دستورالعمل اجراي برنامه ايمني در انجام آزمايشهاي ملكولي

شبکه آزمایشگاهی
مرکز توسعه پژوهش ،فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه
آزاد اسالمی

مرکز توسعه ژپوهش ،فناوری و نوآوری علوم زپشکی
دااگشنه آزاد اسالمی

مقدمه:
آزمایشگاه هایی که در آنها آزمایش های مولکولی انجام می گردد نيازمند اتخاذ تدابير ایمنی ویژه ای در مقایسه
با سایر بخش های آزمایشگاه های تشخيص طبی می باشند.
در حال حاضر به نظر می رسد این آزمایشها در زمينه تشخيص عوامل ویروسی بویژه عواملی که واجد ریسك
خطر باالتری ميباشند ،از کاربرد وسيع تری برخوردار گشته اند .لذا این امر سبب گشته است تا آزمایشگاه ملزم
به اتخاذ تدابير حفاظتی ویژه ای برای پرسنل باشد .بدیهی است تنها آزمایشگاه هایی مجاز به انجام کار با عوامل
ویروسی و بکارگيری روشهای ملکولی می باشند که شرایط ایمنی الزم برای کار با این عوامل را تأمين نموده و
استانداردهای مورد نياز را داشته باشند.
متن حاضر این تدابير را در محورهای سطوح ایمنی زیستی ،مواد شيميایی خطرناك ،پرتو ماوراء بنفش و
حفاظت فردی مورد بحث قرار داده است.
 .1سطوح ايمني زيستي
به منظور تضمين انجام صحيح آزمایشها و ایمنی پرسنل از عوامل بيماریزای موجود در نمونه های بالينی
ضروری است آزمایشگاههای تشخيص طبی ساز و کار الزم برای کار با عوامل خطر ساز را در اختيار گرفته و
دستورالعمل های خاصی را جهت به حداقل رساندن خطرات کاری اتخاذ نمایند .جلوگيری از انتشار عوامل
عفونی و در نتيجه کاهش آلودگی کارکنان آزمایشگاه و یا افراد مرتبط در محدوده آزمایشگاه از طریق بکارگيری
رویه صحيح آزمایشگاهی و وجود تجهيزات الزم و تعریف دقيق شرایط کاری بدست خواهد آمد.
در آزمایشگاه تشخيص طبی ضروریست در هنگام کار با عوامل عفونی مقررات سطح ایمنی  -زیستی سطح 2
بطور کامل رعایت شده و متناسب با ویژگی های عوامل مورد نظر تدابير حفاظتی تکميلی مورد نياز تأمين
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گردد .لذا ضروریست عالوه بر تأمين کليه تجهيزات مورد نياز (در آزمایشگاه) ،شرایط الزم فيزیکی آزمایشگاه را
نيز مورد توجه دقيق قرار داد .همچنين کليه مقررات کاری به پرسنل آموزش داده شده و رعایت آنها توسط
پرسنل آزمایشگاه به طور پيوسته مورد توجه قرار گيرد .با توجه به خطرات کاری با عوامل عفونی مورد آزمایش،
اجرای یك برنامه منظم دوره ای جهت اطمينان از کيفيت و کارایی تجهيزات حفاظتی مورد استفاده ،الزم می
باشد .ایمنی زیستی ،ضوابط و مقررات کاری سطح اول و دوم به همراه شرایط فيزیکی و تجهيزات مورد لزوم در
ذیل تشریح می گردد.
ايمني زيستي سطح اول
ایمنی زیستی سطح اول برای عواملی در نظر گرفته می شود که خطر شناخته شده ای برای افراد آزمایشگاه یا
محيط نداشته ،یا زیان بالقوه آنها حداقل می باشد.
سویه های مربوط به ميکروارگانيسمهای مورد استفاده در آزمایشگاهها را که به طور مکرر کشت داده می شوند،
نباید بعنوان یك سویه غير بيماریزای ساده در نظر گرفت زیرا دارای توانایی بيماری زایی می باشند.
ایمنی زیستی سطح اول بعنوان سطح پایه در آزمایشگاه در نظر گرفته می شود که بر پایه روشهای استاندارد
ميکروب شناسی استوار بوده و نياز به سدهای اوليه و ثانویه خاصی ندارد .در این حالت آزمایشگاه از محل های
پر رفت وآمد عمومی داخل ساختمان جدا نمی شود .کار معموالً بر روی ميزهای روباز آزمایشگاهی انجام می
گيرد و تجهيزات خاصی مورد نياز نبوده ،یا معموالً مورد استفاده قرار نمی گيرند.
با توجه به توضيحات فوق سطح ایمنی اول طبعا نمی تواند انتظارات مورد نياز برای کار با عوامل پاتوژن در
آزمایشگاه تشخيص طبی را فراهم نماید و به طور عمده تنها برای آزمایشگاه های آموزشی توصيه می گردد.
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ضوابط و مقررات كاري در سطح اول ايمني زيستي:
 در هنگام اجرای آزمایشها ،ورود به آزمایشگاه منوط به اجازه کتبی مسئول آزمایشگاه است. -2سطوح ميز کار روزی یك بار و یا هر بار پس از ریخته شدن هر گونه ماده بالقوه عفونی باید آلودگی
زدایی شود.
 -3فضای کاری باید مجهز به شير آب و مواد ضد عفونی کننده مناسب  ،جهت شستشوی دستها باشد و
پرسنل باید قبل و بعد از کار دستهای خود را بطور کامل بشویند.
 -4هرگونه ماده مایع یا جامد آلوده ای باید قبل از دور ریختن آلودگی زدایی شود.
 -5عمل برداشت مایعات با پيپت را نباید بوسيله دهان انجام داد ،بلکه این کار باید با استفاده از وسایل
مکانيکی انجام شود.
 -6خوردن ،آشاميدن ،سيگار کشيدن و استفاده از مواد آرایشی در محل کار مجاز نيست .مواد غذایی باید
در قفسه ها یا یخچال هایی که برای این منظور اختصاص یافته اند و در خارج از محوطه آزمایشگاه
نگهداری شوند.
 -7کليه روش های توصيه شده باید با دقت کامل انجام شوند تا توليد ذرات ریز معلق در هوا (آئروسل) به
حداقل کاهش یابد.
 -8تسهيالت الزم جهت ایمنی کار با وسایل تيز و برنده باید در نظر گرفته شود.
 -9تمام کشت ها ،مواد ذخيره و سایر مواد دفعی و پسماندها باید قبل از دور ریختن با یکی از روش های
مناسب همانند اتوکالو نمودن ،آلودگی زدایی شوند .مواد اتوکالو شده جهت حمل به خارج از آزمایشگاه
در بسته ها و ظروف غير قابل نفوذ قرار داده شوند وجهت خروج از محوطه اصلی ساختمان آزمایشگاه،
بر طبق دستورالعمل های موجود بسته بندی شده و سپس دفع گردند.

مرکز توسعه ژپوهش ،فناوری و نوآوری علوم زپشکی
دااگشنه آزاد اسالمی

 - 1افراد آزمایشگاه جهت جلوگيری از آلودگی یا کثيف شدن لباس هایشان باید روپوش یا لباس های
یکسره آزمایشگاهی بپوشند.
 محل آلودگی زدایی باید مستقر در آزمایشگاه باشد تا از حمل و نقل مواد آلوده کاسته گردد .مواد آلودهباید در ظروف محکم و غير قابل نفوذ ریخته شوند .درب این ظروف باید قبل از خارج کردن آنها از
آزمایشگاه بسته شود .تدارکات وجود یك برنامه مؤثر جهت کنترل حشرات و جوندگان ضروری است.

شرايط فيزيكي آزمايشگاه
 آزمایشگاه بایستی طوری طراحی شود که به آسانی قابل تميز کردن باشد. -2سطوح ميزها باید غيرقبل نفوذ به آب و مقاوم به اسيد ،قليا ،حالل های آلی و حرارت نسبتاً باال باشند.
 -3تجهيزات آزمایشگاه باید محکم باشند .فاصله بين ميزها ،قفسه ها و تجهيزات باید به اندازه ای باشد که تميز
کردن آنها به آسانی امکان پذیر باشد.
 -4هر آزمایشگاه باید دارای مکانی برای شستشوی دستها باشد.
 -5پنجره های آزمایشگاه باید دارای توری باشد.
ايمني زيستي سطح دوم
ایمنی زیستی سطح دوم برای کار با پاتوژن هایی است که برای کارکنان آزمایشگاه دارای خطر متوسط می
باشند .با رعایت روش های استاندارد ميکروب شناسی 2می توان با این دسته از عوامل خطرساز ،با اطمينان
خاطر و امنيت کافی حتی بر روی سطوح ميزهای باز آزمایشگاه کار نمود .در مواردی که احتمال انتشار ذرات
ریز معلق وجود دارد استفاده از کابينت های ایمنی ضروریست.

)Laboratory Biosafety Manua, World Health Organization; Third Edition edition (February 2005
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ویروس هایی مانند هپاتيت  HIV،C, Bآنفلوانزا ،همچنين سالمونال و توکسوپالسما نمونه هایی از
ميکروارگانيسم هایی هستند که در این سطح از ایمنی زیستی قرار می گيرند و می توان با آنها کار نمود .ایمنی
زیستی سطح دوم برای کار با هر گونه نمونه خونی یا ترشحات بدن انسان یا بافتها یا رده های سلولی اوليه
انسانی ،که امکان حضور یك عامل ناشناخته در آنها وجود دارد ،ضروری است .خطر اوليه این دسته از عوامل
خطرساز برای کارکنان آزمایشگاه معموال از طریق تماس با سطح پوست یا مخاطات ،و یا تزریق اتفاقی نمونه
آلوده به خود ،بوجود می آید.
عالوه بر کليه احتياط های اشاره شده در ایمنی زیستی سطح یك ضروریست از اقدامات تکميلی دیگر و
تجهيزات مخصوص استفاده گردد .این موارد شامل استفاده از هودهای ایمنی بيولوژیك و سانتریفيوژهای درب
دار می باشد و سایر اقدامات شامل محافظ صورت و سطوح باز بدن ،استفاده از دستکش و سایر پوشش های
محافظتی است .اقدامات ثانویه که باید در آزمایشگاه اعمال شوند ،شامل سيستم های شستشو و آلودگی زدایی
می باشد که در جهت کاهش گسترش آلودگی محيط ،ضروریست در نظر گرفته شود.
بدین ترتيب تفاوت های آن با ایمنی زیستی سطح اول عبارتند از:
 افراد آزمایشگاه آموزش های مخصوص و الزم برای کار با عوامل بيماریزا را فرا گرفته و زیر نظر یكمتخصص کار می کنند.
 -2ورود به آزمایشگاه در هنگام اجرای کار محدودیت دارد.
 -3در مواردی که آئروسل ممکن است توليد شود ،استفاده از هود های ایمنی زیستی یا سایر تجهيزات فيزیکی
مناسب ضروریست.
 -4نصب عالمت خطر زیستی بر روی درب ورودی آزمایشگاهی که در آنجا با عوامل بيماریزا کار می شود،
ضروری است.
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تجهيزات الزم براي ايمني زيستي سطح دو:
-

هودهای ایمنی زیستی کالس  Iبرای تهيه محلول ها مورد work station،برای تخليص ژنوميك،
هود ایمنی زیستی کالس IIجهت آماده سازی نمونه هایی نظير  TBاستفاده قرار می گيرند.

-2

نصب هودهای ایمنی بيولوژیك در مکانهایی که تغييرات جریان هوا بر روی عملکرد آنها تاثير
نگذاشته در این سطح از ایمنی زیستی توصيه می شود .هودهای مذکور باید دور از درها ،پنجره ها،
یا مکانهای پر رفت و آمد قرار داشته باشند.

-3

روشهایی که منجر به توليد ذرات ریز معلق در هوا می شوند ،باید تحت شرایط کنترل شده کار
شوند.

آسياب کردن ،مخلوط کردن ،تکان دادن یا به هم زدن شدید ،تجزیه صوتی) ،(Sonicationباز کردن درب
ظروفی که فشار داخلی آنها با فشار هوای اطراف متفاوت است ،باید در زیر هود انجام شوند .سانتریفيوژ باید
دارای روتور مجهز به درپوش مناسب باشد.
-4

محافظ های صورت (همانند عينك های محافظ ،ماسك ،پوشش صورت) و روپوش کفش باید مورد
استفاده قرار گيرد .محافظ صورت برای جلوگيری از پاشيده شدن یا اسپری شدن عوامل عفونی یا
مواد خطر ساز بر روی صورت در هنگام کار در خارج از هودهای ایمنی بيولوژیك می باشد.

-5

پوشيدن دستکش آزمایشگاهی در مواقعی که با عوامل بالقوه عفونی یا سطوح آلوده یا تجهيزات
آلوده کار می شود ،الزامی است.

پوشش دو جفت دستکش مناسب تر است .دستکش ها باید به محض آلوده شدن ،در پایان انجام آزمایشها ،بعد
از آسيب دیدن و یا پاره شدن و یا سوراخ شدن تعویض شوند .دستکش های یکبار مصرف را نباید شست و یا
بيش از یکبار استفاده کرد .سطوح تميز همانند صفحه کليد کامپيوتر یا تلفن و غيره را نباید با دستکش لمس
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نمود .قبل از خروج از آزمایشگاه باید دستکش های آلوده را از دست خارج نمود .دستها را باید بعد از خارج
کردن دستکش ها کامالً شستشو داد (جهت توضيحات بيشتر به دستورالعمل الزامات ایمنی و بهداشت در
آزمایشگاه رجوع شود(.
ضوابط و مقررات كاري سطح دو ايمني زيستي:
عالوه بر مقررات کاری سطح یك ،ضروریست کليه پرسنل برای کار در سطح ایمنی زیستی دو ضوابط و مقررات
ویژه ای را رعایت نمایند:
 پرسنل آزمایشگاه باید با تمام اصول ایمنی زیستی کار با عوامل عفونی آشنا باشند. -2پرسنل برای کار با عوامل بيماریزا ضروریست امکانات ایمنی الزم را در اختيار داشته باشند.
 -3تمامی افراد باید قبل از شروع کار ،واجد ایمنی الزم برای کار با عوامل بالقوه خطر ساز بوده و آزمایشهای
ضروری را (نظير هپاتيت (Bانجام داده باشند.
 -4توصيه می شود آزمایشگاه یك نمونه سرم از پرسنل در بدو ورود به آزمایشگاه تهيه نموده و در فریزر نگاه
دارد.
 -5افراد به هنگام کار در آزمایشگاه باید روپوش ،لباس های یك دست آزمایشگاهی یا البسه ویژه کار بپوشند .
افراد قبل از ترك آزمایشگاه و رفتن به محل های غير آزمایشگاهی( سالن غذاخوری ،بخش های اداری )باید
لباس های ویژه کار خود را در آورده و در آزمایشگاه بگذارند.
-6تمامی مراحل کار تا زمانی که امکان انتشار آن در محيط وجود داشته باشد باید داخل کابينت ایمنی مناسب
انجام گيرد.
 -7وسائل و تجهيزاتی که برای کار با این عوامل عفونی استفاده می شود باید بصورت دوره ای ضد عفونی
گردند.
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 -8پروتکل آزمایشگاه جهت ضد عفونی نمودن ،دفع پسماندهای عفونی ،و تيز و برنده باید مشخص باشد.
توصيه می شود که از سرنگ جهت برداشت و نقل و انتقال مواد استفاده نشود .در صورت نياز به استفاده ،سوزنها
و سرنگهای تزریقی باید فقط برای یکبار تزریق و کشيدن مایعات از بطری های دارای درپوش الستيکی مورد
استفاده قرار گيرند .در هنگام کار با سرسوزن و سرنگ ها و یا دور ریختن آنها باید از تزریق ناخواسته و توليد
ذرات ریز معلق در هوا جداً اجتناب شود .سرسوزن ها را پس از مصرف نباید کج کرده یا برید .همچنين نباید
آنها را مجدداً در غالف خود قرارداده یا از سر سرنگ جدا نمود و سرسوزن و سرنگ را باید به دقت در ظروف غير
قابل سوراخ شدن ) (Safety Boxقرار داده و قبل از دور ریختن یا مصرف مجدد ،آنها را با اتوکالو کامالً
ضدعفونی نمود.
 .2مواد شيميايي خطرناك
کليه مواد شيميایی مورد استفاده در آزمایشگاه و آزمایشهای ملکولی باید از جنبه های مختلف ،مانند اثرات
بالقوه خطرناك آنها برای سالمتی پرسنل ،شرایط آزمایشگاهی الزم برای کار با آن ها ،نحوه نگهداری ،دفع آن و
اقدامات اضطراری مورد توجه اکيد قرار گيرند .لذا ضروریست اطالعات الزم ذیل را برای کليه مواد شيميایی
مورد استفاده ،مشخص نموده و در دسترس پرسنل قرار گيرد .تمامی پرسنل باید در ارتباط با استفاده صحيح،
نحوه نگهداری ،کار کردن و چگونگی دفع مواد شيميایی آموزش الزم را دیده باشند .دستور العمل نحوه غير
فعال سازی باید در دسترس کارکنان باشد و در فواصل زمانی مشخص اقدامات الزم صورت پذیرد .دستورالعمل
نحوه دفع صحيح کليه موادی که امکان غير فعال نمودن اثرات سمی آنها وجود نداشته باشد ،باید در دسترس
باشد .این اطالعات عبارتند از :اطالعات الزم در ارتباط با نوع محصول و خصوصيات آن ،نحوه نگهداری ،مشتقات
خطرناك آن ،احتمال آتش زایی ،اطالعات الزم در ارتباط با واکنش پذیری ،خصوصيات سمی و اقدامات
پيشگيرانه.
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از نکات قابل توجه آن است که در چيدمان مواد شيميایی در آزمایشگاه باید نهایت دقت به عمل آید .مثال "
ترکيبات شيميایی در محلی با تهویه مناسب قرار گرفته و در قفسه های عمومی از چيدن ترکيباتی که بسرعت
با سایر مواد واکنش می دهند ،کامال "اجتناب شود .همچنين قفسه ها حتی المقدور دارای درب بوده و هوای
آزمایشگاه نيز تهویه مناسب داشته باشد .عالئم هشدار دهنده مواد شيميایی در مکانهای مناسب و در معرض
دید افراد نصب شوند .افراد باید جهت دفع مواد شيميایی زیان آور ،آموزش دیده و تجهيزات و امکانات ضروری
در آزمایشگاه ها برای این امور اختصاص یابد و از مخلوط نمودن موادی که با یکدیگر واکنش ميدهند اجتناب
گردد .در موقع استفاده از مواد اسيدی الزم است که از ظروفی که مقاومت داشته باشند نظير ظروف از جنس
پلی اتيلن استفاده شود.
 2-1اتيديوم برومايد
این ماده موتاژن و سرطانزاست  .از طریق پوست ،چشم و دستگاه تنفسی می تواند نفوذ کند .کار با پودر آن
بسيار خطرناك بوده و نيازمند تأمين شرایط ویژه در آزمایشگاه و مدیریت صحيح مواد آلوده به پودر اتيدیوم
بروماید می باشد .بر این اساس به آزمایشگاهها توصيه می شودکه اکيدا از تهيه پودر آن اجتناب نموده و در
صورت نياز به تهيه محلول آن در آزمایشگاه ،تمامی مراحل کار حتی توزین پودر در کابينت ایمنی مخصوص
مواد شيميایی ) (Fume Hoodانجام شود تا احتمال انتشار ذرات معلق ،از آن وجود نداشته باشد .بر این
اساس توصيه ميشود آزمایشگاه های تشخيص طبی از محلول های آماده استفاده نمایند.
كمكهاي اوليه:
 در صورتيکه لباس یا پوست به اتيدیوم برومایدآغشته شود باید فورا "لباس آلوده را از تن خارج کرد وپوست را با مقدار فراوان آب و صابون شستشو داد.
 -2در صورت آلوده شدن چشم باید آن را با آب فراوان به مدت حداقل  5دقيقه شستشو داد.
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 -3در صورت بروز هر حادثه ای در حين کار با اتيدیوم بروماید باید مسئول ایمنی یا مسئول آزمایشگاه در
جریان قرار داده شود.
احتياط هاي الزم:
 هنگام کار با اتيدیوم بروماید باید از دستکش های مناسب ،عينکهای محافظ و ماسك استفاده شود. -2پسماند های آلوده به اتيدیوم بروماید ،بافرها و ژلهای آلوده باید به طور مجزا دفع شود.
 -3تجهيزات و سایر لوازم آلوده به اتيدیوم بروماید نباید قبل از آلودگی زدایی از اتاق الکتروفورز خارج شود.

نحوه خنثي سازي صحيح محلول هاي اتيديوم برمايد :برای خنثی سازی اثرات سمی اتيدیوم برماید
پروتکل های متفاوتی در دسترس می باشد . 3در ذیل یکی از روشها توضيح داده می شود:
در این روش به پرمنگنات پتاسيم ) ،(M 0.25اسيد هيدروکلراید ) (1.25 Nو هيدروکسيد سدیم ) )2.5 N
نياز می باشد.
روش کار:
 ابتدا محلول اتيدیوم بروماید استفاده شده که درنظر است برای خنثی نمودن آن اقدام گردد ،در حجم 2ليتر به یك ظرف مناسب در زیر fume hoodانتقال داده می شود.
 -2چهار ميلی ليتر از محلول پرمنگنات پتاسيم در زیر هود به ظرف حاوی اتيدیوم بروماید اضافه می شود.
 -3چهار ميلی ليتر اسيد کلریدریك به محلول باال اضافه می گردد.
 -4محلول فوق را باید یك شب در زیر هود نگهداری نمود.
 -5سپس به آرامی  2ميلی ليتر هيدروکسيد سدیم به مخلوط فوق اضافه نمایيد تا pHآن به  5الی  9برسد.
 -6در انتها مخلوط مذکور را می توان در فاضالب تخليه نمود.
کتاب  Molecular Cloningتاليف Sambrook J, Russell DW.
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نحوه دفع دستكش ها و ساير موادي كه به اتيديم برومايد آغشته شده اند :در صورتيکه ژل ها پس از
رنگ آميزی در ظرف آب قرار داده شوند ميزان آلودگی دستکش و سایر وسایلی که با اتيدیم بروماید تماس
داشته اند بسيار پایين خواهد بود .در غير اینصورت ضروریست این وسایل پس از قرار گرفتن در محلول سفيد
کننده خانگی یا هيپوکلریت سدیم ،جهت دفع سوزانده شوند.
 2-2آكريل آميد
این ماده به شدت نوروتوکسين بوده و از راه پوست و تنفس به سرعت جذب می شود .آکریل آميد بر توليد مثل
اثر سوء دارد و ممکن است سبب بروز ناهنجاری هایی در جنين شود  .همچنين امکان دارد سرطانزا باشد.
عالیم مسموميت با آکریل آميد عبارتند از :منگی و گيجی ،سوزن سوزن شدن ،ضعف ،عدم تعادل در راه رفتن،
اختالل تکلم و لرز.
كمكهاي اوليه:
 برای محلول سازی و توزین پودر آکریل آميد باید حتما "زیر هود شيميایی ،با استفاده از دستکش و ماسكکار شود.
 -2در صورت تماس محلول یا پودر آکریل آميد با پوست ،محل تماس را با آب فراوان و صابون به مدت 5
دقيقه شستشو داده و مسئول ایمنی را در جریان قرار دهيد.
 -3هنگام کار با محلول آکریل آميد حتما "دستکش التکس استفاده شود .بهتر است از دو جفت دستکش
استفاده شود.
 -4در صورت بلعيده شدن اتفاقی محلول آکریل آميد ،فرد آسيب دیده را در صورتی که هوشيار باشد وادار به
استفراغ کنيد و در اسرع وقت به مرکز فوریت های پزشکی برسانيد.

مرکز توسعه ژپوهش ،فناوری و نوآوری علوم زپشکی
دااگشنه آزاد اسالمی

 -5در صورت تنفس ذرات آکریل آميد ،فرد آسيب دیده را به فضای آزاد برسانيد و او را به مرکز فوریت های
پزشکی انتقال دهيد.
احتياط هاي الزم
 در صورت ریختن ژل ،ميز کار خود را با حوله کاغذی ،کاغذ خشك کن یا الیه جذب کننده دیگریبپوشانيد.
 -2گيره ها ،شيشه ها و سایر لوازم جانبی سيستم الکتروفورز را بعد از استفاده کامال "بشوئيد.
 -3ژل استفاده شده و اضافی را بعد از بستن کامل ،با استفاده از دستکش در کيسه ای جداگانه قرار داده و بعد
دور بریزید (آکریل آميد به صورت ژل کامال "بسته شده اثر سمی کمتری دارد).
 -4بهتر است به جای پودر آکریل آميد ،محلولهای آماده خریداری و مصرف شوند.
دفع پسماند هاي آكريل آميد:
مواد زائد آکریل آميد شامل ژل و حوله کاغذی آلوده باید در یك کيسه زیپ دار قرار داده شود و برای سوزاندن
ارسال گردد.
جهت رفع آلودگی سطوح کار آلوده شده باید به طریق ذیل اقدام نمود:
 ابتدا از محلول potassium persulfate %1/ 6در سطح آلوده شده استفاده شود. -2سپس محلول  sodium metabisulfate %1/6به آن اضافه نموده و پس از  31دقيقه با آب کافی
شستشو داده شود .
 2-3فنل و ساير محلولهاي با پايه فنل
فنل ماده ای سمی و فرار است که از راه پوست و استنشاق بخارات آن وارد بدن می شود .فنل به شدت
سوزاننده است .سوختگی های ناشی از فنل به سبب خاصيت بی حس کنندگی موضعی ،عليرغم وسعت آسيب و
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عمق سوختگی ممکن است درد چندانی نداشته باشند باشد .فنل و بخارات آن آتش گير است .عالئم مسموميت
با فنل عبارتست از :درد شکم ،سرگيجه ،سردرد ،تهوع و استفراغ ،تپش قلب و سرانجام کما و مرگ.
در صورتی که فنل روی پوست بریزد ،سوختگی های شدید بدون درد ایجاد می کند .مناطقی که فنل به آن ها
رسيده باشد ،رنگ پریده می شوند.
سوختگی  % 25از سطح بدن با فنل می تواند کشنده باشد.
كمكهاي اوليه:
 فردی را که با بخار فنل مسموم شده باشد فورا "باید از محل دور کرد و به فضای آزاد رسانيد تا به راحتیتنفس کند .در صورت نياز باید تنفس مصنوعی انجام شود.
 -2در صورت ریختن اتفاقی فنل ،لباس آلوده به فنل باید فورا "از تن خارج شده و محل تماس با مقدار زیاد آب
شستشو داده شود .شستشو باید آنقدر ادامه یابد تا رنگ پوست محل آسيب دیده از حالت رنگ پریده به صورتی
کمرنگ تغيير رنگ دهد.
 -3در صورت پاشيدن اتفاقی فنل به چشم ،باید چشم فرد آسيب دیده با جریان مداوم آب حداقل به مدت 20
دقيقه شستشو شود و فرد آسيب دیده پس از شستشوی چشم باید به چشم پزشك مراجعه نماید.
 -4نکته مهم اینکه در صورت بروز هر کدام از موارد فوق پس از اقدام اوليه ،فرد آسيب دیده باید به مرکز
فوریتهای پزشکی منتقل شود.
احتياط هاي الزم:
 بدليل انتشار بخارات سمی فنل در هوا ،عمل اشباع و موازنه کردن این ماده و نيز استفاده از آن برایاستخراج  DNAیا RNAحتما "باید زیر هود شيميائی با تهویه مناسب انجام گيرد.

مرکز توسعه ژپوهش ،فناوری و نوآوری علوم زپشکی
دااگشنه آزاد اسالمی

 -2هنگام کار با این ماده باید از روپوش آزمایشگاه ،دستکش محافظ ،عينك محافظ ،پيش بند و کفش های
پوشيده استفاده شود.
 -3هنگام کار با فنل باید از هر نوع منبع آتش زا و شعله دور باشيم.
 -4جهت رفع آلودگی فنل از هوای محيط کار باید با حوله مرطوب (برای جلوگيری از ایجاد جرقه) هوای آغشته
به فنل را از فضای اتاق خارج کنيم.
 -5برای به حداقل رساندن ميزان آلودگی در محيط کار ،بهتر است که مقادیر کم این محلول از لوله ها (تيوب
ها) به ظرف مخصوص پسماند فنل تخليه نشود ،بلکه لوله(تيوب) پالستيکی یا شيشه محتوی فنل به داخل
ظرف انداخته شود.
 -6جهت خنثی کردن فنل از آهك خشك و یا جوش شيرین (محلولهای قليایی ضعيف) استفاده شود.
 -7چون فنل بسيار در آب محلول است .می توان سطح آلوده را با مقدار فراوان آب شستشو داد.
کارکنان باید جهت دفع مواد شيميایی بسيار زیان آور آموزش دیده و تجهيزات و امکانات ضروری در آزمایشگاه
برای این امور اختصاص یابد.
دفع مواد آلوده شده :مواد پسماند حاصل از آزمایش که به ميزان کمی با فنل آلوده شده اند را می توان در
محفظه بدون نشتی قرار داده و برای سوزاندن ارسال نمود.
 2-4كلروفرم:
کلروفرم یکی از خطرناك ترین هيدروکرین های کلردار فرّار می باشد .تنفس ،بلع و تماس آن با پوست زیان آور
است ممکن است سبب بيهوشی ،فلج دستگاه تنفسی ،توقف ضربان قلب و مرگ دیر رس به علت ضایعات کبدی
و کليوی شود .عالئم مسموميت با کلروفرم عبارت است از :تهوع ،سرگيجه ،خواب آلودگی ،و کاهش سطح
هوشياری.
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كمكهاي اوليه:
 در صورت پاشيدن به چشم ،چشم را با آب فراوان به مدت حداقل  5دقيقه شستشو دهيد. -2درصورت آغشته شدن پوست فورا "آن را با آب و صابون بشوئيد .اگر لباس به کلروفرم آغشته شده ،آنرا
عوض کنيد.
 -3در صورت بلع اتفاقی ماده ،فرد آسيب دیده را وادار به استفراغ کنيد.
 -4فرد آسيب دیده را فورا "به مرکز فوریتهای پزشکی رسانيده و مسئول آزمایشگاه را در جریان بگذارید.
دفع پسماند :از تخليه محلول های استفاده شده کلروفرم به داخل فاضالب باید اکيدا اجتناب شود .کليه مواد
پسماند باید بدقت در محفظه های مسدود شده قرار گرفته و برای سوزاندن ارسال گردند.

 .3پرتو ماوراي بنفش
دستگاه توليد کننده اشعه ماورای بنفش در مراحل مختلف آزمایش مورد استفاده قرار می گيرد .لذا ضروریست
زمان استفاده و فاصله تنظيم شده مناسب باشد ،و المپ با طول موج مفيد مورد استفاده قرار گيرد .همچنين
اطالعات الزم برای ایمنی پرسنل و اجتناب از تأثيرات مخرب آن باید در فواصل زمانی منظم تميز شده تا گرد و
غبار موجود بر سطح ،مشکلی بر اثر بخشی آن نداشته  UVبر واکنش در دسترس باشد .المپ  UVبايد در

فواصل زمانی منظم تميز شده تا گرد و غبار موجود بر سطح ،مشکلی بر اثر بخشی آن نداشته باشد .جهت
حفاظت پرسنل از تأثيرات مضر اشعه  ،UVضروریست از وسایل حفاظتی مناسب بهره گيری شود .برای
توضيحات بيشتر به دستورالعمل" اصول کلی حفاظت و پيشگيری از آلودگی کارکنان و محيط آزمایشگاه "که
قبال تنظيم گردیده است ،رجوع شود.
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موارد ايمني و كار با دستگاه مولد پرتو ماوراء بنفش) :(UVاز پرتو ماوراء بنفش) (Ultra Violetبرای
مقاصد متفاوتی از جمله مشاهده باندهای DNAجدا شده روی ژلهای رنگ آميزی شده با محلول اتيدیوم
بروماید استفاده می شود .اثرات  UVبر پوست شامل ایجاد شيار ،لکه های پوستی و همچنين سرطان پوست
می باشد و در چشم ،التهاب ،آب مروارید و سوختگی شبکيه ایجاد می نماید .هنگام کار با دستگاه های مختلف
مولد پرتو  UVپس از انجام الکتروفورز ،موارد ایمنی زیر را باید رعایت نمود :
 پوشاندن تمامی قسمتهای پوست با استفاده از روپوشهای بلند ،دستکش و عينك محافظ ،مخصوصا "زمانیکه از  UVدستی استفاده می شود ،ضروریست.
 -2ابتدا ژل را بر روی صفحه دستگاه قرار داده ،پس از گذاردن صفحه محافظ ،دستگاه را روشن نمایيد.
 -3درهنگامی که دستگاه روشن است از جابجا کردن ژل خودداری نمایيد .در این وضعيت ابتدا دستگاه را
خاموش نموده و بعد ژل را جابجا کنيد.
 -4شيشه ،پرتو UVرا جذب می نماید .دقت نمایيد حتما "بين پوست و چشم شما مانع شيشه ای قرار داشته
باشد تا از اثر مستقيم بر آنها جلوگيری شود.
 -5هنگام کار با دستگاه UVمواظب باشيد که از زوایای کناری شيشه محافظ در معرض پرتو قرار نگيرید.
اغلب در هنگام کار با دستگاه دستگاه اگر به طرفين دستگاه حرکت نمایيد به علت فاصله شيشه از دستگاه در
معرض پرتو UVقرار می گيرید.
 -6پس از استفاده از دستگاه و خاموش کردن آن ،سطح آن را با آب مقطر و دستمال کاغذی تميز کنيد.
-7از باز کردن و دستکاری المپ مولد پرتو  UVجدا "خودداری نمایيد .درصورت نياز به باز کردن این المپ ها
دستها نباید چرب باشند و المپ باید کامال "خنك شده باشد .حرکت دادن المپهای داغ باعث انفجار و خروج
بخار جيوه داخل آنها می گردد.
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 .4حفاظت فردي:
کليه ضوابط و مقررات دستورالعمل الزامات ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه که تحت عنوان اصول کلی حفاظت و
پيشگيری از آلودگی کارکنان و محيط آزمایشگاه توسط آزمایشگاه مرجع سالمت اعالم گردیده است باید بطور
کامل رعایت گردد .عالوه بر این با توجه به ویژگی های آزمایش های ملکولی باید به دستورالعمل های حفاظتی
در ارتباط با مواد شيميایی و پرتو  UVتوجه دقيق شود .
اقدامات حفاظتي
 وسایل حفاظتی فردی :پرسنل آزمایش کننده باید پيوسته اصول کلی حفاظت و پيشگيری از آلودگیکارکنان و محيط آزمایشگاه در دستورالعمل ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه را رعایت نماید.

 -2اقدامات حفاظتی در ارتباط با محيط کار
 .aالمپUV
.I

المپ UVمتحرك و سقفی جهت از بين بردن اجرام و قطعات احتمالی ژنتيکی منتشر شده در محيط،
تنها در ساعاتی که پرسنل حضورندارند باید روشن گردد.

.II

برای مشاهده محصول واکنش توسط ترانس ایلوميناتور ،استفاده از حفاظ ضروری است .دستها باید
بطور کامل با دستکش پوشانيده شده و برای محافظت صورت نيز از حفاظ هایی استفاده شود که بطور
کامل صورت را بپوشاند.

.III

قبل از استفاده از کابينت ایمنی و اتاقك کاری ضروریست از عدم انتشار اشعه UVتوسط این تجهيزات،
اطمينان کامل بدست آید.
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 .bفرمالين :در صورت استفاده از فرمالين باید نسبت به عدم تداخل آن با سایر اقدامات ،اطمينان الزم
حاصل شود.
 -3اقدامات حفاظتی در ارتباط با مواد شيميایی
 .aضروریست در هنگام استفاده از مواد شيميایی از دستکش مناسب یکبار مصرف استفاده شود و پس از
اتمام کار دستکش ها تعویض شده و به طریق صحيح دفع گردند.
 .bدرصورت آغشته شدن روپوش به محلول های شيميایی باید در اسرع وقت نسبت به تعویض آن اقدام
گردد.
 -4اقدامات حفاظتی در ارتباط با عوامل عفونی
 .aدر هنگام کار با نمونه های بالينی باید از روپوش ،دستکش و وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده
نموده و درصورتيکه نمونه مشکوك به عوامل خطرناك باشد توصيه ميگردد از دو جفت دستکش
استفاده شود .از برگشت نمونه به ظرف اصلی پس از اتمام کار باید اکيدا خودداری گردد.
 .bدر هر مرحله از کار باید از دستکش جدید استفاده نمود .پس از اتمام کار باید دستکش تعویض شده،
به طریق صحيح دفع گردد.
 -5اقدامات حفاظتی در ارتباط با اسيد ها :در صورتيکه در نظر باشد از اسيد استفاده شود ضروریست به نکات
ذیل توجه گردد:
 .aهر قسمت از بدن که با اسيد تماس پيدا کند باید فورا "با آب شستشو داده شود و یا اسيد توسط بی
کربناتها بخصوص بی کربنات سدیم خنثی شودتازمانی که حباب کف تشکيل شده از بين برود ،سپس
مواد خنثی کننده را پاك نماید .سپس محل آسيب دیده را باید با آب شستشو داد.
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 .bاگر اسيدی بر روی لباس ریخته شود ابتدا باید لباس را خارج نموده ،محل آلودگی را با آب فراوان
شستشو داده و با برس پاك نمود.
در موقع رقيق نمودن اسيد  ،باید حتما "اسيد را به آب اضافه نمود .عکس این حالت خطرات جدی به همراه
دارد.

