarito virus
Hantann virus
Hantaviruses causing hantavirus
pulmonary syndromw
Hendra virus
Hepatitis B cultures
Herpes B virus cultures
Human immunodeficiency virus
cultures
Highly pathogenic avian influenza virus
cultures
Japanese Encephalitis virus cultures
Junin virus
Kyasanur Forest disease virus
Lassa virus
Machupo virus
Marburg virus
Monkeypox virus
Mycobacterium tuberculosis cultures
Nipah virus
Omsk hemorrhagic fever virus
Poliovirus cultures
Rabies virus
Rickettsia prowazekii cultures
Rickettsia rickettsia cultures
Rift Valley fever virus
Russian spring-summer encephalitis
virus
Sabia virus
Shigella dysenteriae type 1 cultures
Tick-borne encephalitis virus cultures
Variola virus
Venezuelan equine encephalitis virus
West Nile virus cultures
Yellow Fever virus cultures
Yersinia pestis culture
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مثالهايي از گروه  Aبا عوامل عفوني مؤثر بر حيوان ‹‹›› UN 2900
African horse sickness virus
African swine fever virus
Avian paramyxovirus Tyope 1 – Newcastle disease virus
Bluetongue virus
Classical swine fever virus
Foot and mouth disease virus
Lumpy skin disease virus
Mycoplasma mycoides – Contagious bovine pleuropneumonia
Peste des petits ruminants virus
Rinderpest virus
Sheep pox virus
Goatpox virus
Swine vesicular disease virus
Vesicular stomatitis virus

شيوه صحيح حمل و نقل مايعات (غيرعفوني)
براي حمل و نقل مايعاتي مانند بافرها -آب و غيره بايد بسته بندي طوري انجام شود كه در حين
انتقال دچار نشت مايع نشود .بسته بندي از كيفيتي برخوردار باشد كه در مقابل فشارها و تكانهاي
ناشي از حمل و نقل تحمل الزم را داشته باشد .نوع بسته بندي در مورد اين مواد مشابه گروه مواد
تشخيصي است.
 مابع ابتدا در يك ظرف غيرقابل نشت قرار مي گيرد. ماده جاذب مناسب به همراه ظرف اوليه در داخل ظرف غيرقابل نشت دوم قرار داده مي شود. مجموعه دسته بندي (ظرف اول و دوم) در يك جعبه محكم ( مثالً مقوا ) گذاشته شود. -در صورت نياز ،ظرف دوم در يك اليه نرم پيچيده و در جعبه قرار گيرد.
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