


فند با عوامل آشنايي  بیولوژیکغیر عامل بیولوژیک و  پدا

داریوش شهبازی 

گاه علوم زپشکي اریان دانش

شت معاونت بهدا

رب تهران شت شمال غ مرکز بهدا
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یادنآازبیوتروریسمعنوانتحتامروزهکهاستغذاییموادوآبعمدیآلودگیهدف،جمعیتبیندربیولوژیکعواملانتشارهایراهازیکی

.گردندمیایجادهابیوتوکسینوهاپاتوژنتوسطبیولوژیکیتهدیدات.داردقراراهمیتدومدرجهدرتنفسیروشازپسانتقالروشاین.شودمی

بیولوژیکموادتولید.دارندرابیولوژیکموادتولیدقابلیتجهانکشور17حاضرحالدر(W.H.O)جهانیبهداشتسازمانکارشناساننظرطبق

وبودهاتمبمبازترارزانبسیاربیولوژیکیسالحیکانتشارواستفادهتولید،.استشدهنامیدهفقرااتمیبمبعنوانبهکهطوریبهبوده،ارزانبالنسبه

برمقابلهوهاپاتوژنمشاهدهمعموال.باشدمیبیخطرهاتروریستبرایحدودیتاهاسالحاینازاستفادهالبتهوبرمیانگیزدراجهانیاناحساساتترکم

طولوزرچندشودظاهربیماریعالئموشودسپریکموندورهتامنطقهیکآبدراسهالعاملانتشارصورتدرمثالعنوانبهاستمشکلهاآنعلیه

بهآسانعمولیممسافرهایوسیلهبهدیگرکشوربهکشوریازهمعواملانتقال.برسندخوداهدافبهتاهاستتروریستبرایمناسبیفرصتکهکشدمی

.نظرموردمناطقبهآنحملوداروعنوانبهکپسولداخلدرزخمسیاهمیکروبپودردادنقرارمثالعنوانبهرسدمینظر

مقدمه



ردبیماریزاعواملانتشار.گیرندمیقراراستفادهموردهدفجوامعدرمختلفیهایراهازبیماریزاعواملاین

ابقهس....وخونناقل،حشراتپستی،هدایانامه،پاکتاسباببازی،شده،کنسروموادانواعغذایی،موادآب،هوا،

روریسمتکهصورتیدر.گرددمیتعیینهاتروریستاهدافاساسبربیوتروریسمعاملازاستفاده.استداشته

بهفردیازتیراحبهکهکندمیاستفادهانسانیآبلهنظیرعواملیازباشدداشتهرابیماریوسیعگسترشقصد

صشخدادنقرارهدفموردآنقصدکهصورتیدروشودمیوسیعآلودگیباعثوشودمیمنتقلدیگرفرد

.کندمیاستفاده(زخمسیاهعامل)انتراکسنظیرعواملیازباشدخاصی



تاریخچه و سوابق جهانی پدافند غیر عامل

1947سالقبلازمیالدتاسال600از(آلمان-یونان)آلودهکردنمنابعآب

میالدی1344سال(روسیه)استفادهازجسدافرادآلوده

1769و1754سالهایبین(انگلیس)اهدایهدایایآلوده)

1947و1937سالهایبین(ژاپن)اسپریککهایتغذیهشدهازخونآلودهبهطاعون

میالدی1979سال(روسیه)استفادهازاسپورهایباسیلوسآنتراسیس

استفادهازگازهایخفهکنندهوسمیودیگر1925ژوئن17اساسپروتکلبینالمللیمصوبدربر*
.گازهاومایعاتمشابهآنهاوهمچنیناستفادهازروشهایبیولوژیکیدرجنگممنوعگردید



پدافند غیر عامل

آنرایاجباونبودهافزارجنگبکارگیریمستلزمکهمیگردداطالقاقداماتیمجموعهبهعاملغیرپدافند

اتتلفوغیرنظامیونظامیحساسوحیاتیتاسیساتوتجهیزاتبهمالیخساراتشدنواردازمیتوان

.دادکاهشممکنحداقلبهراتلفاتوخساراتاینمیزانیاونمودهجلوگیریانسانی



واژه شناسی

 تهدید(Treats)

میعنصریاوضعیتیکهموجودیتمنافع،امنیتملیویاارزشهایحیاتیکشوررابهخطراندازدتهدیدمحسوبهر
.گردد

 تهدید زیستی(Biological treats)

ههایانسانیونشانه،رویدادیاحادثهطبیعییاغیرطبیعیبااستفادهازعواملزیستیکهموجبتضعیفونابودیسرمایهر
هخطریاآسیبهایاقتصادیازطریقتخریبونابودیسرمایههایملیزیستیدرکشورگرددوثباتوامنیتجامعهراب

.اندازدتهدیدزیستیمحسوبمیگردد

 جنگ زیستی(Biological Warfare)

کشورمتخاصمعلیهمنابعانسانیویازیرساختهایاقتصادیکهتوسطیکتسلیحاتزیستییاپنهانازاستفادهآشکار
رانجاموباهدفواردنمودنضربهنظامی،ازبینبردنمقاومت،تحمیلخساراتاقتصادیوخدشهدارنمودنامنیتملیکشو

.میگیرد



واژه شناسی

 تروریسم زیستی(Bioterrorism)

توکسنها،ژنها،پریونها،)وفرآوردههایآنهاها،وکتورهاباکتریها،ویروسها،قارچ)ازعواملزیستیسوءعمدیواستفاده

،منابعدام،نباتات،محیطزیست)آسیبزدن،تخریبوازبینبردنسرمایههایانسانیومنابعملیبرای((هاومواردمشابههورمون

وفقیتودرنهایتایجادرعبووحشتدردولت،نظامیانوغیرنظامیانبرایحصولم(،تجهیزاتوابنیهموادطبیعی،آبآشامیدنی،

.هایسیاسیواجتماعیمیباشد

سالح زیستی(Biological Weapon)

زیستیانگلیاقارچویاسمومزیستیکهمیتوانازآنهاباهدفخاصدرتروریسمزیستییاجنگپروتوزئر،،ویروس،باکتری

،بعضیازباوجوداینکهبسیاریازاینعواملدرمحیطزیستطبیعیمانندآب،خاک،گیاهانیاحیواناتموجودهستند.استفادهکرد

یتوانداینیابندوبهعالوهتغییراتژنتیکیممیعواملزیستیپتانسیلسالحبودنرادارندیعنیآسانترگسترشوانتشار

.ابلهکردخصوصیاتراافزایشدادهوقدرتکشندگیوناتوانکنندگیاینعواملرافزایشدهدکهباروشهایمرسومنتوانباآنهامق





معرفی عوامل بیولوژیک

تهدیدات بیولوژیکمهمترین عوامل

گروه اول

اینگروهتواناییسهولتانتشار،انتقالآسانفردی،مرگومیرفراوان،عاملوحشتعمومیوازهم

.پاشیدگیجامعهمیباشند

عاملسیاهزخمBacillus anthraces (باسیلوسآنتراسیس)



عاملطاعونYersinia pestis(یرسینیاپستیس)

عاملبوتولیسمClostridium butolinum(کلوستریدیومبوتولینوم)

عاملتوالرمیFrancisella tularensis(فرانسیسالتوالرنسیس)

عاملآبلهVariola major (واریوالماژور)

تبالساArenaviruses (آرناویروسها)

تبهموراژیکابوالوماربورگFiloviruses (فیلوویروسها)



. . .  معرفی عوامل بیولوژیک 

گروه دوم

،نیازمندازخصوصیاتبارزاینگروهمیتوانبهسهولتانتشار،انتقالازطریقآبوغذا،مرگومیرپایین

.اقداماتتشخیصیخاصونظارتهایبعدیاشارهکرد

عاملتبکیوCoxiella burnetii(کوکسیالبورنتی)

عاملبروسلوزBrucellae spp. (بروسال)

E.coli O157:H (اشریشیاکلی)



عاملمشمشهیاگالندرزBurkholderia mallei (بورخولدریامالئی)

عاملقانقاریاClostridium perfringens(کلستریدیومپرفرنژنس)

عاملمسمومیتغذاییStaphylococci (انتروتوکسینB)

Alphaviruses (آلفاویروسها)

عاملوباVibrio cholerae(ویبریوکلرا)

عاملمسمومیتغذاییSalmonella spp. (گونههایسالمونال)

عاملمسمومیتغذاییShigellae dysenteriae(شیگالدیسانتریه)

عاملمسمومیتغذایی



معرفی عوامل بیولوژیک…

گروه سوم

وسیعازخصوصیاتبارزاینگروهمیتوانبهسهولتتولیدوانتشارآسان،قابلیتبالقوهایجادبیماریدرسطح

.،کشندگیزیاد،اثراتمخرببربهداشتعمومیاشارهکرد

مایکوباکتریومتوبرکولوزیسبامقاومتچنددارویی(Mycobacterium tuberculosis) 

ویروسهایعاملتبهموراژیکمنتقلهازطریقکنه

ویروسهایمولدآنسفالیتمنتقلهازطریقکنه

ویروسعاملتبزرد

ویروسنیپا



ویژگیهای منحصر به فرد عوامل بیولوژیک

.تأثیرآنهاآنینیست-

.برایدستیابیبهتأثیرموردنظرتنهابهمقادیرناچیزیازاینسالحهانیازاست-

.سالحهایبیولوژیکمیتوانندتأثیرثانویهنیزداشتهباشند-

(.توکسینها)تعدادیازمیکروارگانیسمهاسمومبسیارخطرناکیتولیدمیکنند-

.دیشدهاندتوکسینهاییکهبرایاهدافنظامیبهکاربردهمیشوندبهعنوانعواملجنگشیمیاییطبقهبن-

.ارزانقیمتهستند-



ویژگیهای منحصر به فرد عوامل بیولوژیک

باحواسپنجگانهقابلشناسایینیستند-

ارانفرصتاززمانتماسباعاملبیولوژیکتازمانبروزعالیمممکناستهفتههافاصلهباشدواینامربخوبیبهتبهک-

فراروترکصحنهرامیدهد

سهولتتهیهیاتولید-

سهولتاستفادهبهعنوانجنگافزار-

سهولترهاسازیاینعوامل-

مقاومتاینعواملدربرابرشرایطمحیطی-

تواناییاستفادهجهتکشتاریاناتوانسازی-



بیورتوریستيهب حمله وفعالیت اهی کش 

انتشار روشهای 

بیولوژیکمورث ربپخش عوامل عوامل 

بیولوژیکروشهای تهیه ودسترسي هب عوامل 

تشخیص 
عوامل بیولوژیک



شک به حمله بیوتروریستی

تشخیصیکبیماریبیوتروریستیشناختهشدهمثلآبلهوسیاهزخمتنفسیـ

.وقوعیکهمهگیریوسیعهمراهبامواردبیشازحدانتظار،بویژهدریکجمعیتغیرمجتمع-

.هاستشدبیشتربودنشدتبیماریدرمقایسهباحاالتعادیآنبخصوصوقتیازراههائیغیرازراهمعمول،منتقل-

لرایجمواجهشدنبانوعیبیماریکهبراییکمنطقهبخصوص،غیرمعمولبهحسابمیآیدویادرفصلیغیرازفص-

.طبیعیخود،انتقالیافتهاست(vector)آنحادثگردیدهویابدونوجودحامل



...ادامه شک به حمله بیوتروریستی-

.بروزچندهمهگیریهمزمانناشیازچندبیماریعفونیمختلف-

.همهگیرییکبیماریمشترکدربینحیواناتبامواردابتالءانسانی-

زاینیاناشیازسویههایمقاومبهداروئیکهابروزبیماریناشیازسویههایغیرمعمولیکمیکروارگانیسم-

.لحاظ،باسویههایجاری،تفاوتدارند

یمحدودباالبودنمیزانحملهدرکسانیکهدرمناطقخاصینظیرساختمانهائیبودهاندکهافشانههائیدرفضا-

.استآنهارهاشده



...ادامه شک به حمله بیوتروریستی-

تلفاتگستردهوناگهانیپرندگان،آبزیان،جوندگانوپستاندارانوحشیواهلی-

تغییراتملموسوقابلمشاهدهدرگیاهاننزدیکبهمحلزندگیانسانها-

وفورجمعیتهایمختلفحشراتدرمحیطزندگیانسان-



...ادامه-شک به حمله بیوتروریستی

پیدایشبیماریدرمنطقهایکهبهطورطبیعینبایددیدهشود-

.موردکهدشمنتوانستهاستبهعاملیاعواملعفونتزایخاصیدستیابدکسبخبردراین-

.ادعایدشمن،مبنیبراینکهازیکعاملبیولوژیک،استفادهکردهاست-

تطریقتجهیزات،جنگافزارهاویابهصورمشاهدهمستقیممبنیبرآزادشدنیکعاملبیولوژیک،از-

.پنهانی



...ادامه-شک به حمله بیوتروریستی

مشاهدهتالشبرخیافرادبرایجذبکارکناندارایتحصیالتمرتبطباعلممیکروبیولوژی،پزشکییامهندسیهایمرتبط-

ساختمانهایدارایسیستمهایتهویهدستکاریشده-

وجودلباسها،دستگاههایتنفسیوماسکهایمحافظدرمحل-

وجودحیواناتآزمایشگاهی،قفسهاوتجهیزاتمرتبط-

وجودمحیطهایکشتباکتریایییاویروسی-

وجودواکسنهاوانتیبیوتیکها-

وجودتجهیزاتآزمایشگاهی-

.خریدگیاهان،بذرهایاحبوباتیکهبهعنوانتامینکنندهمنابعتوکسینشناختهشدهاند-



...ادامه-شک به حمله بیوتروریستی

وجودغبارها،پودرهایامایعاتمشکوک-

(گوشتفاسد،کپکیامخمر)بوهایغیرطبیعی-

وجودگزارشهاییازتقلبدرمراکزتهیهوتوزیعآبوغذا-

....دریافتتهدیدازبرخیگروههاواشخاصبهصورتنامه،پستالکترونیکو-

وجودانبارهایموادضدعفونیکنندهیاتمیزکنندههایضدمیکروبی-

مشاهدهدستورالعملهایتهیهوتولیدعواملبیولوژیک-

تجهیزاتپخشکنندهنظیردستگاههایاسپریکننده،مخازنپرفشاروغیره-



راههای انتشار وپخش عوامل بیولوژیک

آلودگی تنفسی:الف

بستهبندی/پستی-1

.اسپریهاییکهبهصورتتجاریدردسترسهستند-2

سیستمهایتهویههوا-3

دودسازها-4

کپسولهایاطفاءحریق-5

دستگاههایهواساز-6



...ادامه-راههای انتشار وپخش عوامل بیولوژیک

:آلودگی آب وغذا-ب

وسایلغذاخوریانفرادی-1

غذایی-آلودهسازیزنجیرهآبی-2

:فرورفتن جسم خارجی دربدن-ج

سوزنهایآلوده-1

...پرتابههامثلفشنگ،ترکشو-2

انواعگلولههایآلوده-3

تماس مستقیم با افراد وحیوانات-د



حوزه  تهديدات 

زيستی

آب 

آشامیدنی

انسان

دام و طيور 

و آبزيان

نباتات 

وگیاهان

محیط زيست

و منابع 

طبیعی

ی صنايع غذاي

و دارويی





:جدول  تعريف وضعيت  ها و مسئوليت ها

دستگاه، سازمان يا نهاد ذيربطمسئولمنشاءوضعيت

سفيد
(عادي)

بالياي طبيعي و
حوادث غيرطبيعي

(غيرخصمانه)

کليه دستگاه ها در اين شرايط
تي مسئوليت مقابله با عوامل زيس

وزارت کشور. را خواهند داشت
(هماهنگ کننده)

وزارت جهکاد -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیي 
وزارت اطالعات   وزارت کشکور  -وزارت نيرو -کشاورزي  

سازمان حفاظت محيط زيست  نيروهکاي مسکل   وزارت -
ناجا-دفاع و پشتيباني نيروهاي مسل    

زرد
(امنيتي)

ماقدامات بيوتروريس
وزارت اطالعات با هماهنگي 

قرارگاه دفاع زيستي
ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط حسک  مکورد بکا همکاهنگي

قرارگاه دفاع زيستي

نارنجي
حوادث امنيتي 

زيستي
قرارگاه پدافند زيستي

وزارت کشکککور   -نيروهکککاي مسکککل   -وزارت اطالعکککات  
وزارت جهکاد -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیي  

وزارت دفکککاع و پشکککتيباني -وزارت نيکککرو  -کشکککاورزي  
سازمان حفاظت محيط زيست-ناجا  -نيروهاي مسل     

قرمز
(جنگ)

بالياي طبيعي 
و حوادث غيرمترقبه
ز و تهاجمات زيستي ا
سوي دشمن

قرارگاه پدافند زيستي

-ل  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مس-نيروهاي مسل   
ناجا  وزارت بهداشکت، -وزارت کشور   -وزارت اطالعات   

-وزارت جهککاد کشککاورزي -درمککان و آمککوزش پزشککیي  
سازمان حفاظت محيط زيست-وزارت نيرو  



ابعاد  تهدیدات زیستی نوین
عوامل زيستی مهندسی شده

دربودنپنهانمحيطي،پايداريافزايشآنتي بيوتيك ها،برابردرمقاومتايجادمنظوربه•
....اهداف،نمودنانتخابيتشخيص،درابهامايجاد،آشیارسازيبرابر

(مصنوعی)عوامل زيستی جديد

نظيرخطربيبيماري هايمشابهعالئميباناشناسوجديدويروس هايجملهاز•
متفاوتاثراتيوسرماخوردگي

بیماري هاي نوظهور و اپیدمی ها مشترك انسان و دام

سارسوايدزخوکي،آنفوالنزايپرندگان،آنفوالنزايجملهاز•

بیماري هاي غیربومی

از جمله آفات گياهي و بيماري هاي دامي غير بومي، بيماري هاي انساني غير بومي   •

تهديدات زيستی خاموش

موادپنهانآلوده سازيطريقازسرطانهمچوندائميوموقتناتواني هايايجادجملهاز•
...وداروييغذايي،





ضرورت توجه

به تهديدات 

زيستی

ضعف قوانين و 

اهرم های بازدارنده 

برای منع بكارگيری

عوامل زيستي
باال بودن قدرت 

آسيب رساني عوامل 

زيستي نسب به ساير 

تهديدات ناهمطراز 

گسترده بودن حوزه  

تهديدات زيستي

تفاده آمريكا بر استأكيد 

های از تمامي مولفه

قدرت خود در برخورد 

با ساير كشورها
سرمايه گذاری كالن  

كشورهای غربي به 

ويژه آمريكا در حوزه 

عوامل زيستي

امل تجربه بكارگيری عو

ان اير.ا.زيستي عليه ج

در جنگ تحميلي

ری وجود سابقه بكارگي

عوامل زيستي توسط

دشمنان در كشورهای 

مختلف در طول تاريخ

توان نظامي و 

در تكنولوژيك دشمنان

دستيابي به عوامل 

و زيستي شناخته شده

ناشناخته و ايجاد 

بيماری های جديد



اهداف 

تهديدات 

زيستی در 

زمان جنگ

فشار به دولت ها 

براي تسلیم شدن

خدشه دار نمودن 

چهره مقدر نیروها

قتل عام مردم و از 

بین بردن مقاومت 

كاهش توان و 

آمادگی نیروهاي 

رزم 

ايجاد غافلگیري و 

واردن نمودن ضربه 

نظامی

آسیب رساندن به

سالمت عمومی 

ات جامعه و ايجاد تلف

جانی

ايجاد وحشت 

عمومی 



اهداف 

تهديدات 

زيستی در 

زمان صلح

تحمیل خسارات 

اقتصادي

از بین بردن امنیت

بهداشتی و غذايی

ايجاد ترس و وحشت

عمومی 

ايجاد بازار فروش 

محصوالت دارويی و 

مواد مبارزه با آفات 

و بیماري هاي 

كشورهاي غربی 

آسیب پذير نشان  

دادن كشور در برابر 

مواجهه با بحران ها 

و ايجاد تنش هاي 

سیاسی و اجتماعی 

در جامعه

آسیب رساندن به

سالمت عمومی 

ات جامعه و ايجاد تلف

جانی

تضعیف موقعیت 

بهداشت و سالمت 

كشور در میان 

جوامع بین المللی





رهدفبراساستأثیرببیولوژیکانواعسالحهاینوینشیمیاییو

قرارفادهاستمورداماکنوتجهیزاتافراد،ساختنناتوانمنظوربهکههستندسالحهایی:غیركشندهوناتوان سازسالح های

غیرعملیاتیوزمینگیررامقابلطرفمیتوانبلندمدتومیانمدتسوءاثراتکمترینباموقتبطوراینصورتدرکهمیگیرند؛

.نمود

بودنانپنه.هستندکشندهآنهااغلبومیگذارندتأثیرخوداهدافبرپنهانراههایازکههستندسالحهایی:پنهانسالح های

.کردتعبیرمیتوانمفهومسهبهرا

(نوویچوکمانند)موجودآشکارسازهاتوسطشناساییامکانعدمباعواملی

(ایرانغربدرزخمسیاهبومیبیماریمانند)بومیبیماریهایبامشابهبیماریهاییایجادتوانباعواملی

(کنندهعقیمعواملیاوسرطانزاعوامل)طوالنیمدتیازبعدشدنفعالوبدندرماندنپنهانقابلیتباعواملی



انواع سالح های نوین بر اساس منشأ ایجاد آنها

نوینبیولوژیکهایسالح

(ناتوانسازپنهان،)انسانعلیهنوینزیستیسالحهای

(غیرکشنده)اقتصادیزیرساختهایعلیهنوینزیستیسالحهای

نوینشیمیاییهایسالح

(ناتوانسازپنهان،)انسانعلیهنوینشیمیاییسالحهای

(غیرکشنده)اقتصادیزیرساختهایعلیهنوینشیمیاییسالحهای



زیستیمدیریت كنترل صحنه آلودگی های 

هادرچهاربراساسنوعوابعادوسطححوادثوانتشارآلودگی(زیستی)مدیریتوکنترلدرصحنهآلودگیهایمیکروبی
.سطحتعیینواجرامیگردد

.رمیباشند،برعهدهمرکزپدافندزیستیکشو(کشوری)مدیریتوکنترلحوادثوآلودگیهایبیولوژیکدرسطحملی-1

گاهیمدیریتوکنترلحوادثآلودگیهایزیستیدستگاهیتوسطخوددستگاهمربوطدرحدمقدوراتووظایفدست-2
.انجاممیگیرد

نترلمدیریتوکنترلحوادثآلودگیهایزیستیدرسطحاستانهابرعهدهمرکزپدافندزیستیآناستانوتحتک-3
.عملیاتیمرکزپدافندزیستیکشوراقدامنماید

اوتحتمدیریتوکنترلحوادثآلودگیهایزیستیدرسطحشهرستانهابرعهدهمرکزپدافندزیستیآنشهرستانه-4
.کنترلعملیاتیمرکزپدافندزیستیاستاناقداممینماید



6/21/2021



بیولوژیکاصول كنترل آلودگی وتجهیزات مورد نیاز برای محافظت در برابر عوامل 

اصول كنترل آلودگی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردي

ایلاطمینانحاصلکنیدکهایمنیافرادتیمهایتخصصیکهواردمنطقهآلودهمیشوندبهطورکاملرعایتمیگردد،وس

دربراساسدستورالعملهایرفعآلودگیبرایآنهاانتخابشدهاندوکارکنانبهداشتودرماننیز(PPE)حفاظتفردیمناسب

.محلحضوردارند

سازبهمحضاینکهاطمینانحاصلشدکههیچگونهخطرجانبیمانندانفجار،آسیبهایشیمیایییاپرتویوجودنداردوپ

:مناسببایدانتخابوبهکارگرفتهشودPPEمشخصشدنمواردزیر،

نوعآلودگیبیولوژیک

مسیرهایورودواقامتافرادتیمدرمحلآلوده

شرایطمحیطی



6/21/2021



بیولوژیکاصول كنترل آلودگی وتجهیزات مورد نیاز برای محافظت در برابر عوامل 

:ستبه طور خالصه حداقل استاندارد در مراحل آلودگی زدايی به ترتیب اولويت به شرح زير ا

سطحخارجیلباسافرادبااسپرینمودنآبوصابونبهآرامیشستهشود.

پسازانجامعملیاتاستانداردبایدلباسافرادراخارجساخت.

اینافرادبایدتمامبدنخودراباآبوصابونبشویند.

بایدتمامتجهیزاتوسطحبیرونیکیسههایحاوینمونههاراکهازصحنهحادثهجمعآوریشدهاندآلودگیزداییکرد.

بایدتماموسایلوموادآلودهبهعنوانموادخطرناک،تلقیشدهومنهدمشوند.

آلودگیاحتمالیباقیماندهدرمحلبایدشناساییواحتمالوجودآنردشود.







ولوژیکبیاصول كنترل آلودگی وتجهیزات مورد نیاز برای محافظت در برابر عوامل 

 سطح بندی تجهيزات حفاظت فردی(PPE  )

Aسطح -

ترادربرابرایننوعتجهیزاتعالوهبرمحافظتفرددربرابرعواملتهدیداتبیولوژیکوشیمیایی،سطحباالییازحفاظ

یقرارعواملآلودهکنندهتنفسیوپوستیدرافرادیکهدرمعرضعواملیمانندمایعاتسمی،یافرآوردههایآئروسل

اینمجموعه.درداخلخودمیباشند(SCBA)گرفتهاندایجادمیکنندوداراییکدستگاهتنفسمستقلوکامل

یوشیمیاییتوسطیکلباسیکسرهونفوذناپذیرنسبتبهگازونیزدستکشهاوچکمههایمقاومبهعواملمیکروب

.محصورشدهاست

 Self-Contained Breathing Apparatus





لوژیکبیواصول كنترل آلودگی وتجهیزات مورد نیاز برای محافظت در برابر عوامل 

 سطحB

یرنسبتبهایننوعتجهیزاتفقط،حفاظتباالییرادربرابرآسیبهایریویایجادمیکنندوشاملیکلباسیکسرهنفوذناپذ

کشهاوچکمه،تجهیزاتتنفسیمستقل،دست(نسبتبهگازنفوذپذیراست)موادیکهدرمحیطبهصورتمایعپاشیدهمیشوند

.هایمقاومبهعواملمیکروبیوشیمیاییمیباشند

 سطحC

تکش،ایننوعتجهیزات،فردرادرمقابلعواملتنفسیوبرخیعواملپاشیدنیمحافظتنمودهوشاملیکروکشسراسری،دس

باقدرتHEPAدستگاهتنفستصفیهکنندهوتقویتکنندههوابافیلتر)full faceروکفشیویکدستگاهتنفسیتمامرخیا

.هستند(بسیارباالیتفکیکذرات



یکبیولوژاصول كنترل آلودگی وتجهیزات مورد نیاز برای محافظت در برابر عوامل 

ماسک ها

یمنیدرمواردمواجههباعواملبیولوژیکمشکوک،استفادهازماسکدرصورتیکهسیستمهایکنترلیمهندسیمانندهودهایا

استفادهشود،برای (BSC)دردسترسنباشند،یامواقعیکهبایدبهطورهمزمانبههمراههودایمنیزیستی (BSC)زیستی

سببودنماسکبایددرصورتامکانقبلازاستفادهضدعفونیوازنظرمنا.محافظتسیستمتنفسیازورودآئروسلالزماست

.اندازهصورت،کنترلگردد

biological safety cabinet, class I or class II





ژیکبیولواصول كنترل آلودگی وتجهیزات مورد نیاز برای محافظت در برابر عوامل 

 پیش بینی شرایط الزم آزمایشگاه های تهدیدات بیولوژیک

نایموبیماریزاعواملباکارکنانتماسازجلوگیریبرایمحیطیایجادایمنآزمایشگاهطراحیازمقصود

گرفتهظرندرسطحچهاربیولوژیکموادخطرکنترلبرای.میباشدبیولوژیکیخطراتمقابلدرمحیطکردن

.میشوندمشخصچهارتایکایمنیسطوحصورتبهکهشده



ژیکبیولواصول كنترل آلودگی وتجهیزات مورد نیاز برای محافظت در برابر عوامل 

آزمايشگاه با سطح ايمنی  سطح  يك

صورتمیگیردکاربامیکروارگانیسمهادراینآزمایشگاههابااستفادهازتکنیکهایمیکروبیولوژیکیاستاندارد.

روبیکمثالمناسبازآزمایشگاهایمنیسطحیکآزمایشگاهآموزشیمورداستفادهبرایکالسهایمیک

.شناسیدانشجویاندورهلیسانسمیباشد



بیولوژیکاصول كنترل آلودگی وتجهیزات مورد نیاز برای محافظت در برابر عوامل 

آزمايشگاه با سطح ايمنی  سطح  دو

کندکارآزمایشگاهایمنیسطحدومحیطیاستکهدرآنجاباعواملیکهبهطورمتوسطبرایانسانهاومحیطخطرنا

مایشگاهاینآزمایشگاههاباآزمایشگاههایایمنیسطحیکفرقدارند،بهاینمعنیکهدراینجاپرسنلآز.میشود

هایروش.برایکارباپاتوژنهابهصورتتخصصیآموزشیدیدهاندودسترسیبهمحیطهایکارمحدودمیباشد

دوزیادیکهممکناستباعثآئروسلشدنمیکروارگانیسمهایبیماریزاشونددرداخلمحفظههایامنسطح

(Biosafety Cabinet II)لهدایتمیشوندویاازسایرتجهیزاتمهارکنندهفیزیکیبرایمحافظتپرسن

.آزمایشگاهمورداستفادهمیگردد



بیولوژیکاصول كنترل آلودگی وتجهیزات مورد نیاز برای محافظت در برابر عوامل 

سهآزمايشگاه با سطح ايمنی  سطح  

جدیریهایبیماباعثمیتوانندبیولوژیکی-آئرومیکروراههایتوسطکهعواملیازآنجادرکهاستآزمایشگاهی

مناهایمحفظهدرزاعفونتعواملاینبرایاستفادهموردروشهایمیشودتمامیاستفادهشوند،کشندهو

ظورمنبهساختمانهااینهمچنین.میشودانجامفیزیکیکنندهمهارابزارهایسایرطریقازیاودوسطح

وعمومیمحافظتمنظوربههستند،قفلدایمیطوربهعمومدسترسیعدمومنفیهوایجریانکنترل

یایمندرآزمایشگاههایمعینپاتوژنهایازاستفادهصورتدر.میگرددتصفیهآنهاهوایاطراف،محیطهای

کارکنانساختمانمحوطهترکازقبلوباشدنیازموردنیز3کالسایمنیهودهایاستممکنسهسطح

.کنندعوضراخودلباسهایبایدآزمایشگاه



بیولوژیکاصول كنترل آلودگی وتجهیزات مورد نیاز برای محافظت در برابر عوامل 

چهارآزمايشگاه با سطح ايمنی  سطح  

تهدیدرنظازباالییبسیارپتانسیلکهارگانیسمهاییمطالعهبرایوبودهکنترلیسطحباالتریندارای

سایرازدرصدصدصورتبهچهارسطحایمنیآزمایشگاههای.میباشندضروریدارند،بیوآئروسلها

اینهمچنین.باشندجداساختمانهاسایرازکالااستممکنحتیومیباشدمجزاساختمانقسمتهای

طوربهاآزمایشگاهه.شدهاندطراحیخاصیصورتبهمیکروارگانیسمهاانتشارازجلوگیریبرایآزمایشگاهها

پاکرمحصومحیطهایازخروجازقبلکهکنند،تنبرراویژهایلباسهایبایدپرسنلوبودهمحصورکامل

کهازواییهتماممعمولطوربه.نیازمندندشستشوبهساختمانترکازقبلنیزپرسنل.میشونداستریلو

این.میگردداستریلکشمیکروبموادوفیلتراسیونتوسطمیشودواردیاوشدهخارجآزمایشگاههااین

.میباشندبیوآئروسلهاکنترلبرایتجهیزاتبیشتریندارایساختمانها



از توجه شما سپاسگزارم


