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  يبسمه تعال

  

  

  

  

  

  

اطالعات علمي و فني الزم بر اساس اصول و ارائه اين راهنما 
در كميته ويروس شناسي و است كه استانداردهاي بين المللي 
  .م گرديده استبيولوژي ملكولي تهيه و تنظي

  

  

  

  

  

  

  :به ترتيب حروف الفبا عبارتند از شگاه مرجع سالمتيآزما يملكول يولوژيو ب يروس شناسيو اعضا كميته

  بخش هپاتيت و ايدز -پاستور انستيتو علمي  هيأت دكتر اميني عضو 
  علمي آزمايشگاه مرجع سالمت هيأتدكترحاجيا عضو 

  و غذا و آزمايشگاه مرجع سالمتعلمي معاونت دارو  هيأتدكتر سميعي عضو 
  بخش بيولوژي ملكولي -پاستور انيستيتوانستيتو علمي  هيأتدكتر شاهرخي عضو 

  دانشكده پزشكي –علمي دانشگاه تربيت مدرس  هيأتدكتر صباحي عضو 
  علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده بهداشت هيأتعضو آزاد دكتر مختاري 

  مركز پزشكي مسيح دانشوري –نشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي علمي دا هيأتدكتر ناجي عضو 
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  :مقدمه

  
تدابير ايمني ويژه اي در مقايسه ازمند اتخاذ يآزمايشگاه هايي كه در آنها آزمايش هاي مولكولي انجام ميگردد ن

   .  مي باشندبا ساير بخش هاي آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 
ه واجد ريسك در زمينه تشخيص عوامل ويروسي بويژه عواملي ك يشهاحاضر به نظر مي رسد اين آزمادر حال 

اين امر سبب گشته است تا آزمايشگاه ملزم لذا  .از كاربرد وسيع تري برخوردار گشته اند، خطر باالتري ميباشند
با  هايي مجاز به انجام كار بديهي است تنها آزمايشگاه. به اتخاذ تدابير حفاظتي ويژه اي براي پرسنل باشد

مين أباشند كه شرايط ايمني الزم براي كار با اين عوامل را تمي عوامل ويروسي و بكارگيري روشهاي ملكولي 
  . نموده و استانداردهاي مورد نياز را داشته باشند

و  پرتو ماوراء بنفش، خطرناك سطوح ايمني زيستي، مواد شيميايي هايمتن حاضر اين تدابير را در محور
   .د بحث قرار داده استحفاظت فردي مور
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  ملكولي هايايمني در انجام آزمايشبرنامه  ياجرا دستورالعمل

  

  زيستي -سطوح ايمني  -1

به منظور تضمين انجام صحيح آزمايشها و ايمني پرسنل از عوامل بيماريزاي موجود در نمونه هاي باليني ضروري است آزمايشگاههاي تشخيص 
با عوامل خطر ساز را در اختيار گرفته و دستورالعمل هاي خاصي را جهت به حداقل رساندن خطرات كاري اتخاذ طبي ساز و كار الزم براي كار 

نتيجه كاهش آلودگي كاركنان آزمايشگاه و يا افراد مرتبط در محدوده آزمايشگاه از طريق  و در جلوگيري از انتشار عوامل عفوني. نمايند
  .  جود تجهيزات الزم و تعريف دقيق شرايط كاري بدست خواهد آمدو و 1يصحيح آزمايشگاهرويه بكارگيري 

بطور كامل رعايت شده و  2زيستي سطح  -در آزمايشگاه تشخيص طبي ضروريست در هنگام كار با عوامل عفوني مقررات سطح ايمني 
مين كليه تجهيزات مورد نياز أعالوه بر ت ريستلذا ضرو. مين گرددأتي تكميلي مورد نياز تمتناسب با ويژگي هاي عوامل مورد نظر تدابير حفاظ

همچنين كليه مقررات كاري به پرسنل آموزش داده شده و . ، شرايط الزم فيزيكي آزمايشگاه را نيز مورد توجه دقيق قرار داد)در آزمايشگاه(
يك  يي با عوامل عفوني مورد آزمايش، اجرابا توجه به خطرات كار .پيوسته مورد توجه قرار گيردبه طور رعايت آنها توسط پرسنل آزمايشگاه 
ايمني زيستي، ضوابط و مقررات كاري . باشد يكارايي تجهيزات حفاظتي مورد استفاده، الزم مو كيفيت  ازبرنامه منظم دوره اي جهت اطمينان 

 .تشريح مي گردددر ذيل سطح اول و دوم  به همراه شرايط فيزيكي و تجهيزات مورد لزوم 

  

  سطح اول ايمني زيستي

، يا زيان بالقوه آنها افراد آزمايشگاه يا محيط نداشته ايمني زيستي سطح اول براي عواملي در نظر گرفته مي شود كه خطر شناخته شده اي براي
  . باشدمي حداقل 

ايد بعنوان يك سويه غير نب ،به طور مكرر كشت داده مي شوندكه را سويه هاي مربوط به ميكروارگانيسمهاي مورد استفاده در آزمايشگاهها 
  .توانايي بيماري زايي مي باشندداراي بيماريزاي ساده در نظر گرفت زيرا  

نياز  ايمني زيستي سطح اول بعنوان سطح پايه  در آزمايشگاه در نظر گرفته مي شود كه بر پايه روشهاي استاندارد ميكروب شناسي استوار بوده و
كار معموالً بر  .نمي شود رفت وآمد عمومي داخل ساختمان جدا پر در اين حالت آزمايشگاه از محل هاي. به سدهاي اوليه و ثانويه خاصي ندارد

  . يا معموالً مورد استفاده قرار نمي گيرند ،مورد نياز نبوده خاصي تجهيزات و روي ميزهاي روباز آزمايشگاهي انجام مي گيرد

                                                            
1 Good Laboratory Practice يا GLP 
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واند انتظارات مورد نياز براي كار با عوامل پاتوژن در آزمايشگاه تشخيص طبي را فراهم با توجه به توضيحات فوق سطح ايمني اول طبعا نمي ت
   .گردد مي هنمايد و به طور عمده تنها براي آزمايشگاه هاي آموزشي توصي

  :يستيز يمنيا در سطح اول ضوابط و مقررات كاري

  .مسئول آزمايشگاه استدر هنگام اجراي آزمايشها، ورود به آزمايشگاه منوط به اجازه كتبي -1

  .بايد آلودگي زدايي شودبالقوه عفوني كار روزي يك بار و يا هر بار پس از ريخته شدن هر گونه ماده ميز سطوح -2

بايد قبل و بعد از كار  مناسب ، جهت شستشوي دستها باشد و پرسنلضد عفوني كننده فضاي كاري بايد مجهز به شير آب و مواد -3
 . ر كامل بشوينددستهاي خود را بطو

  .هرگونه ماده مايع يا جامد آلوده اي بايد قبل از دور ريختن آلودگي زدايي شود -4
  .انجام شود يكيل مكانيبا استفاده از وسابايد ن كار يله دهان انجام داد، بلكه ايد بوسيپت را نبايعات با پيعمل برداشت ما  -5

مواد غذايي بايد در قفسه ها يا يخچال هايي . مواد آرايشي در محل كار مجاز نيستخوردن، آشاميدن، سيگار كشيدن و استفاده از  -6
  .نگهداري شوند گاهخارج از محوطه آزمايشو در كه براي اين منظور اختصاص يافته اند 

  .اهش يابدبه حداقل ك) آئروسل(كليه روش هاي توصيه شده بايد با دقت كامل انجام شوند تا توليد ذرات ريز معلق در هوا  -7

  .تسهيالت الزم جهت ايمني كار با وسايل تيز و برنده بايد در نظر گرفته شود -8

ها بايد قبل از دور ريختن با يكي از روشهاي مناسب همانند اتوكالو ذخيره و ساير مواد دفعي و پسماندتمام كشت ها، مواد  -9
 و ج از آزمايشگاه در بسته ها و ظروف غير قابل نفوذ قرار داده شوندمواد اتوكالو شده جهت حمل به خار. نمودن، آلودگي زدايي شوند

  .موجود بسته بندي شده و سپس دفع گردنددستورالعمل هاي بر طبق  ،جهت خروج از محوطه اصلي ساختمان آزمايشگاه

  .آزمايشگاهي بپوشند سرهافراد آزمايشگاه جهت جلوگيري از آلودگي يا كثيف شدن لباس هايشان بايد روپوش يا لباس هاي يك -10
در ظروف محكم و  ديبا مواد آلوده . شگاه باشد تا از حمل و نقل مواد آلوده كاسته گردديد مستقر در آزمايبا ييزدا يمحل آلودگ -11

مؤثر تداركات وجود يك برنامه . درب اين ظروف بايد قبل از خارج كردن آنها از آزمايشگاه بسته شود. غير قابل نفوذ ريخته شوند
  . ضروري است كنترل حشرات و جوندگانجهت 

  شرايط فيزيكي آزمايشگاه  

  .آزمايشگاه بايستي طوري طراحي شود كه به آساني قابل تميز كردن باشد -1

  .سطوح ميزها بايد غيرقبل نفوذ به آب و مقاوم به اسيد، قليا، حالل هاي آلي و حرارت نسبتاً باال باشند -2

اي باشد كه تميز كردن آنها به آساني  به اندازهبايد فاصله بين ميزها، قفسه ها و تجهيزات . بايد محكم باشند آزمايشگاه زاتيتجه -3
  .باشدر يامكان پذ
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  .براي شستشوي دستها باشدمكاني هر آزمايشگاه بايد داراي  -4

  . باشدتوري  يد دارايباآزمايشگاه  يپنجره ها -5

 

  ايمني زيستي سطح دوم 

رعايت روش هاي با . مي باشندبراي كار با پاتوژنهايي است كه براي كاركنان آزمايشگاه داراي خطر متوسط  تي سطح دومايمني زيس 
با اطمينان خاطر و امنيت كافي حتي بر روي سطوح ميزهاي  ،مي توان با اين دسته از عوامل خطرساز   2استاندارد ميكروب شناسي

  .كه احتمال انتشار ذرات ريز معلق وجود دارد استفاده از كابينت هاي ايمني ضروريستدر مواردي . باز آزمايشگاه كار نمود
، همچنين سالمونال و توكسوپالسما نمونه هايي از ميكروارگانيسم هايي HIV نفلوانزا ،آ ، C, Bويروس هايي مانند هپاتيت   

ايمني زيستي سطح دوم براي كار با هر گونه . ا كار نمودبا آنه و مي توان رنديگ يقرار مهستند كه در اين سطح از ايمني زيستي 
نمونه خوني يا ترشحات بدن انسان يا بافتها يا رده هاي سلولي اوليه انساني، كه امكان حضور يك عامل ناشناخته در آنها وجود دارد، 

و  ،ق تماس با سطح پوست يا مخاطاتخطر اوليه اين دسته از عوامل خطرساز براي كاركنان آزمايشگاه معموال از طري. ضروري است
  . بوجود مي آيد ،يا تزريق اتفاقي نمونه آلوده به خود

احتياط هاي اشاره شده در ايمني زيستي سطح يك ضروريست از اقدامات تكميلي ديگر و تجهيزات مخصوص استفاده عالوه بر كليه  
شامل محافظ  اقدامات تريفيوژهاي درب دار مي باشد و ساير هود هاي ايمني بيولوژيك و سان استفاده ازاين موارد شامل . گردد

، اعمال شونداقدامات ثانويه كه بايد در آزمايشگاه . پوشش هاي محافظتي است ساير دستكش واستفاده از  ،و سطوح باز بدن صورت
. در نظر گرفته شودضروريست  ،كه در جهت كاهش گسترش آلودگي محيطباشد  يم آلودگي زدايي شامل سيستم هاي شستشو و 

  :                                      بدين ترتيب تفاوت هاي آن با ايمني زيستي سطح اول عبارتند از

  .افراد آزمايشگاه آموزشهاي مخصوص و الزم براي كار با عوامل بيماريزا را فرا گرفته و زير نظر يك متخصص كار مي كنند -1
  .م اجراي كار محدوديت داردورود به آزمايشگاه در هنگا -2

  .  در مواردي كه آئروسل ممكن است توليد شود، استفاده از هود هاي ايمني زيستي يا ساير تجهيزات فيزيكي مناسب ضروريست -3

 .كار مي شود، ضروري استبيماريزا كه در آنجا با عوامل  ينصب عالمت خطر زيستي بر روي درب ورودي آزمايشگاه -4

  :     براي ايمني زيستي سطح دوتجهيزات الزم 

 2براي تخليص ژنوميك، هود ايمني زيستي كالس  work stationبراي تهيه محلول ها،  1هودهاي ايمني زيستي كالس  -1

 . مورد استفاده قرار مي گيرند ،TBجهت آماده سازي نمونه هايي نظير 

                                                            
2    Laboratory Biosafety Manua, World Health Organization; Third Edition edition (February 2005) 
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ز ايمني بر روي عملكرد آنها تاثير نگذاشته در اين سطح ا واهاي ايمني بيولوژيك در مكانهايي كه تغييرات جريان هنصب هود-2
 .رفت و آمد  قرار داشته باشند پر هاي مذكور بايد دور از درها، پنجره ها، يا مكانهايهود. زيستي توصيه مي شود

 . كار شوندشرايط كنترل شده   تحت بايد ،روشهايي كه منجر به توليد ذرات ريز معلق در هوا مي شوند-3

، باز كردن درب ظروفي كه فشار (Sonication) هم زدن شديد، تجزيه صوتيه تكان دادن يا ب ،ياب كردن، مخلوط كردنآس
مناسب  درپوشسانتريفيوژ بايد داراي روتور مجهز به . شوندداخلي آنها با فشار  هواي اطراف متفاوت است، بايد در زير هود انجام 

 . باشد

محافظ . بايد مورد استفاده قرار گيردو روپوش كفش ) ينك هاي محافظ، ماسك، پوشش صورتهمانند ع(محافظ هاي صورت  -4
خارج از هود  دردر هنگام كار   جلوگيري از پاشيده شدن يا اسپري شدن عوامل عفوني يا مواد خطر ساز بر روي صورت  صورت براي

  . مي باشد هاي ايمني بيولوژيك
. كه با عوامل بالقوه عفوني يا سطوح آلوده يا تجهيزات آلوده كار مي شود، الزامي است عيپوشيدن دستكش آزمايشگاهي در مواق-5

بعد از آسيب ديدن و يا  ،در پايان انجام آزمايشها ،دستكش ها بايد به محض آلوده شدن. دستكش مناسب تر استجفت پوشش دو 
سطوح تميز . استفاده كردبيش از يكبار يا و ايد شست دستكش هاي يكبار مصرف را نب. پاره شدن و يا سوراخ شدن تعويض شوند

را از  ي آلودهبايد دستكش ها آزمايشگاه خروج از از  قبل . همانند صفحه كليد كامپيوتر  يا تلفن و غيره را نبايد با دستكش لمس نمود
ت بيشتر به دستورالعمل الزامات جهت توضيحا(دستها را بايد بعد از خارج كردن دستكش ها كامالً شستشو داد . دست خارج نمود

  ).ايمني و بهداشت در آزمايشگاه رجوع شود

  : يستيز يمنيا ضوابط و مقررات كاري سطح دو

سطح ايمني زيستي دو ضوابط و مقررات ويژه اي را رعايت در ضروريست كليه پرسنل براي كار  ،عالوه بر مقررات كاري سطح يك
         :نمايند

 .آشنا باشند يعفونايد با تمام اصول ايمني زيستي كار با عوامل ب پرسنل آزمايشگاه -1

 . پرسنل براي كار با عوامل بيماريزا ضروريست امكانات ايمني الزم را در اختيار داشته باشند-2

نظير هپاتيت (را  واجد ايمني الزم براي كار با عوامل بالقوه خطر ساز بوده و آزمايشهاي ضروريكار، تمامي افراد بايد قبل از شروع -3
B ( باشندانجام داده. 

  . شود آزمايشگاه يك نمونه سرم از پرسنل در بدو ورود به آزمايشگاه تهيه نموده و در فريزر نگاه دارد توصيه مي-4

ترك آزمايشگاه و رفتن افراد قبل از . البسه ويژه كار بپوشند يا افراد به هنگام كار در آزمايشگاه بايد روپوش، لباس هاي يكدست آزمايشگاهي -5
 . بايد لباس هاي ويژه كار خود را در آورده و در آزمايشگاه بگذارند) سالن غذاخوري، بخش هاي اداري(به محل هاي غير آزمايشگاهي 

  .  كابينت ايمني مناسب انجام گيردداخل تمامي مراحل كار تا زماني كه امكان انتشار آن در محيط وجود داشته باشد  بايد  -6
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 .وسائل و تجهيزاتي كه براي كار با اين عوامل عفوني استفاده ميشود بايد بصورت دوره اي ضد عفوني گردند-7

شود كه از سرنگ جهت  يه ميتوص. برنده بايد مشخص باشد ز ويت و ،دفع پسماندهاي عفوني، كل آزمايشگاه جهت ضد عفوني نمودنپروت-8
فقط براي يكبار تزريق و كشيدن مايعات از  بايد سوزنها و سرنگهاي تزريقي از به استفاده، يدر صورت ن. برداشت و نقل و انتقال مواد استفاده نشود

يختن آنها بايد از تزريق ناخواسته و رسوزن و سرنگ ها و يا دور در هنگام كار با سر. قرار گيرند الستيكي مورد استفاده پوشدر داراي بطري هاي
همچنين نبايد آنها را مجدداً در غالف خود . سوزن ها را پس از مصرف نبايد كج كرده يا بريدسر. اجتناب شود داً علق در هوا جتوليد ذرات ريز م

قرارداده و قبل از دور  (Safety Box) سرسوزن و سرنگ را بايد به دقت در ظروف غير قابل سوراخ شدن. داده يا از سر سرنگ جدا نمود قرار
  .نمودضدعفوني با اتوكالو كامالً   ريختن يا مصرف مجدد، آنها را

  

  مواد شيميايي خطرناك -2

اثرات بالقوه خطرناك آنها براي سالمتي  مختلف، مانند از جنبه هايبايد ملكولي  آزمايشهاي كليه مواد شيميايي مورد استفاده در آزمايشگاه و 
لذا ضروريست . ن و اقدامات اضطراري مورد توجه اكيد قرار گيرند، دفع آنحوه نگهداري ،پرسنل، شرايط آزمايشگاهي الزم براي كار با آن ها

در ارتباط با  تمامي پرسنل بايد .قرار گيرد و در دسترس پرسنل نموده مشخص  ،براي كليه مواد شيميايي مورد استفادهرا اطالعات الزم ذيل 
دستور العمل نحوه غير فعال سازي بايد در . ديده باشندزم را الاستفاده صحيح، نحوه نگهداري، كار كردن و چگونگي دفع مواد شيميايي آموزش 

دستورالعمل نحوه دفع صحيح كليه موادي كه امكان غير فعال . باشد و در فواصل زماني مشخص اقدامات الزم صورت پذيردكاركنان دسترس 
اطالعات الزم در ارتباط با نوع محصول و خصوصيات : از اين اطالعات عبارتند. ، بايد در دسترس باشداثرات سمي آنها وجود نداشته باشدنمودن 

  . مشتقات خطرناك آن، احتمال آتش زايي، اطالعات الزم در ارتباط با واكنش پذيري، خصوصيات سمي و اقدامات پيشگيرانه ،نحوه نگهداريآن، 

تركيبات شيميايي در محلي با تهويه  "مثال .آيد به عمل  ست كه در چيدمان مواد شيميايي در آزمايشگاه بايد نهايت دقتا از نكات قابل توجه آن
همچنين قفسه ها . شوداجتناب  "، كامالمي دهندمناسب قرار گرفته و در قفسه هاي عمومي از چيدن تركيباتي كه بسرعت با ساير مواد واكنش 

هشدار دهنده مواد شيميايي در مكانهاي مناسب و در  عالئم.  درب بوده و هواي آزمايشگاه نيز تهويه مناسب داشته باشد دارايحتي المقدور 
آموزش ديده و تجهيزات و امكانات ضروري در آزمايشگاهها براي اين  ،افراد بايد جهت دفع مواد شيميايي زيان آور. معرض ديد افراد نصب شوند

از  الزم است كه از مواد اسيدي ر موقع استفادهد. و از مخلوط نمودن موادي كه با يكديگر واكنش ميدهند اجتناب گردد امور اختصاص يابد
  .شود اتيلن استفاده پلي ي كه مقاومت داشته باشند نظير ظروف از جنسظروف

  اتيديوم برومايد 1-2

مين أت نيازمند وكار با پودر آن بسيار خطرناك بوده . از طريق پوست، چشم و دستگاه تنفسي مي تواند نفوذ كند. موتاژن و سرطانزاست اين ماده 
بر اين اساس به آزمايشگاهها توصيه ميشود كه اكيدا از . مايد مي باشدوشرايط ويژه در آزمايشگاه و مديريت صحيح مواد آلوده به پودر اتيديوم بر
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 مخصوصمني ايكابينت تمامي مراحل كار حتي توزين پودر در  ، تهيه پودر آن اجتناب نموده و در صورت نياز به تهيه محلول آن در آزمايشگاه
بر اين اساس توصيه ميشود آزمايشگاههاي . از آن وجود نداشته باشد ،نجام شود تا احتمال انتشار ذرات معلقا  (Fume Hood)مواد شيميايي

  .  تشخيص طبي از محلول هاي آماده استفاده نمايند

  : كمكهاي اوليه

لباس آلوده را از تن خارج كرد و پوست را با مقدار فراوان آب و صابون  "غشته شود بايد فوراآدر صورتيكه لباس يا پوست به اتيديوم برومايد-1

 . شستشو داد

 . دقيقه شستشو داد 15در صورت آلوده شدن چشم بايد آن را با آب فراوان به مدت حداقل -2

  . مسئول آزمايشگاه در جريان قرار داده شود مسئول ايمني يابايد در صورت بروز هر حادثه اي در حين كار با اتيديوم برومايد -3

  :احتياط هاي الزم

  .هاي مناسب، عينكهاي محافظ و ماسك استفاده شود هنگام كار با اتيديوم برومايد بايد از دستكش-1
 . به طور مجزا دفع شودبايد هاي آلوده به اتيديوم برومايد، بافرها و ژلهاي آلوده  پسماند-2

 . ازم آلوده به اتيديوم برومايد نبايد قبل از آلودگي زدايي از اتاق الكتروفورز خارج شودتجهيزات و ساير لو -3

براي خنثي سازي اثرات سمي اتيديوم برمايد پروتكل هاي متفاوتي در : ديبرما نحوه خنثي سازي صحيح محلول هاي اتيديوم 

   :شود در ذيل يكي از روشها توضيح داده مي  . 3باشد دسترس مي

 .باشد نياز مي )2.5  (Nو هيدروكسيد سديم  (N 1.25)اسيد هيدروكلرايد  M)0.25( به  پرمنگنات پتاسيم ين روش در ا

  :روش كار

به يك ظرف مناسب در زير  ليتر 2 حجمدر آن اقدام گردد، نمودن  يخنث يبرااست استفاده شده كه درنظر  مايدواتيديوم بر ابتدا محلول -1

fume hood شود انتقال داده مي. 

 .شودمي اضافه  ديماوبر اتيديوم يحاو پرمنگنات پتاسيم در زير هود به ظرفمحلول چهار ميلي ليتر از  -2

 .گردد به محلول باال اضافه مي كلريدريك چهار ميلي ليتر اسيد  -3

 .محلول فوق را بايد يك شب در زير هود نگهداري نمود -4

 .برسد 9الي  5آن به   pHفوق اضافه نماييد تا ميلي ليتر هيدروكسيد سديم به مخلوط  2سپس به آرامي  -5

  .توان در فاضالب تخليه نمود در انتها مخلوط مذكور را مي -6

                                                            
  .Sambrook J, Russell DWتاليف   Molecular Cloning  کتاب  3
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در صورتيكه ژل ها پس از رنگ آميزي در ظرف آب  :مايد آغشته شده اندونحوه دفع دستكش ها و ساير موادي كه به اتيديم بر

در غير اينصورت ضروريست . تماس داشته اند بسيار پايين خواهد بوداتيديم برومايد كه با  قرار داده شوند ميزان آلودگي دستكش و ساير وسايلي
  .شوندسوزانده  جهت دفع ،يا هيپوكلريت سديم يد كننده خانگيمحلول سفقرار گرفتن در اين وسايل پس از 

  

  آكريل آميد 2-2

ميد بر توليد مثل اثر سوء دارد و ممكن است سبب آكريل آ. ب مي شوداين ماده به شدت نوروتوكسين بوده و از راه پوست و تنفس به سرعت جذ
منگي و گيجي، سوزن سوزن : ميد عبارتند ازآعاليم مسموميت با آكريل . همچنين امكان دارد سرطانزا باشد. بروز ناهنجاريهايي در جنين شود 

  . ، اختالل تكلم و لرزشدن، ضعف، عدم تعادل در راه رفتن

  : كمكهاي اوليه

  . با استفاده از دستكش و ماسك كار شود ،زير هود شيميايي "حتمابايد ميد آبراي محلول سازي و توزين پودر آكريل -1

مسئول ايمني  ه وداد دقيقه شستشو 15محل تماس را با آب فراوان و صابون به مدت  ،در صورت تماس محلول يا پودر آكريل آميد با پوست-2
 . را در جريان قرار دهيد

 . دستكش  استفاده شودجفت بهتر است از دو . دستكش التكس استفاده شود "هنگام كار با محلول آكريل آميد حتما-3

شيار باشد وادار به استفراغ كنيد و در اسرع وقت به وفرد آسيب ديده را در صورتي كه ه ،شدن اتفاقي محلول آكريل آميدبلعيده در صورت -4
  .مركز فوريتهاي پزشكي برسانيد

  . را به مركز فوريتهاي پزشكي انتقال دهيد او زاد برسانيد وآفرد آسيب ديده را به فضاي  ،آميد صورت تنفس ذرات آكريل در-5

 احتياط هاي الزم

 . يا اليه جذب كننده ديگري بپوشانيد خشك كن، كاغذ كاغذي حولهميز كار خود را با  ،ريختن ژلدر صورت  -1

 . بشوئيد "را بعد از استفاده كامال لوازم جانبي سيستم الكتروفورز ير، شيشه ها و ساگيره ها-2

آكريل آميد به صورت (نه قرار داده و بعد دور بريزيد ، با استفاده از دستكش در كيسه اي جداگاشده و اضافي را بعد از بستن كاملژل استفاده -3

 ). بسته شده اثر سمي كمتري دارد "ژل كامال

  . محلولهاي آماده خريداري و مصرف شوند ،ودر آكريل آميدبهتر است به جاي پ-4

  :دفع پسماند هاي آكريل آميد

  . ارسال گردد سوزاندن دار قرار داده شود و براي  پغذي آلوده بايد در يك كيسه زيكا حولهمواد زائد آكريل آميد شامل ژل و 
  :دجهت رفع آلودگي سطوح كار آلوده شده  بايد به طريق ذيل اقدام نمو
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 .در سطح آلوده شده استفاده شود potassium persulfate% 6/1ابتدا از محلول  -1

 . شستشو داده شود كافيدقيقه با آب  30به آن اضافه نموده و پس از  sodium metabisulfate% 6/1سپس  محلول  -2

   

  ير محلولهاي با پايه فنلافـنـل و س 3-2

سوختگي هاي ناشي از . فنل به شدت سوزاننده است. تنشاق بخارات آن وارد بدن مي شودو اسماده اي سمي و فرار است كه از راه پوست  فنل
فنل و  .باشد سيب و عمق سوختگي ممكن است درد چنداني نداشته باشندآفنل به سبب خاصيت بي حس كنندگي موضعي، عليرغم وسعت 

 .، سرگيجه، سردرد، تهوع و استفراغ، تپش قلب و سرانجام كما و مرگدرد شكم: فنل عبارتست از عالئم مسموميت با. بخارات آن آتش گير است
. رسيده باشد، رنگ پريده مي شوندها مناطقي كه فنل به آن. در صورتي كه فنل روي پوست بريزد، سوختگي هاي شديد بدون درد ايجاد مي كند

  . سطح بدن با فنل مي تواند كشنده باشد زا % 25سوختگي 

  : كمكهاي اوليه

بايد در صورت نياز  .بايد از محل دور كرد و به فضاي آزاد رسانيد تا به راحتي تنفس كند "ردي را كه با بخار فنل مسموم شده باشد فوراف-1
  . شود تنفس مصنوعي انجام 

شستشو بايد . داده شوداز تن خارج شده و محل تماس با مقدار زياد آب شستشو  "لباس آلوده به فنل بايد فورا ،در صورت ريختن اتفاقي فنل-2
 . رنگ تغيير رنگ دهده از حالت رنگ پريده به صورتي كمآنقدر ادامه يابد تا رنگ پوست محل آسيب ديد

دقيقه شستشو شود و فرد آسيب  20فرد آسيب ديده با جريان مداوم آب حداقل به مدت  ، بايد چشمدر صورت پاشيدن اتفاقي فنل به چشم-3
 . ايد به چشم پزشك مراجعه نمايدديده پس از شستشوي چشم ب

 . فرد آسيب ديده بايد به مركز فوريتهاي پزشكي منتقل شود ،نكته مهم اينكه در صورت بروز هر كدام از موارد فوق پس از اقدام اوليه-4

  : احتياط هاي الزم

بايد  "حتما RNAيا  DNAه از آن براي استخراج بدليل انتشار بخارات سمي فنل در هوا، عمل اشباع و موازنه كردن اين ماده و نيز استفاد-1
  . گيردد شيميائي با تهويه مناسب انجام زير هو

 . عينك محافظ، پيش بند و كفش هاي پوشيده استفاده شود ،ش محافظك، دستاز روپوش آزمايشگاه ديباهنگام كار با اين ماده -2

 .باشيم وع منبع آتش زا و شعله دورهنگام كار با فنل بايد از هر ن-3

 خارج فنل را از فضاي اتاق  هواي آغشته به) براي جلوگيري از ايجاد جرقه(جهت رفع آلودگي فنل از هواي محيط كار بايد با حوله مرطوب -4
 . كنيم
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 دپسمانبه ظرف مخصوص ) تيوب ها(لوله ها براي به حداقل رساندن ميزان آلودگي در محيط كار، بهتر است كه مقادير كم اين محلول از -5
 . پالستيكي يا شيشه محتوي فنل به داخل ظرف انداخته شود )تيوب(بلكه لوله  ،فنل تخليه نشود

 . استفاده شود) محلولهاي قليايي ضعيف(جهت خنثي كردن فنل از آهك خشك و يا جوش شيرين -6

  . ادمي توان سطح آلوده را با مقدار فراوان آب شستشو د. چون فنل بسيار در آب محلول است-7
  . بايد جهت دفع مواد شيميايي بسيار زيان آور  آموزش ديده و تجهيزات و امكانات ضروري در آزمايشگاه براي اين امور اختصاص يابد كاركنان

و  توان در محفظه بدون نشتي قرار داده مواد پسماند حاصل از آزمايش كه به ميزان كمي با فنل آلوده شده اند را مي :دفع مواد آلوده شده

  .براي سوزاندن ارسال نمود
  

  :كــلروفـرم 4-2

تنفس، بلع و تماس آن با پوست زيان آور است ممكن است سبب بيهوشي، . باشد هاي كلردار فّرار مي ترين هيدروكرين كلروفرم يكي از خطرناك
: موميت با كلروفرم عبارت است از عالئم مس .فلج دستگاه تنفسي، توقف ضربان قلب و مرگ دير رس به علت ضايعات كبدي و كليوي شود

    .تهوع، سرگيجه، خواب آلودگي، و كاهش سطح هوشياري

   : كمكهاي اوليه 

  . دقيقه شستشو دهيد 15در صورت پاشيدن به چشم، چشم را با آب فراوان به مدت حداقل  -1

  . آنرا عوض كنيدشده، غشته آ اگر لباس به كلروفرم. ن را با آب و صابون بشوئيدآ "درصورت آغشته شدن پوست فورا-2

 . سيب ديده را وادار به استفراغ كنيدآدر صورت بلع اتفاقي ماده، فرد   -3

  . زمايشگاه را در جريان بگذاريدآبه مركز فوريتهاي پزشكي رسانيده و مسئول  "فرد آسيب ديده را فورا-4

كليه مواد پسماند بايد بدقت در محفظه . الب بايد اكيدا اجتناب شوداز تخليه محلول هاي استفاده شده كلروفرم به داخل فاض: دفع پسماند

  .گردند هاي مسدود شده قرار گرفته و براي سوزاندن ارسال
  

  پرتو ماوراي بنفش -3

تنظيم  فاصله و لذا ضروريست زمان  استفاده . گيرد زمايش مورد استفاده قرار ميآدستگاه توليد كننده اشعه ماوراي بنفش در مراحل مختلف 
ثيرات مخرب آن أهمچنين اطالعات الزم براي ايمني پرسنل و اجتناب از ت. شده مناسب باشد، و المپ با طول موج مفيد مورد استفاده قرار گيرد

ه آن نداشت ياثر بخش بر مشكلي ،بايد در فواصل زماني منظم تميز شده تا  گرد و غبار موجود بر سطح UVالمپ . بر واكنش در دسترس باشد
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براي توضيحات بيشتر به  . ضروريست از وسايل حفاظتي مناسب بهره گيري شود ،UVثيرات مضر اشعه أجهت حفاظت پرسنل از ت. باشد

  .رجوع شود ده است،يم گرديكه قبال تنظ "اصول كلي حفاظت و پيشگيري از آلودگي كاركنان و محيط آزمايشگاه"دستورالعمل 

جمله  از يبراي مقاصد متفاوت (Ultra Violet)از پرتو ماوراء بنفش  : (UV)د پرتو ماوراء بنفش موارد ايمني و كار با دستگاه مول

بر پوست شامل ايجاد  UVاثرات. اتيديوم برومايد استفاده مي شود جدا شده روي ژلهاي رنگ آميزي شده با محلول DNAمشاهده باندهاي 
هنگام كار با . يد و سوختگي شبكيه ايجاد مي نمايدرآب مروا التهاب، ،در چشم شيار، لكه هاي پوستي و همچنين سرطان پوست مي باشد و

  : موارد ايمني زير را بايد رعايت نمود ،پس از انجام الكتروفورز UVدستگاه هاي مختلف مولد پرتو 

دستي  UVاز زماني كه  "دستكش و عينك محافظ، مخصوصا ز روپوشهاي بلند،پوشاندن تمامي قسمتهاي پوست با استفاده ا -1
  . استفاده مي شود، ضروريست

 . دستگاه را روشن نماييد ،ابتدا ژل را بر روي صفحه دستگاه قرار داده، پس از گذاردن صفحه محافظ -2

در اين وضعيت ابتدا دستگاه را خاموش نموده و بعد ژل را . درهنگامي كه دستگاه روشن است از جابجا كردن ژل خودداري نماييد -3
 . جابجا كنيد

بين پوست و چشم شما  مانع شيشه اي قرار داشته باشد تا از اثر مستقيم  "دقت نماييد حتما. مي نمايدرا جذب  UVپرتو  ،يشهش -4

 . آنها جلوگيري شود بر UVپرتو 

اغلب در هنگام كار . قرار نگيريد UVمواظب باشيد كه از زواياي كناري شيشه محافظ در معرض پرتو  UVهنگام كار با دستگاه   -5

 .قرار مي گيريد UVبا دستگاه اگر به طرفين دستگاه حركت نماييد به علت فاصله شيشه از دستگاه در معرض پرتو 

 . كنيد، سطح آن را با آب مقطر و دستمال كاغذي تميز تفاده از دستگاه و خاموش كردن آنپس از اس -6

ت نياز به باز كردن اين المپها دستها نبايد چرب باشند و درصور. خودداري نماييد "جدا UVاز باز كردن و دستكاري المپ مولد پرتو  -7
 .نها مي گرددآحركت دادن المپهاي داغ باعث انفجار و خروج بخار جيوه داخل . خنك شده باشد "المپ بايد كامال

  

 :حفاظت فردي -4

كلي حفاظت و پيشگيري از آلودگي كاركنان و كليه ضوابط و مقررات دستورالعمل الزامات ايمني و بهداشت در آزمايشگاه كه تحت عنوان اصول 
عالوه بر اين با توجه به ويژگي هاي . محيط آزمايشگاه توسط آزمايشگاه مرجع سالمت اعالم گرديده است بايد بطور كامل رعايت گردد

    .شود توجه دقيق UVملكولي بايد به دستورالعمل هاي حفاظتي در ارتباط با مواد شيميايي و پرتو آزمايشهاي 
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 اقدامات حفاظتي 

و پيشگيري از آلودگي كاركنان و محيط آزمايشگاه در  بايد پيوسته اصول كلي حفاظتپرسنل آزمايش كننده : وسايل حفاظتي فردي -1
 .دستورالعمل ايمني و بهداشت در آزمايشگاه را رعايت نمايد

 اقدامات حفاظتي در ارتباط با محيط كار -2

a.  المپUV : 

i.   المپUV حضور تنها در ساعاتي كه پرسنل  ،قفي جهت از بين بردن اجرام و قطعات احتمالي ژنتيكي منتشر شده در محيطمتحرك و س 
 .ندارند بايد روشن گردد

ii. دستها بايد بطور كامل با دستكش پوشانيده شده و . ضروري استاز حفاظ  استفاده ،براي مشاهده محصول واكنش توسط ترانس ايلوميناتور
 . ت نيز از حفاظ هايي استفاده شود كه بطور كامل صورت را بپوشاندصورمحافظت براي 

iii. يست از عدم انتشار اشعه كابينت ايمني و اتاقك كاري ضرور قبل از استفاده ازUV اطمينان كامل بدست آيد ،توسط اين تجهيزات. 

b. حاصل شود اطمينان الزم  نسبت به عدم تداخل آن با ساير اقدامات، بايد  در صورت استفاده از فرمالين: فرمالين.  

 اقدامات حفاظتي در ارتباط با مواد شيميايي -3

a. اتمام كار دستكش ها تعويض شده و به  از ضروريست در هنگام استفاده از مواد شيميايي از دستكش مناسب يكبار مصرف استفاده شود و پس 
 .دنطريق صحيح دفع گرد

b. يد در اسرع وقت نسبت به تعويض آن اقدام گردددرصورت آغشته شدن روپوش به محلول هاي شيميايي با . 

 اقدامات حفاظتي در ارتباط با عوامل عفوني -4

a.  استفاده نموده و درصورتيكه نمونه مشكوك به مناسب  و وسايل حفاظت فرديدستكش روپوش، در هنگام كار با نمونه هاي باليني بايد از
از برگشت نمونه به ظرف اصلي پس از اتمام كار  بايد اكيدا خودداري . اده شوددستكش استفجفت عوامل خطرناك باشد توصيه ميگردد از دو 

 .گردد

b. به طريق صحيح دفع گردد ،دستكش تعويض شده بايد پس از اتمام كار. در هر مرحله از كار  بايد از دستكش جديد استفاده نمود. 

 :سيد استفاده شود ضروريست به نكات ذيل توجه گردددر صورتيكه در نظر باشد از ا: حفاظتي در ارتباط با اسيد هااقدامات  -5

a. كربناتها بخصوص بي كربنات سديم  يا اسيد  توسط بي وشود  داده شستشوبا آب   "با اسيد تماس پيدا كند بايد فورا هر قسمت از بدن كه
 .داد باآب شستشوبايدمحل آسيب ديده را سپس .نمايد را پاك كننده مواد خنثي ، سپساز بين برود تشكيل شده حباب كف كه تازمانيشود خنثي

b. نمود با برس پاك شستشو داده و فراوان را با آب  آلودگي، محل لباس را خارج نمودهبايد ابتدا  ريخته شودلباس  بر روي اگر اسيدي. 

      .رددا به همراه عكس اين حالت خطرات جدي . نمود آب اضافه بهاسيد را  "حتمادر موقع رقيق نمودن اسيد ، بايد 
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