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تمامی اديان الهی و در رأس آنها اسال  ،انسان را موجودی كمـالگـرا مـیدانگـد .از
نظر اسال  ،انسان همواره در حال تكامل است و جهتگیری او به سمت كمال بینهايـت
يعگی خداوند تبارك و تعالی است.
يكی از راههای كمال و تقرب به ذات اقدس الهی ،علم و دان

است .علمی كه ـ بـه

تعبیر استاد شهید مطهری ـ زيبايی عقل است؛ علمی كه انسان خداجو در آن نشانههای
معبود را میجويد و میيابد و علمی كه هر چه فزونتر میگـردد ،دارنـده آن را بـه خـدا
نزديكتر میكگد.
هم از اي روست كه در نظا مقدس جمهوری اسالمی ايران كـه شـالوده و اسـاس
حاكمیت در آن بر مبگای احكا اسال است ،توجه به علم و دانـ

و تحقیـ و نشـر در

صدر مسائل قرار دارد.
دانشگاه جامع اما حسی (ع) نیز به عگوان مولود شجره طیبه سپاه پاسداران انقالب
(پنج)

اسالمی كه خود برآمده از عم ارزشهای الهی و انقالبی است به عگـوان تگهـا دانشـگاه
جامع علمی ـ نظامی كشور ،پس از پايان افتخارآمیز حماسه هشت سال دفاع مقدس كه
خود عرصهای كمنظیر برای نماي

لیاقتها و توانمگدیهای علمیـ پهوهشـی نیروهـای

مخلص حزباللهی بود ،موضوع «جهاد علمی» و تالش در جهت رشد و شكوفايی هر چه
بیشتر در زمیگههای مختلف را سـرلوحه فعالیـتهـای علمـی خـوي

قـرار داده اسـت.

دانشگاه در اي راستا از زمان تأسیس ،بهمگظور ترويج و نشر علو مختلف آثـاری عرضـه
نموده كه با استقبال انديشمگدان و پهوهشگران مواجه شده است.
امید است اي كتاب مورد توجه و بهرهبرداری صاحبنظران ،محققان و عالقهمگدان
قرار گیرد و ايشان نیز با اعال نظرات و پیشگهادهای اصالحی خود ،ما را در جهت ترويج
و انتشار آثار مورد نیاز جامعه علمی كشور ياری فرمايگد.
و من اهلل التوفیق
معاونت پژوه

(ش

)

دانشگاه جامع امامحسین(ع)

مقام معظم رهبرى:
دفاع ،جزئى از هويت يك ملت زنده است ،هر ملتى كه نتواند از خود دفاع
بكند زنده نيست ،هر ملتى هم كه به فكر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نكند،
در واقع زنده نيست ،هر ملتى هم كه اهميت دفاع را درك نكند به يك معنا زنده
نيست.

(هفت)

پيشگفتار
از بدو خلقت انسان و شکلگيری جامعه بشری ،جنگ يکي از عناصر پايدار
تاريخ بوده است .از طرف ديگر ،اقدامات دفاعي انسان همواره منجر به كاهش يا
دفع اثر تجاوز مهاجمان شده است .در اين بيين هرگياه عقيل وانديشيه ،پشيووانه
اساسي در اتحاذ تدابير دفاعي بوده است ،بهورين نوايج حاصل گرديده است .اين
بدين مفهوم است كه در دفاع موثر ،وجود سالح و جنگافزار به تنهيايي و اززاميا
نقش تعيينكننده نداشوه است.
دفياع ييا پدافنيد ييرعاميل در مفهيوم ،شيامل اقيداماتي اسيت كيه مسيولزم
بهكارگيری جنگافزار نبوده و با اجرای آن ميتوان از وارد شدن خسارات مازي به
نايامي و ييرنايامي و تلفيات انسياني

تجهيزات و تاسيسات حيياتي و حسيا

جلوگيری نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممکن كاهش داد.
اين امر مهم ،تمامي زيرساخت ها و مراكز حياتي و حسا

نايامي و ييرنايامي،

سياسي ،ارتباطي ،مواصالتي ،زيرساختهای محصوالت كليدی ناير پااليشگاهها،
نيروگاهها ،مجومعهای بيزر

صينعوي ،مراكيز هيدايت و فرمانيدهي و جمعييت

مردمي كشور را دربرميگيرد.
يکي از تهديدات بسيار مهميكه سالمت عمومي ،امنيت ملّي ،زيرساختهای
اساسي كشور يعني نيروی انساني ،منابع آب ،يذا ،محصوالت كشاورزی ،دامي و
نهادهای ملي را مورد تهديد قرار ميدهد ،سيالحهيای كشيوار جمعيي هسيوهای،
شيميايي و زيسوي است .با وجود معاهدات بينازمللي خليع سيالحهيای كشيوار
(نه)

جمعي و ممنوعيت توزيد و بهكارگيری اين سيالحهيا ،مواسيفانه اسيوفاده از ايين
سالحها نهتنها كاهش نيافوه ،بلکه هنوز هم شاهد اسوفاده گسورده از انواع جدييد
آنها در عمليات نسلكشي و بر عليه مردم بيدفاع در اقصي نقاط جهان ميباشيم.
به دزيل پنهان ماندن تهاجم و دشواری تشخيص وقوع حمالت زيسوي ،ايين نيوع
حمالت بسيار هرا آور بوده و از خطرناکتيرين تهدييدات بير علييه امنييت و
سالمت يک كشور محسوب ميگردند .دامنه اين نوع تهديدات گسيورده بيوده و
بروز بيماریهای كشنده و ناتوانكننده در بين انسانها ،دامها ،آبزيان و نابودسازی
محصوالت كشاورزی را شامل ميشود.
بيوتروريسم نوعي از بهكارگيری عوامل با منشاء زيسوي جهتايجياد تير ،
وحشت ،مر

و آسيب رساندن به فرد و جامعه در حيد محيدود و بيا ابزارهيای

مخولف ميباشد .حمالت بيوتروريسوي كه از طريق اسوفاده از آئروسيل عواميل
زيسوي و يا از طريق خرابکاری در منيابع ييذايي و آشياميدني و داروهيا شيکل
ميگيرند ،بهطور طبيعي با حوا

انساني قابل تشخيص نميباشند ،زيرا در اكثير

موارد خاموش و بيصدا و بدون بو و مزه بوده و قابل رؤيت نميباشند .وحشوي
كه پخش و انوشار يک بيماری عفوني در جامعه ايجاد ميكند به مراتب بيشور از
انفجار ناشي از جنگافزارهای ديگر اسيت .وسيعت ،عميق و عيوار

ناشيي از

بهكارگيری عوامل ناموعارف زيسوي در حيوزههيای شيهری و خصيايای انسياني،
تروريسم و نااميايجاب مينمايد تا آموزشهای الزم بهمناور مقابليه ،كنويرو و
پاسخدهي مناسب ،موثر و بهموقع ،برای اقشار مخولف جامعه فراهم گردد .بيدون
(ده)

شک ،دستاندركاران بهداشوي و پزشکي در زمره اوزين كساني هسوند كه در پيي
يک رخداد زيسوي مووجه بروز يک همهگيری عفوني ميگردند؛ چرا كيه در طيي
ساعات اوزيه وقوع همهگيری ،خيل انبوه بيماران به آنها مراجعه ميكنند .بنيابراين
آشنا بودن آنها با جنبههای مخولف عوامل زيسوي از جمله كلييات ميکروزيسيوي،
اپيدميوزوژی و تشخيص ،قرنطينه نمودن ،اقدامات رفع آزودگي ،پيشگيری ،درمان
و كنورو اين نوع همهگيریها قطعيا در كياهش اثيرات ايين نيوع هميهگييریهيا
وتهديدات موثر است .تجربه حاصل از ناامهای پاسيخگوی حيواد

زيسيوي و

سميدر دنيا نشانگر انجام فعازيتها در سه حوزه دانيش ،پيهوهش و صينعت بير
مبنای رفع نيازهای دفاعي ميباشد.
به دنباو فراخوان كارگروه محورم آموزش و اطيالعرسياني پدافنيد ييرعاميل
معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درميان و آميوزش پزشيکي كشيور مبنيي بير
پشويباني از ايدهها و طرحهای پهوهشي و آموزشي در حوزه پدافند ييرعامل ،بير
آن شديم تا مجموعه پيش رو را به شکل يک كار تيميموشکل از برخي همکاران
مركز تحقيقات بيوزوژی موزکوزي دانشگاه عليوم پزشيکي بقييهاهلل(عيج و سياير
همکاران دانشگاهي با هماهنگي و حمايت ميازي آن كيارگروه محويرم بيه رشيوه
تحرير درآوريم .كواب حاضر برگرفوه از دانش نايری و تجربيه حاصيل از چنيد
ساو فعازيت آموزشي و پهوهشي موزفين در عرصه آميادگي در مقابيل تهدييدات
زيسوي ميباشد.

(يازده)

هر چند در تدوين اين مجموعه نهايت سعي ،تالش و دقت صيورت گرفويه
اما با اين وجود ،بدون شک اين كواب خازي از اشکاو نبوده و موجب امونان است
اگرخوانندگان محورم بر ما منت نهاده و پيشنهادات و تذكرات سازنده خود را در
جهت رفع نواقص احومازي ارائه نمايند.
در اينجا بر خود الزم ميدانيم از حمايتهای صيميمانه جنياب آقيای دكوير
افجهای ،رياست محورم كارگروه آموزش و اطالع رساني پدافند ييرعاميل وزارت
بهداشت و همکاران ايشان ،خانم دكور بحراني و خانم فرجازلهيي تشيکر نمياييم.
همچنين از حمايتهای مسئوزين قرارگاه پدافند زيسوي و شيميايي كشيور شيامل
دكور يالمرضا جالزي (رياست محويرم قرارگياه زيسيوي  ،دكوير عليي مالزمياني
(معاون محورم آموزش و پهوهش قرارگاه زيسوي و دكور خازدی (معاون محويرم
فرهنگي و اطيالعرسياني قرارگياه زيسيوي كمياو تشيکر را دارييم .در پاييان از
انوشارات دانشگاه جامع امام حسين (ع بهخاطر تقبل زحمت چاپ و انوشار ايين
كواب كماو سپاسگزاری را داريم .اميدواريم اين خدمت مورد قبوو واقع گردييده
و گاميهر چند كوچک در باال بردن سطح آگاهي در عرصه پدافنيد ييرعاميل در
تهديدات زيسوي در كشور باشد.

(دوازده)
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 -1-1مقدمه
واژه پدافگد به معگای دفاع بوده و در مقابل آفگد به معگی هجو و حمله مـیآيـد و
در مفهو كلی ،دفع ،خگثی كردن و يا كاه

تاثیرات اقدامات آفگدی دشم و ممانعـت

از دســتیابی بــه اهــدا خــودی اســت .پدافگــد بــه دو بخ ـ

پدافگــد عامــل (Active

 )defenseو پدافگد غیرعامل ( )Passive Defenseتقسیم میشود .پدافگد عامـل بـه
مفهو مقابله نظامیبا مهاجم يا رويـارويی و مقابلـه مسـتقیم بـا دشـم و بـهكـارگیری
جگگ افزارهای مگاسب و موجود بهمگظور دفع حمله و خگثی كردن اقـدامات آفگـدی يـا
كاه

اثرات عملیات خصمانه هوايی ،زمیگی ،دريايی ،نفوذی و خرابكارانه بر روی اهدا

مورد نظر میباشد.
پدافگد غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطـال مـیگـردد كـه مسـتلز بـهكـارگیری
جگگافزار نبوده و با اجرای آن مـیتـوان از وارد شـدن خسـارات مـالی بـه تجهیـزات و
تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفـات انسـانی جلـوگیری نمـوده و يـا
میزان اي خسارات و تلفات را به حداقل ممك كاه
هد پدافگد غیرعامل ،ايم سازی و كاه

داد.

آسیبپذيری زيرساختهای مـورد نیـاز

مرد است تا بتدريج شرايطی را برای امگیت ايجاد نمايد .بديهی است اقدا دو مستلز
مقداری ابزار از قبیل سگگر و جانپگاه و آموزش به يكايك كاركگـان و ابـزار اعـال خطـر
همچون آژير و غیره است و از آنجا كه مراكز مختلف ،امكانات پدافگد عامل را در اختیـار
ندارند ،بگابراي تگها راه اقدامات پدافگدی (بازدارنـده) غیرعامـل مـیباشـد .اصـول اولیـه
پدافگد غیرعامل ،ساده و تقريباً ثابت بوده ولی كاربرد اي اصول در موارد مختلف تفـاوت
داشته و در مواردی پیچیده و مشكل میشوند.
با وجود معاهدات بی المللی خلع سالحهـای كشـتار جمعـی و ممگوعیـت تولیـد و
بهكارگیری اي سالح ها ،متاسفانه تهديدات ناشی از بهكارگیری آنها هگوز هـم بـه قـوت
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خود باقی است .در حال حاضر هم برخی كشورهای متخاصم ،زرادخانههـای گسـتردهای
از انواع سالحهای كشتار جمعی كالسیك و نوي و در حال توسعه را دارا میباشگد.
با ايگكه به نظر میرسد كاربرد اي عوامل در محیط جگگ رايجتر اسـت و كمتـر در
محیط های شهری كاربرد دارد ولیك در دوران دفـاع مقـدس شـاهد حمـالت گسـترده
شیمیايی عرا به حلبچه و سردشت و شهرهای حاشیه مگاط جگگی بوديم كه بهدلیـل
فقدان سیستم پدافگد عامل و غیرعامل مگاسب و عد پی بیگـی حمـالت شـیمیايی بـه
شهرها ،صدمات گستردهای به اي مگاط وارد گرديد .در عی حال ،حمالت تروريسـتی
با عوامل شیمیايی ،زيستی و سمی توسط تروريستها مانگد اسـتفاده از سـم سـاري در
مترو توكیو و همچگی پخ

پاكتهای سیاهزخم در آمريكـا و سـپس سراسـر جهـان و

دهها واقعه بیوتروريستی ديگر نشاندهگده توسـعه ايـ تهديـدات از كـاربرد نظـامی بـه
كاربردهای تروريستی است .از اي رو لزو آمادگی بر علیه اي تهديـدات ضـرورت وجـود
دارد.
حمالت میكروبی و زيستی از خطرناكتري تهديدات بر علیه امگیت و سالمت يـك
كشور است .بهدلیل پگهان ماندن تهاجم و دشواری تشخیص وقوع آن ،تهديدات زيسـتی
بر علیه جمعیت غیر نظامیبسیار هراسآور است و قطعاً در برنامه پدافگد غیرعامـل بايـد
اقدامات اساسی برای پیشگیری از آسیبهای اي تهديـدات كـه بـه سـالحهـای كشـتار
جمعی معرو هستگد ،صورت گیرد.
كاربرد سالحهای زيستی به بی

از سیصد سال قبل از میالد مسیح برمیگردد ،بـه

نحوی كه رومیها ،چاههـای اطـرا شـهر را توسـط شـههـای حیوانـات مـرده آلـوده
میكردند تا سربازان دشم از آنهـا نوشـیده و بیمـار و يـا تلـف شـوند .در سـال 3100
میالدی در اثر پرتاب جسد افراد تلفشـده از طاعون بهداخل قلعه تاتارها ،تعـداد زيـادی
از آنها قبل از هرگونه جگگی در اثر ابتال به طاعون از بی رفتگد .در موارد متعـددی آبلـه
بهعگوان سالح زيستی به كار گرفته شد .پیزارو در قرن پانزدهم میالدی لباسهای آلـوده
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به آبله را در میان بومیان امريكايی توزيع كرد .انگلستان نیـز همـی عمـل را بـا توزيـع
پتوهای آلوده در میان بومیان وفادار به فرانسه طی سالهای  3310تا  3313تكرار كـرد.
بومیان امريكايی كه از مگطقه فرت كاريلون دفاع میكردند ،شیوع آبله را عامل مسـتقیم
تسلیم آن مگطقه به انگلستان میدانگد.
در قرن  31و در هگگامه جگگ جهانی اول ،عوامل مخفـی ارتـ

آلمـان در امريكـا

قبل از آن كه اسبها به فرانسه فرستاده شوند ،آنهـا را بـه عامـل بیمـاری گالنـدرز آلـوده
می كردند .در سال  3313ژاپگی ها برنامه وسیعی را برای تولید سالحهـای زيسـتی آغـاز
كردند .بررسیهای بعد از جگگ جهانی دو آشكار كرد كه ژاپگـیهـا تحقیقـات وسـیعی
درباره چگد ارگانیسم انجا دادهاند.
برنامههای تهاجمی آمريكا در زمیگه جگگافزارهای زيستی در سـال 3303مـیالدی
شروع گرديد .ظاهراً اي اقدا در پاسـ بـه برنامـههـای جگـگ زيسـتی آلمـان و ژاپـ
سازماندهی شد .برنامههای سالحهای زيستی آمريكا در مگطقه فورت دتريـك كـه در آن
زمان فرودگاه كوچك نظامی بود متمركز شده و تا سال  3313مـیالدی كـه بـه دسـتور
نیكسون تعطیل شد ،تولید عوامل زيستی در آن ادامه داشـت .بـی سـالهـای  3333و
 3333تمامی انبارهای ذخیره سالحهای زيستی و مهمات مربوطه در حضور نمايگـدگانی
از وزارت كشــاورزی ،وزارت بهداشــت و وزارت آمــوزش نــابود شــدند .در میــان عوامــل
نابودشده میتوان باسیلوس آنتراسـیس ،توكسـی بوتولیگیـو  ،فرانسیسـال تو رنسـیس،
كوكسیال بورنتی ،عامل آنسفالیت ويروسی ونزوئاليی ،بروسال سـوئیس و انتروتوكسـی B
استافیلوكوك را نا برد .در سال  3311برنامههای دفاع زيستی آمريكـا شـروع شـد كـه
ظاهراً تشكلهای مختلف آن تا امروز ادامه دارد.
در سال  3333امريكا ،انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی كگوانسیونی را امضا كردند
كه به موجب آن هرگونه تحقیقات ،تولید و ذخیرهسازی سالحهای میكروبی و توكسـیگی
ممگوع شد كه اي كگوانسیون بعداً به كگوانسیون مگع سالحهـای زيسـتی مشـهور شـد.
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بهتدريج بی

از  311كشور جهان به اي كگوانسـیون پیوسـتگد .ايـ عهدنامـه هرگونـه

ذخیرهسازی و انبار عوامل زيستی برای اهدا آفگدی و نیز تحقیقات محوری حـول ايـ
هد را مگع میكگد ،اما با وجود اي كگوانسیون و توافـ نامـههـای ذیربـط ،تحقیقـات
درباره كاربرد سالحهای زيستی توسط بسیاری از كشورها ادامه يافته است .وقـوع برخـی
از حوادث در گوشه و كگار جهان بهنحو غیرقابل انكاری گويای استفاده از عوامل زيسـتی
هستگد.
در دهه گذشته شواهد متعددی از استفـاده از عوامــل عفـونی و سـمو میكروبـی
جهـت مقاصد سیاسی و ترور مگتشرشده است؛ مانگد آلـوده نمـودن سـا دهای چگـدي
رستوران در شهر دا س ايالت اورگون آمريكـا در سـال  3310كــه در عـر

دو هفتـه

 311نفررا مبتال نمـود .شیوع يـك نوع ويروس ابـو ی كشـگده در قرنطیگـه مخصـوص
نگهداری میمونهايی كـه جهـت امور تحقیقاتی حفظ میشدنــد در محـدوده پايتخـت
آمريكا ،سبب دخالت ارت

آمريكا و نابودسازی تما حیوانات گرديد .نگـاهی بـه حادثـه

دلخـــراش همـــهگیـــری آنتـــراكس تگفســـی در ســـال  3333در يكـــاتري بـــور
 Russia) ،(Yekaterinburg-Sverdlovskدر كشور روسـیه كـه طـی آن  11نفـر
جان خود را از دست دادند ،هم نشاندهگـده قدرت تخريبی اسپور سیاهزخـم ،بـهعگـوان
يك سالح زيستی است و هم دلیل واضحی بر ايـ مـدعا كـه سـالحهـای زيسـتی را از
سالها قبل ساخته و به مقادير فراوانی انبار كردهاند.
د يل متعددی برای توجه جدی و روزافـزون بـه تهديـدات و خطـرات اسـتفاده از
عوامـل میكروبی وجـود دارد؛ از جمله :كشف برنامههـای گستــرده در تحقیـ و تولیـد
عوامـل و سالح های زيستی عرا كه نشان داد اي كشور مقادير عظیمی عوامل زيسـتی
تولید و آماده بهكارگیری نموده است .نمونه دو  ،عملیات تروريستی فرقه افراطی ژاپگـی
موسو به آئو شیگريكوی اسـت كـه در سال  3331بـا پخـ

عامـل شـیمیايی جگگـی

ساري در راهروهـای پرجمعیت قطار زيرزمیگی توكیـو سـبب مـر

 33نفـر و مصـدو

فصل اول :مقدمه پدافند غیرعامل و تاريخچه تهديدات زيستی 7 

شدن  1111نفر گرديد .اي گروه مقادير بسیاری سم بوتولیگیو  ،كه خطرناكتري سمو
زيستی شگاختهشده جهان است را جهـت اهـدا تروريسـتی تولیـد نمــوده بــود و در
هگـگا شیوع عفونت ويروس كشگده ابو در كگیا بـا اعزا افرادی بـه مگطقـه بـهعگـوان
كمك به بیماران قصد دستیابی بـه ايـ ويروس كشگده كه از هر  31نفر مبتال  3نفـر را
میكشد داشته است .در سال  3331سیاستمداران آمريكـا تروريسـم زيسـتی را تهديـد
اصلی امگیت ملی اعال نمودند كه اي آغاز تالشهـای گسـترده در تـدوي برنامـههـای
مقابله با آن بود ،بهنحوی كه بودجهای بالغ بر  311میلیـون د ر جهـت مبـارزه بـا ايـ
تهديد در اختیار وزارت بهداشـت و دفـاع اختصـاص دادنـد و در سـال جـاری نیــز 33
میلیون د ر اختصاص خواهد يافت.
در آگوست  3333و به دنبال جگگ خلـیج فـارس ،سـازمان ملـلمتحـد ،نخسـتی
بازرسی خود را از تاسیسات سالحهای زيستی عرا تكمیل كرد .در دو آگوسـت 3333
نمايگدگان دولت عرا به اعضای تیم هفت نفره سازمان ملل اعال كردند كـه تحقیقـاتی
درباره سالح های تهاجمی زيستی ،مثل باسیلوسآنتراسیس ،توكسی هـای بوتولیگیـو و
كلستريديو پرفرنهنس انجا دادهاند .اي اعترافات ،تأيیدی بر نگرانیهايی بود كه تـا آن
موقع در برخی از محافل رسمی و غیر رسمی ابراز میشـد .عـرا مجموعـه تحقیقـاتی و
صگعتی وسیعی را برای دستیابی به سالحهای زيستی در مجتمع سلمان و ساير مراكـزی
كه بعداً تخريب شد ،فراهم آورده بود.
در سال  3331اطالعـات دقیـ تـری دربـاره تسـلیحات زيسـتی عـرا در اختیـار
بازرسی سازمان ملل متحد قرار گرفت .عرا كارهای بسـیار زيـادی دربـاره سـالحهـای
زيستی انجا داده و عوامل آنتراكس ،بوتولیگیم ،كلسـتريديو پرفرنـهنس ،آفالتوكسـی ،
زنــگ گگــد و ريســی را تولیــد كــرده بــود .همچگــی آزمــاي هــای صــحرايی دربــاره
باسیلوسسوبتیلیس ،كلستريديو بوتولیگیو و آفالتوكسـی انجـا شـده بـود .متأسـفانه
سالحهای زيستی و بیوتروريسم بهعگوان استفاده از میكروبها و سـمو و سـاير عوامـل
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زيستی بر علیه انسانها ،دا ها و محصو ت كشاورزی می تواند در زمان صـلح و بـهطـور
مخفیانه نیز صورت گیرد .بگابراي  ،شیوع بیماریهای خاص در بـی انسـانهـا ،دا هـا و
محصو ت كشاورزی میتواند بهطور عمدی و از طـر دشـمگان جهـت صـدمه زدن بـه
زيرساختهای اقتصادی و بر علیه امگیّت و آساي

مرد صـورت گیـرد و ايـ موضـوع،

نیازمگد هشیاری جدی مسئولی بهداشتی كشور اسـت .علـت ايـ امـر ايـ اسـت كـه
بهكارگیری مواد شیمیايی و راديولوژيك را میتوان با دستگاهها و ابزارهای حساس حتـی
در مقادير بسیار كم هم تشخیص داد ،ولی تشخیص حضور عوامل زيستی و تفكیك بـی
عمدی و يا غیرعمدی بودن ،شیوع و همهگیریهای عفونی و سم ،بسـیار دشـوار اسـت و
اكثراً مورد غفلت قرار میگیرد و ريشهيابی نمیگردد كه آيا عامل اي بیماری با اهدا و
نیت قبلی وارد كشور ،مزارع و يا دا ها شده و يا بهطور تصادفی و يـا در نهايـت بـهطـور
طبیعی شیوع يافته است.
پس از واقعه  33سپتامبر سال  3113و انفجار برجهای دو قلو در آمريكا بـه فاصـله
يك هفته ،در  31سپتامبر ،پخ

پاكتهای آلوده به پودر سیاهزخم در آمريكا بـهعگـوان

يكی از وقايع مهم بیوتروريستی قرن حاضر ،موجی از وحشت در سرتاسر آمريكا و برخـی
از كشورهای ديگر را فرا گرفت و هراس گسترش سـالحهـای زيسـتی و بیوتروريسـم در
جهان را ايجاد نمود .از ابتدای كشف اولی نامه در تاري  31سپتامبر تا مشاهده آخـري
موارد در  31نوامبر  3113شیوع سیاهزخم مگجر به مر

 1نفر در اثر ابتال به نوع ريوی

شده و  31نفر نیز از نظر آزمايشات سیاهزخم مثبت شدند .در عی حال بـه بـی

از 31

هزار نفر ديگر كه در تماس با مواد مشكوك و آلوده به سیاهزخم بـودهانـد آنتـیبیوتیـك
تجويز شد و تعدادی نیز واكس سیاهزخم دريافت كردند و پیرو آن ،ايم سازی بر علیـه
سیاهزخم و آبله در ارت های كشورهای غربی توسعه يافت .اي واقعه چگـان تـاثیری در
توسعه تهديدات زيستی و بهخصوص بیوتروريسم داشت كه پس از آن ،ارسال پاكتهـای
تهديدآمیز بهعگوان پاكتهای آلوده كه اكثراً نیز فاقد هیچ نوع عوامل زيستی بوده و تگها
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در چگد مورد آلودگی زيستی داشتهاند ،به ابـزاری جهـت اعمـال تهديـدات در سرتاسـر
جهان تبديل گرديده است.
تصوير زير ،بودجه مصر شده آمريكـا در طـی سـالهـای  3113تـا  3113جهـت
مقابله با تهديدات زيستی و بیوتروريسم را نشان میدهـد كـه بـالغ بـر  11میلیـارد د ر
هزيگه نموده است و بخ

اعظم اي بودجه در اختیار وزارت بهداشت آمريكا قرار گرفتـه

است.

نمودار  :3-3بودجه مصر شده آمريكا در طی سالهای  3113تا  3133جهت مقابله با تهديدات
زيستی و بیوتروريسم
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همچگان كه در نمودار  3-3ديده میشود پس از واقعه  33سـپتامبر سـال  3113و
پخ

نامههای سیاهزخم در آمريكا كه نشاندهگده آسـیبپـذيری امريكـا بـه تهديـدات

زيستی است بهطور ناگهانی بودجههای برنامه دفاع زيستی امريكا افزاي

میيابـد و ايـ

بودجه همچگان تا سال  3133روند صعودی داشته است .در طـول سـالهـای  3113تـا
 ،3133دولت آمريكا از بودجه كلی  11میلیارد د ری كه در طول ايـ سـالهـا جهـت
مقابله با تهديدات بیوتروريستی هزيگه نموده است ،بـی
بهداشت قرار داده است كه نشاندهگده نقـ

از  %11آن را در اختیـار وزارت

بسـیار مهـم وزارت بهداشـت كشـورها در

مقابله با اي تهديدات است.

نمودار  :3-3بودجه ملی آمريكا جهت مقابله با تهديدات بیوتروريستی در سال  3133بالغ بر 1/1
میلیارد د ر
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در نمودار  3-3بودجـه  1/1میلیـارد د ری سـال  3133آمريكـا جهـت مقابلـه بـا
تهديدات بیوتروريستی به تفكیك سازمانهای مختلـف تحـت پوشـ

نشـان داده شـده

است .نمودار نشان میدهد %31 ،اي بودجه در اختیار وزارت بهداشـت %31 ،در اختیـار
وزارت دفاع و باقیمانده مربوط به وزارتخانههای خارجه ،بگیاد ملی علم ،سـازمان محـیط
زيست و غیره میباشد كه نشاندهگده نق

عظیم وزارت بهداشت در مبارزه با تهديدات

زيستی است .بودجه دفاع زيستی وزارت بهداشت امريكا بـرای سـال  3133معـادل 0/1
میلیارد د ر است كه  %31بیشتر از سال  3133است .بیشـتر ايـ بودجـه بـرای مركـز
مبارزه با بیماریها و مركز ملی سالمت امريكا میباشد( .نمودار.)1-3

نمودار  :1-3بودجه وزارت بهداشت دولت آمربكا در سال  3133جهت مقابله با تهديدات زيستی
به تفكیك سازمانهای مهم
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در پی بیگی بودجه سال  3131برنامه دفاع زيستی آمريكا ،سـهم وزارت بهداشـت
به  %33افزاي

يافته است و اي نشاندهگده توجه بیشتر به نق

سیستم بهداشـتی در

مقابله با اي تهديدات است .بر اسـاس محاسـبات انجـا شـده از سـال  3113تـا 3131
میزان بودجه هزيگهشده آمريكا در برنامه مقابله با تهديدات زيسـتی بـه  11/33میلیـارد
د ر بالغ میگردد.
متاسفانه وقايع ارسال پاكتهـای پسـتی آلـوده بعـد از  33سـپتامبر  3113سـبب
آشگايی كشورها و گروههای تروريستی از توان عوامل زيستی در تهديد و ارعاب و اثـرات
سیاسی اجتماعی آن شده و در نتیجه ،بیوتروريسم در جهان توسعه يافت و بـه تهديـدی
بر علیه امگیت كشورهای مختلف و از جمله كشور ما تبديل گرديد .مسبب ايـ وقـايع و
فرد ارسالكگگده نامهها تا سالها مشخص نشد تا ايگكه در سپتامبر  3111پلیس آمريكـا
اعال نمود كه ارسالكگگده ايـ نامـههـا شگاسـايی شـده و ايـ فـرد كسـی نبـود جـز
دانشمگدی از مركز تحقیقات زيستی آمريكا كه بر روی سیاهزخـم كـار مـیكـرد بـه نـا
بروس اويگز كه البته شب قبل از دستگیری با خودكشی مشكوك از بی رفـت تـا اسـگاد
پشت پرده اي واقعه هرگز افشا نگردد.
پیرو اي حادثه ،ارسال پاكتهای آلوده به عوامل زيستی در سراسـر جهـان توسـعه
يافت و حتی به كشور ما نیز رسید و ايـ خـود حـاكی از افـزاي

تهديـدات زيسـتی و

بیوتروريسم در جهان بهعگوان تهديدی جدی بر علیه امگیت و سالمت انسانهـا و مگـابع
غذايی آنها محسوب میگردد كه بايد به آن توجه جدی كرد.
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شكل  :1-1نمونه پاكتهاي آلوده به پودر سیاهزخم ارسالی به شخصیتهاي مهم در
آمريكا در سپتامبر 1111

شكل  :3-3يادداشت داخل پاكتهای حاوی پودر سیاهزخم مگتشرشده در آمريكا
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همچگان كه در شكل  3-3مشاهده میشود نوع خـط و مـت نوشـتهشـده طـوری
تگظیم شده است كه نشان دهد اي پاكتها توسط مسلمانان افراطی ارسال شـده اسـت
ولی در سال  3111پلیس آمريكا ارسالكگگده اي نامهها را معرفی نمود كـه دانشـمگدی
آمريكايی از محققی مركز تحقیقات ارت

آمريكا بوده است.

بروسايويگز دانشمگد آمريكايی و متخصـص عوامـل زيسـتی نظـامی كـه در ارتـ
آمريكا كار میكرد ،عامل اصلی تهیه و ارسال پاكتهای سیاهزخم بود .اي فـرد در سـال
 3111شگاسايی شد ولـی بـه گفتـه پلـیس آمريكـا شـب قبـل از دسـتگیری اقـدا بـه
خودكشی نمود.
بهدلیل خطرات و آسیب های جدی بهداشتی ،اجتماعی ،اقتصادی و امگیتـی عظـیم
شیوع اي بیماریها كه میتواند سبب ايجاد ناامگی ملّی ،مگطقهای و بی المللـی و حتّـی
بسته شدن مرزها و بلوكه شدن فعالیتهای كشور گردد ،توجّه به رعايـت اصـول پدافگـد
غیرعامل در زيرساختهای بهداشتی  -درمانی ،جهت پیشگیری از اي صـدمات اهمیـت
دارد.
بهدلیل تفاوت ماهیت و نوع تهديدات زيستی ،شـیمیايی و هسـتهای ،ايـ موضـوع
بهعگوان مقولهای مستقل در پدافگد غیرعامل مطـرح اسـت و نیازمگـد روشهـای خـاص
خود میباشد كه در فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد.

فصل دوم

مفاهیم و عوامل تهديد
زيستی
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 -1-1مقدمه تهديدات زيستی و بیوتروريسم
تحو ت نوي در حوزه علو و فگاوریها و همچگی تحو ت سیاسی و نظامی سبب
توجه كشورهای مختلف به حـوزه جگـگ نـوي و بـهخصـوص توسـعه عوامـل جديـد و
روشهای نوي تهاجم بر علیه اهدا زيربگايی كشورهای هد جهت آسیبرسانی شـده
است .پس از ماجرای  33سپتامبر و پخـ

پاكـتهـای سـیاهزخـم در آمريكـا ،موضـوع

تهديدات زيستی بهطور جدی در راهبردهای نظامی وارد گرديده اسـت .عوامـل زيسـتی
دارای ويهگیها و مزايايی است كه به شـدت مـورد توجـه برخـی كشـورها و گـروههـای
تروريستی قرار گرفته است؛ از جمله موارد زير:
 از مهمتري مزايا و در واقع مشكالت تهديدات زيستی آن است كه بسـیار دشـوارمیتوان به وجود و نوع تهديد پی برد زيرا جهـت بررسـی تهديـدات زيسـتی ،پاسـ بـه
سئوا ت كلیدی :چه عاملی ،به چه روشی ،توسط چه كسـانی ،در چـه زمـانی و در چـه
مكانی استفاده خواهد شد را بايد شگاسايی و حدس زد؛ كـه پاسـ هركـدا از سـئوا ت
فو بسیار دشوار و پر از ابها است زيرا مشخص نیست دشـم از چـه عـاملی اسـتفاده
خواهد كرد .عوامل كالسیك و يا نوي و دستكاریشده و غیره و پاس ساير سئوا ت هم
واجد همی ابهامات است.
 مشكل دو ايگكه تفكیك بی عمدی و يا طبیعی بودن شیوع يك عامل زيسـتی،بسیار دشوار است مگر در موارد استثگايی كه عامل بههیچوجه بومی آن كشـور نباشـد و
به همی دلیل نیز دشمگان در طراحی حمـالت زيسـتی و بیوتروريسـم بـرای پرهیـز از
امكان اثبات ادعای بهكارگیری سالح كشتار جمعی به نحوی برنامهريزی خواهگد كرد كه
ضم آسیبرسانی موثر ،از مظان اتها بری بمانگد .در اكثر حمالت زيستی كه در جهان
اتفا افتاده است ،كشور مورد تهاجم قادر به اثبات ادعای خـود بـر علیـه دشـم نبـوده
است.
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 -كاربرد اي روش ،بسیار پگهانی و با پوش

صورت میگیرد و امكان شگاسـايی آن

با هیچ ابزار شگاساگری در مرحله تهاجم يا وجود ندارد يا بسیار دشوار است.
 آسیب از طري تهديدات زيستی ،تأخیری است و زمانی از تهاجم و يا توسعه يكآسیب مطلع میگرديم كه عامل زيستی توسعه يافته و بـه مگطقـه گسـتردهای از هـد
آسیب رسانده است.
 با توجه به ايگكه عامل زنده است در صورتی كـه كگتـرل مگاسـب صـورت نگیـردعامل زيستی به مگطقه ديگر شیوع يافته و آسیب گستردهتر خواهد شد.
اي مزايا سبب گرديده است كه دشمگان برای اهدا خود از عوامل مختلف زيستی
مگاسب هد استفاده نمايگد .شـیوع انـواع بیمـاریهـای مشـكوك و متگـوع انسـانی در
كشورهای آسیايی و ايران در سالهای گذشته ،شیوع انـواع بیمـاریهـای دا و طیـور و
گسترش آفات نباتی به مزارع و كشاورزی كشور را میتوان به ديـد ترديـد بـه دشـمگان
نسبت داد .در خالل دو دهه گذشته و بهخصوص پس از واقعـه  33سـپتامبر و مشـخص
شدن قدرت آسیبرسانی و ايجاد ناامگی تهديدات زيستی ،رونـد توجـه بـه ايـ عوامـل
افزاي

يافته و ظاهراً تعداد كشورهای درگیر نیز بیشتر شده است.

شكل :3-3نماد بی المللی مربوط يه حوادث زيستی
(اي نماد يك ارگانیسم سلولی بالغ را در پسزمیگه نشان میدهد كه سه ارگانیسم ديگر مثل خود
را تولید كرده است)
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در تعريـف ،حملـه يـا جگـگ زيسـتی ( )Biological Warfareعبـارتاسـتاز:
استفاده و يا پخ

گسترده عوامل زيستی بـا ابزارهـا و تسـلیحات نظـامیجهـت آسـیب

رساندن به نیروهای نظامیو يا غیر نظامی و مگابع غذايی اقتصادی دامی و كشاورزی يك
كشور.
بیوتروريسم ( ،)Bioterrorismنوعی از بهكارگیری عوامل با مگشاء زيستی جهت
آسیب رساندن به فرد و جامعه در حد محدود و با ابزارهای مختلف جهتايجـاد تـرس و
وحشت بیماری و مر

میباشد.

نتیجه استفاده از سالح زيستی ،ايجاد يك اپیدمی از يك يا چگد بیماری میباشـد.
عوامل بیوتروريسم يا عوامل زيستی عمدتاً بهطور گسترده موجود بوده و فگاوری مربوطه
بهطور قانونی برای مقاصد دارويی و كشاورزی در اختیار كارخانههای تولید مواد دارويـی
و سمو كشاورزی میباشد .در واقع هـر كـدا از میكروارگانیسـمهـای بیمـاریزا و يـا
توكسی های زيستی میتوانگد بهعگوان سالح بیوتروريسم بهكار روند.
بهطور كلی آب ،غذا ،حشرات و يا هر وسیله ديگر میتواند بـرای انتقـال ،توزيـع و
انتشار عوامل بیوتروريسم بهكار گرفته شود .با اي حال انتشار از طري هـوا و بـه شـكل
آئروسل بیشتري ظرفیت ايجاد تلفات را خواهد داشت .هرچه زمان میگـذرد بـر دامگـه
تهديد استفاده خصمانه از عوامل زيستی يا محصو ت آنها چه بهشكل جگـگ زيسـتی و
چه بهشكل بیوتروريسم افزوده میگردد .اي شكل از تهديدات ،ويهگیهای خاصی دارنـد
كه آنها را نسبت به ساير تهديدات پراهمیتتـر مـیكگـد .بـرخال حمـالت تروريسـتی
شیمیايی يا انفجاری ،پیامدهای آشكار حمله بیوتروريستی ممك است روزها تا هفتـههـا
بعداز حمله پديدار نگشته و تشخیص قطعی با تاخیر صورت پذيرد كه ايـ بـهنوبـهخـود
شانس ابتالی جمع كثیری از افراد كه در تماس اولیه با عامل عفونیكگگـده نبـودهانـد را
نیز فراهم میآورد.
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يك حمله بیوتروريستی مؤثر میتواند تلفاتی معادل يا افـزون بـر تلفـات حاصـل از
يك سالح هستهای ايجاد نمايد .برای مثال ،آزاد شدن صد كیلوگر از اسـپورهای عامـل
آنتراكس در شهرهای بزر

و متـراكم ،از طريـ يـك افشـانه در جهـت مگاسـب بـاد و

شرايط جوی مگاسب میتواند باعث مر

صدهزار تا سـه میلیـون نفـر از طريـ ابـتالی

استگشاقی شود .حمالت تروريستی كه از طري استفاده از آئروسل عوامل عفونیكگگده و
يا از طري آلودهسازی و خرابكاری مگابع غذايی و آشامیدنی و داروها شـكل مـیگیرنـد،
بهطور طبیعی با حواس انسانی قابل تشخیص نمیباشگد چرا كه در اكثر موارد ،خـاموش
و بی سروصدا و بدون بو و مزه بوده و قابل رؤيت نمیباشگد .وحشتی كه پخ

و انتشـار

يــك بیمــاری عفــونی در جامعــه ايجــاد مــیكگــد بـهمراتــب بیشــتر از انفجــار ناشــی از
جگگافزارهای ديگر است.

 -1-1سناريوهاي مختلف در بروز حوادث زيستی و سمی
 -1-1-1همهگیريهاي با منشاء طبیعی يا ()Natural outbreaks

اكثر همهگیریها بدي طري رخ میدهگد و مگشاء آنها عوامل طبیعی اسـت مانگـد
انتقال عوامل بیماريزا از طري حشرات ،حیوانات ،و تغییرات عوامـل جـوی كـه در بـروز
همهگیریها نق

دارد.

 -1-1-1همهگیريهاي غیر طبیعی ()Unnatural outbreaks

اي نوع همهگیریها بهدلیل دخالت انسان و مسائل بهداشتی ايجاد میشود ولیك
عمدی در كار نیست مانگد آلوده شدن آب به فاضالبهای انسانی و يا عد رعايت اصـول
بهداشتی كه سبب بروز بیماریهای عفونی میگردد.
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 -3-1-1همهگیريهاي مشكوک ()Suspicious outbreaks

اي نوع همهگیریهای مشكوك با مگشاء نامشخص هستگد كه شكبرانگیزنـد .نـه
د يل همه گیرشگاسـی قـاطعی بـر طبیعـی بـودن آنهـا وجـود دارد و نـه اسـتگادی بـر
بهكارگیری عمدی آنها؛ بگابراي  ،جزو همهگیریهای مشكوك قرار میگیرند.
 -4-1-1حوادث زيستی عمدي ()Intentional outbreaks

اي نوع حوادث ،همهگیریها يا مسمومیتهـا بـهطـور عمـدی و بـا قصـد آسـیب
رساندن به اهدا انسانی ،دامیو گیاهی صورت میگیرند و بـهطـور كلـی شـامل  3نـوع
حمالت زيستی و بیوتروريسم میباشگد.

 -3-1عوامـل زيسـتی مـورد اسـتفاده در جنـ

زيسـتی و

بیوتروريسم و طبقهبندي آنها
در واقع هر عامل میكروبی يا توكسی زيستی كه توانايی ايجاد بیمـاری را داشـته
باشد ،عامل بالقوهای جهت استفاده بهعگوان سالح بیوتروريستی میباشد .تقريبـاً همـان
عواملی كه بیشتري احتمال را برای بهكارگیری در جگـگ زيسـتی دارنـد ،كانديـدهای
مگاسبی جهت اهدا بیوتروريستی نیز میباشگد .در ايگجا فقـط ابعـاد مـالی و فگاورانـه
سازمانهای بیوتروريستی تعیی كگگده میباشگد .بهطور معمول ،عـواملی كـه از طريـ
تگفسی انتقال میيابگد برای تروريستها ايدهآلتر میباشگد چون از اي طري میتوانگد
عامه جمعیت يك شهر يا مگطقه را آلوده نمايگد؛ مگر ايگكه هد آنها فرامگطقهای باشد.
در فعالیتهای بیوتروريستی محدود كه بیشتر بهصورت خرابكاری اجرا میشـود ،بیشـتر
از عوامل خوراكی (بهشكل آلودگی غذاها و نوشیدنیها) استفاده میشود.
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در اي قسمت عوامل بیوتروريسم بر اساس شدت بیماری حاصله ،میزان سـرايت و
ساير اختصاصات ،به گروههای زير طبقهبگدی میگردند.

 -1-3-1عوامل بیوتروريسم گروه اول
عوامل اي گروه بهسهولت انتشـار يافتـه و از شخصـی بـه شـخص ديگـر مگتقـل
میشوند .بیماری حاصله شديد بوده ،باعث تلفات سگگی شده و مسائل بهداشتی حادی
را در جامعه ايجاد میكگد .اي عواملعمدتاً شامل موارد زير میباشگد:
 باكتری باسیلوسآنتراسیس (عامل آنتراكس يا سیاهزخم) ويروس واريو ماژور (عامل آبله) باكتری يرسیگیاپستیس (عامل طاعون) باكتری فرانسیسال تو رنسیس (عامل تو رمی) توكسی بوتولیگیو (عامل مسمومیت بوتیلیسم) ويروسهای مولد تـبهـای خـونريزیدهگـده (عوامـل ويروسـی همچـون ابـو ،ماربور  ،سا ،جونی  ،ماكوپو)

 -1-3-1عوامل بیوتروريسم گروه دوم
اي عوامل هرچگد ممك است مورد استفاده تروريستها قرار گیرنـد ولـی انتشـار
آنها ساده نبوده و در صورتیكه مگتشر شوند بیماری با مر ومیر خیلی با يی را ايجـاد
نمیكگگد .اي گروه عمدتاً شامل موارد زير میباشگد:
 گونههای باكتريايی بروسال ايجادكگگده بروسـلوز (شـامل بروسـال ملـیتگسـیس،بروسال آبورتوس ،بروسال سوئیس)
 -باكتری كوكسیال بورنتی (عامل تب ناشگاخته يا تب )Q
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 باكتری بورخلدريا مالئی (عامل گالندرز) آلفا ويروسها (مولد بیماریهای آنسفالیت اسبی شرقی ،آنسفالیت اسبی غربـی وآنسفالیت ونزوئاليی)
 توكسی ريسی (عامل مسمومیت ريسی ) توكسی اپسیلون كلستريديو پرفرنهنز (عامل مسمومیت غذايی) انتروتوكسی Bاستافیلوكوكوس اورئوس (عامل مسمومیت غذايی) باكتری ويبريوكلرا (عامل بیماری وبا) باكتری اشريشیا كولی انتروهموراژيك (عامل اسهال و كولیت خونريزیدهگده) گونههای باكتريايی سالمونال (بهشكل آلودهسازی مگابع غذايی) بورخلدريا سودومالئی (عامل میلوئیدوز) كالمیديا پسیتاسی (عامل پسیتاكوز) ريكتزيا پروازكی (عامل تب تیفوس اپیدمیك) باكتری شیگال (عامل اسهال خونی) -كريپتوسپوريديو پارو (عامل احتمالی جهت خرابكاری مگابع آب)

 -3-3-1عوامل بیوتروريسم گروه سوم
شامل عوامل بیماریزای نوظهور میباشگد كه بـا اسـتفاده از روشهـای مهگدسـی
ژنتیك بهوجود آمده و میتوان در حجم زيادی آنها را تولید و مگتشر ساخت .اي عوامل،
بهوفور موجود بوده و تولید و انتشار آنها آسان و پتانسیل بالقوهای جهت ايجاد مر ومیر
وسیع دارند .اعضاء اي گروه عمدتاً شاملهانتا ويروس و ويروس نیپاه میباشگد.

  14شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

 -4-3-1عوامل زيستی نوين
توسعه علو و فگاوریهای نوي نوتركیبی ژن ،با كشف و شگاسايی ژنو تقريبا تما
عوامل زيستی و سمی شگاختهشده جهان ،وارد عرصـه جديـدی از تحـو ت مهـم شـده
است كه قطعاً عالوهبر كاربردهای مفید آن قطعاً میتواند در مسیر توسعه عوامل زيسـتی
بسیار خطرناكتر با ويهگیهای خاص مورد استفاده قرار گیرد .البته شواهدی بـرای ايـ
نگرانی وجود دارد .در ذيل به تعدادی از علـو و فگـاوریهـای نـوي و تهديـدات نـوي
زيستی اشاره میشود.
توســعه فگــاوریهــای نــوي زيســتی مانگــد ســیگتتیك بیولــوژی Synthetic
Biologyو سیستم بیولوژی System Biologyسبب توانمگدی گسترده دانشـمگدان
در سگتز و طراحی عوامل نوي گرديده است .اسـگاد و شـواهد موجـود نشـاندهگـده آن
است كـه دانشـمگدان در سـال  3131موفـ بـه سـگتز اولـی میكـروب در آزمايشـگاه
گرديده اند .ويروس خطرنـاك فلـج اطفـال و ويـروس آبلـه انسـانی بـا روشهـای نـوي
نوتركیبی ژن تهیه شدهاند .دانشمگدان يـك آزمايشـگاه پیشـرفته در آمريكـا در اقـدامی
ابها برانگیز و نگرانكگگده موف شدند ضم شگاسايی ژنهای آنفلوآنزای فـو كشـگده
سال  3331موسو به آنفلوآنزای اسپانیايی كه سـبب مـر

 11میلیـون نفـر در جهـان

گرديد ،آن را به روش نوتركیبی ژن ،سگتز و در كشت سلولی تكثیر نمايگـد .دانشـمگدان
روسی با دستكاری ژنتیكی باكتری سیاهزخم ،آن را به واكس موجود بر علیـه آن مقـاو
ساخته اند و تجربیات بسیاری از انتقال مقاومـت دارويـی و يـا مقـاو سـازی بـه شـرايط
محیطی و همچگی انتقال ژنهای سمو مختلف كشگده به باكتریها وجود دارد.
دانشمگدان استرالیايی در هگگا دستكاری ژنتیكی ويـروس آبلـه موشـی Mouse
 Poxجهت تهیه واكسگی برای عقیم كـردن جونـدگان ،بـهطـور شـگفتانگیـزی سـبب
توسعه ويروسی بسیار كشگدهتر از نوع وحشی آبله موشی شدند كـه سـبب مـر
موشهای ايم شده بود.

تمـا

فصل دوم :مفاهیم و عوامل تهديد بیولوژيك 15 

سرانجا اي تحقیقات در آيگده به كجا مگجر خواهد شـد؟ قطعـا بـا بررسـی رونـد
توسعه علو و فگاوریهای آيگدهساز میتوان حدس زد كه تهديدات زيستی آيگده بسـیار
پیچیدهتر و خطرناكتر از حال حاضر خواهد بود كه به برخی از آنها اشاره میشود:
 -5-3-1سالحهاي زيستی غیـر كشـنده ( Non lethal biological
)agents

به نظر میرسد با توجه به توسعه انواع عوامل زيسـتی نـاتوانكگگـده در مقايسـه بـا
عوامل كشگده زيستی ،گراي

بهكارگیری عوامل در جگگهای آيگده ،بـه سـوی عوامـل

ناتوانكگگده باشد تا عوامل كشگده؛ و تولید عوامل نوي در اي عرصه بیشتر مورد توجـه
است.
اي عوامل شـامل انـواع تگظـیم كگگـدههـای فـرامی مغـزی ( )Bioregulatorsو
همچگی انواع مواد موثر برروی حواس انسان میباشگد كه به سـالحهـای غیـر كشـگده
( )Nonlethal bioweaponsمعرو هستگد و انواع مواد با مگشاء زيسـتی بسـیار بـدبو،
سوزانگده ،حساسیتزا و غیره را شامل میشوند.
گروه ديگری از اي عوامل غیر كشگده زيستی قادر هستگد بر روی مواد و تجهیزات
تــاثیر گذاشــته و ســبب تخريــب آنهــا شــوند كــه در نهايــت ،ســبب اخــتالل در امــور و
فعالیتهای اساسی نیروها و يا صدمه اقتصادی به كشور مورد تهاجم خواهگـد شـد .ايـ
تركیبات كه برخی از مواد شیمیايی آن مانگد گـاز اشـكآور توسـط نیروهـای پلـیس در
عملیات ضد اغتشاش استفاده میشد ،امروزه دچار تحول شـدهانـد .بحـثهـای بسـیاری
توسط كارشگاسان كگوانسیون خلع سالح میكروبی در مورد ايگكه اي عوامل نیـز شـامل
مقررات كگوانسیون میباشد وجود دارد ولیك برخـی از متخصصـیگی كـه بـر روی ايـ
عوامل كار میكگگد اي عوامل را بهعگـوان مـواد كگتـرل شـورش و اغتشـاش دانسـته و
كاربرد آن را توسط پلیس مجاز دانستهاند.
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 -6-3-1عوامل نوتركیب و سنت

شده ( Recombinant and synthetic

)Agents

با شگاسايی ساختار وراثتی و تعیـی رديـف ژنـو میكروارگانیسـمهـای مختلـف و
استفاده از روشهای مهگدسی ژنتیك در نوتركیبی ،انواع میكروبهـای بیمـاریزا و غیـر
بیماریزا جهت افزاي

بیمـاریزا يـی ،مقاومـت دارويـی ،تغییـر سـاختار جهـت فـرار از

تشخیص ،مقاو سازی بـه واكسـ و همچگـی اضـافه كـردن ژنهـايی از سـاير عوامـل
بیماریزا در آن ،عوامل جديد نوتركیبی تهیه میشود كه سبب ايجاد عوامل نوتركیـب و
نويگی با ويهگیهای خاص و اضافه شدن آن به فهرست عوامل زيستی گرديده است.
 -7-3-1سالحهاي زيستی دوگانه ()Binary biological agents

در همی گروه میتوان به سالحهای زيستی دوگانـه نوتركیـب يـا نـوعی از عوامـل
زيستی كه بهتگهايی قادر به بیماریزا يـی نیسـتگد و حضـور هـر دو عامـل جهـت ايجـاد
عفونت ضرورت داشته باشد ،اشاره نمود.
 -8-3-1سالحهاي ژنی ()Genetic Weapons

سالحهای ژنی ،عوامل سگتزشده با مگشاء  DNAهستگد كه واجـد تمـا اطالعـات
رمزكگگده يك پروتئی و يا عامل زيستی میباشگد .اي عوامل ژنتیكی غیر زنده بـا ورود
به داخل سلولهای زنده با استفاده از مواد و تركیبات موجود در داخل سلول فعالشده و
اطالعات ژنتیكی موجود در آنها اقدا به سگتز پروتئی مورد نظر میكگـد كـه مـیتوانـد
يك سم باشد و يا تما پروتئی ها و مواد ساختاری و ژنو يك عامـل زيسـتی را تهیـه و
در نهايت ،عامل میكروبی در درون سلول تولید گردد.

فصل دوم :مفاهیم و عوامل تهديد بیولوژيك 17 

 -9-3-1عوامل پاتوژن نژادي ()Ethnic Weapons

سالح های زيستی نهادی تاريخچهای طـو نی دارنـد .حساسـیت نهادهـای مختلـف
بشری به بیماری های مختلف ،شیوع بیماریهای وراثتی در نهادهای خـاص و همچگـی
تالش جهت شگاسايی مواد و عوامل عفونی كه بتوانگد در نهاد و يـا گـروه خاصـی ايجـاد
بیماری نمايگد ،از تالشهای گروههای نهادپرست بودهاند .اسگادی كه اخیرا افشا گرديـده
است حاكی از وجود برنامه گستردهای در رژيم نهادپرست ساب آفريقـای جگـوبی جهـت
تهیه عوامل عفونی اختصاصی سیاه پوستان بودهاند كه بتوانگد برعلیه آنـان كـه جمعیـت
غالب كشورهای افريقايی هستگد استفاده كگگد.

 RNA-11-3-1مداخلهگر RNAiو  SiRNAيا فناوري آنتیسنسالیگو
اي قطعه كوچك  RNAبا اتصال به محل مكمل خود در فرايگد فعالیت ژن سبب
خگثی شدن و يا توقف فعالیت ژنها میگردد .اي فگاوری با كاربردهـای گسـترده آن در
پزشكی بهعگوان دارو و واكس میتواند كاربردهـای غیـر صـلحآمیـز نیـز داشـته باشـد.
طبیعی است با تلفیقی از اي دان

و فگاوری نانو میتوان ذراتی زيستی تهیه نمـود كـه

بر اساس هد طراحیشده سبب توقف فعالیتهای حیاتی انسان و يـا موجـودات ديگـر
شود كه اي تاثیرات میتواند از يك آسیب مختصر تا يك آسیب جدی را شامل گردد.
 -11-3-1واكسنهاي ژنی ()DNA vaccine

امروزه تحقیقات گستردهای جهت انتقال ژنها و دارو توسط اتصـال آن بـه DNA
صورت میگیرد .اي فگاوری كه قطعاً در آيگده كاربردهای گسترده درمـانی و پیشـگیری
در آن متصور است ،میتواند كاربرد دوگانه و غیر صلحآمیز نیز داشته باشد .حال كه هـر
ژنی را میتوان با اي روش از طري سیستم تگفسی وارد ريههای انسان نمـود بـديهی و
قابل تصور است كه بتوان انواع سمو بسیار خطرناك زيستی و همچگی ژنهای كگتـرل
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تگظیم چرخههای سلولی و هر ماده خطرناك ديگری را از طري ايـ ذرات زيسـتی وارد
بدن افراد مورد هد نمود.
 -11-3-1سالحهاي عصبی ()Neuroweapons

كشفیات گسترده در عرصه علو اعصاب و شگاسايی فرايگدها و عوامـل و تركیبـات
موثر بروی مغز و اعصاب ،سبب شگاسايی عرصههای جديدی بـا كـاربرد دوگانـه در ايـ
زمیگه شده است .در بعد مفید آن ،افزاي

كارايی مغز و تـوان عصـبی و روانـی سـربازان

جهت انجا عملیات در شرايط سـخت ،كـاه
فیزيكی ،مبارزه با خستگی ،افزاي
در ابعاد مگفی ،اي دان

اسـترس و فشـار روانـی ،افـزاي

هشیاری و واكگ

تـوان

به استرسهای محیطی است ولی

تبديل به سالح زيستی نوي شده و برعلیه دشم بهكار گرفته

خواهد شد.
اخیراً نیروی هوايی آمريكا طی اطالعیهای از متخصصی علـو اعصـاب درخواسـت
كرده است پیشگهادات طرحهای تحقیقاتی خـود را در زمیگـه افـزاي

هشـیاری و تـوان

خلبانان و پرسگل نیروی هوايی ارائه نمايگد كه تـا سـال  3130ايـ برنامـه ادامـه دارد.
بررسیها نشان میدهد اهدا اي تحقیقات جهت شگاسايی عوامل زيستی خاصی اسـت
كه بتوان با استفاده از آن در دشمگان تـاثیرات مخربـی ايجـاد نمـود كـه سـبب كـاه
هشیاری ،خستگی ،خوابآلـودگی و در نهايـت ،كـاه

و نـابودی تـوان دشـمگان بـا از

كارانداخت موقت سیستم اعصاب و روان میباشد.
بر اساس اطالعات جديد ،دانشمگدان نظامیجهان در حـال تحقیـ بـر روی پـروژه
جديدی با عگوان  FunVaxمیباشگد كه در اي پروژه ويروسی تهیه میگردد كه بتواند
ژن  VMAT2را در بدن انسان غیر فعال سـازد .مشـخص شـده اسـت كـه ايـ ژن در
انتقال گیرنده های عصبی انسان نق

اساسیايفا میكگد و توقـف فعالیـت آن مـیتوانـد

نتايج بسیار وخیمی بر روی انتقال سیگگالهای عصبی و در نهايت ،تغییر رفتار شـود .در
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پروژه مزبور قصد بر آن است كه با انتشار اي ويروس بـر روی نیروهـای دشـم  ،سـبب
تغییر رفتار و غیر فعال كردن آنها و يا كاه

انگیزه نبرد و در واقع خارج كـردن آنـان از

صحگه نبرد شوند.
در شكل  3-3روند تغییر چهره عوامل زيستی با توسعه علو و فگاوریهای زيسـتی
نشان داده شده است .مثلث بزر

سمت راست اي تصوير توسعه عوامل زيسـتی بسـیار

خطرناك و جديد را در دهه گذشته نشان میدهد كه عمدتا توسط كشـورهای پیشـرفته
تهیه و جهت اهدا مختلف استفاده میشود.

شكل  :1-1روند تغییر چهره عوامل زيستی با توسعه علوم و فناوريهاي زيستی

 -4-1جديترين عوامل بیوتروريسم
سئوال مهم اي است كه محتملتري عامـل يـا عوامـل در حمـالت بیوتروريسـتی
كدامگد؟ در جواب بايد گفت اي به قدرت تروريستها و ماهیت و ابعـاد طـرح عملیـاتی
آنها بستگی دارد .با اي حال ،داشت ويرو نس و پاتوژنیسیته با  ،مقاومـت زيـاد و غیـر
قابل تصور نسبت به داروها و مواد میكـروبكـ

و نیـز عـد امكـان تشـخیص سـريع،
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احتما ً از جمله خصوصیات مهمی هستگد كه بیوتروريستها در انتخاب نـوع عامـل بـه
آنها فكر میكگگد .با اي اوصا  ،بسیاری از عوامل زيستی مـیتوانگـد بـهعگـوان سـالح
بیوتروريستی مورد استفاده قرارگیرند لیك سه عامل اصلی احتما ً در صدر لیست قـرار
دارند:
عامل اول ،باسیلوس آنتراسیس ايجادكگگده بیماری سیاهزخم يا آنتراكس میباشـد.
اي باكتری بهشكل فر مقاو يعگی اسپور از طري آئروسل قادر است بیماری فو العاده
كشگده تگفسی ايجاد نمايد بهطوریكه تخمی زده میشود رهاسازی  311كیلـوگر از
اسپورهای اي عامل در شرايط جوی و در جهت مواف باد برفراز شهرهای بزر  ،قـادر
است تلفاتی در حدود  311هزار تـا  1میلیـون نفـر ايجـاد نمايـد .عامـل دو  ،بـاكتری
يرسیگیا پستیس ايجادكگگده بیماری طاعون میباشد .ابـتال بـه فـر استگشـاقی طـاعون
مانگد سیاهزخم فو العاده كشگده است .عامل سو  ،ويـروس واريـو مـاژور ايجادكگگـده
بیماری آبله میباشد .اي بیماری چگدي سال است كه در جهان ريشهك شده است و
برنامههای ايمونیزاسیون علیه آن بهطور معمول در جمعیتهای عادی انجا نمیشود و
رهاسازی اي عامل میتواند به يك فاجعه مگجر گردد .آموزش هر سه بیمـاری يادشـده
امروزه بهطور ناخواسته از برنامههای آموزشی دانشكدههای پزشـكی حـذ شـده اسـت.
بگابراي  ،اكثر پزشكان ممك است اصالً با اي بیماریها آشگا نبوده و يا با آنها سروكاری
نداشته باشگد .از اي رو تشخیص اي بیماریها برای پرسگل كادر پزشكی كامالً مشكل و
ابها آمیز خواهـد بـود .امـا امكـان انتشـار عمـدی عوامـل آنهـا (بیوتروريسـم) و ايجـاد
اپیدمیهای وسیع بههیچوجه مگتفی نیست .مشاهده حتی يك مـورد از آبلـه ،آنتـراكس
(ريوی) يا طاعون (ريوی) بايد يك مسئله كامالً اورژانسی تلقی شـده و موضـوع سـريعاً
گزارش شود.
ســالحهــای زيســتی كــه ســابقهای تــاريخی جهــت بــهكــارگیری در مگازعــات
نظامیداشتهانـد ،امـروزه بـهطـور خاصـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بـا توسـعه علـو
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میكــروبشگاســی و فگــون زيســتی بــهعگــوان سـالحی مهیــب ،ترســگاك و كشــگده بــه
زرآدخانههای نظامیكشورهای پیشرفته اضافه شدهانـد .ويهگـیهـای خـاص سـالحهـای
زيستی مانگد زنده بـودن ،شـیوع بـی افـراد ،سـادگی تولیـد و بـهكـارگیری و دشـواری
تشخیص بهكارگیری و اثبات بهكارگیری آن از طر دشم در دهـه گذشـته بـه شـدت
مورد توجه كشورهای پیشرفته و رژيمهای سلطهگر قرار گرفته است بهنحـوی كـه آن را
سالح هستهای كشورهای فقیر نا گذاشتهاند .زيرا هزيگه و فگاوری تولید آن پـايی ولـی
آسیب ناشی از آن میتواند از سالح هسـتهای گسـتردهتـر باشـد .در شـكل  1-3قـدرت
آسیبرسانی بهكارگیری سالح زيستی با سالح هستهای مقايسـه شـده اسـت .در بخـ
فوقانی ،آسیب ناشی از انفجار يك بمب اتمیبا قدرت  31هـزارت تـیانتـی نشـان داده
شده است .مركز انفجار در نوك دوكايجادشده در وسط مگطقه و آسیب و تشعشعات در
مسیر باد حركت نموده است .خط میزان در كگار نقشه  01كیلومتر را نشان میدهـد .در
وسط و محدوده اطرا آن  31درصد نابودی وجود دارد و بـا حركـت بـه طـر انتهـای
دوك كه حدود  11تا  31كیلومتر است آسیبها كاه

میيايد.
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در اي شكل ،تاثیرات ناشی از بهكارگیری  31كیلوگر عامل سیاهزخـم نشـان داده
شده است:

شكل :3-1مقايسه قدرت آسیبرسانی بهكارگیري سالح زيستی با سالح هستهاي

همچگان كه مالحظه میگردد شدت و گستره آسـیب در اثـر پخـ

 31كیلـوگر

عامل زنده سیاهزخم با انفجار يك بمباتمی 31كیلوتگی و يا انفجار يك راكتور هسـتهای
مقايسه شده است .با توجه بـه زنـده بـودن عامـل زيسـتی و حركـت ابـر حامـل عامـل
سیاهزخم در مسیر حركت باد كه به شكل دوك نشان داده شده است بسیار گسـتردهتـر
از اثرات انفجاری بمب اتمی و ابر حاصل از آن میباشد .مقايسه میزان آسـیبرسـانی در
مركز انفجار هستهای 31 ،درصد (بخ

قرمز رنگ) ولی شـعاع ايـ محـدوده در عامـل

سیاهزخم گستردهتر است و آسیب  31درصد تا انتهای دوك توسعهيافته و در اثر كاه
میزان عامل كاه

میيابد.

فصل سوم

اپیدمیولوژي و تشخیص
تهديدات زيستی
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 -1-3مقدمه:
هر چه زمان می گـذرد بـر دامگـه تهديـد اسـتفاده خصـمانه از عوامـل زيسـتی يـا
محصو ت آنها  -چه بهشكل جگگ زيستی و چه بهشكل بیوتروريسم -افزوده مـیگـردد.
وحشتی كه پخ

و انتشار يك بیماری عفونی در جامعه ايجاد میكگد بهمراتب بیشتر از

انفجار ناشی از جگگافزارهای ديگر است .از آنجائیكه نمای همهگیری شـگاختی در ايـ
موارد تقريباً از الگوی خاصی پیروی میكگد ،توجه به ابعـاد اپیـدمیولوژيك در تشـخیص
سريع و دقی عامل يا عوامل بهكار گرفته شده ،بسیار اساسی میباشد .آموزش اصـول و
مبانی اپیدمیولوژيك عوامل و بیماریهای حاصله به دسـتانـدركاران بهداشـتی و گـروه
پرسگل پزشكی بايد در اولويت قرار گیرد.

 -1-3بررسیهاي اپیدمیولوژيك
بـهطـور كلـی اصـول برخـورد و مقابلـه بـا همـهگیـریهـای تعمـدی ،تفـاوتی بـا
همهگیریهای طبیعی نداشته و مشتركات زيادی با هم دارند .اصل اولیه هرگونه سیستم
دفاعی بیوتروريستی ،آمادگی مـیباشـد .مهـمتـري عگصـر آمـادگی ،حفـظ هشـیاری و
برقراری سیستم هشداردهگده است .اولی قد در ايجاد چگـی سیسـتمی جمـعآوری و
آنالیز حوادث حیاتی است كه بهطور روزمره در میان ساكگی يك شهر يا مگطقـه اتفـا
میافتگد .استفاده صحیح از يافتههای آزمايشگاههای تشـخیص طبـی و نیـز يافتـههـای
بالیگی میتواند همهگیری را تأيید يا رد كگد.

 -3-3تشخیص افتراقی
هر همهگیری  -اعم از بزر

يا كوچك  -از يك بیماری ،بايد از جهت حمله بـالقوه

با عوامل زيستی مورد توجه و ارزيابی قرار گیرد .يك نگاه به وقايع اطـرا همـهگیـری و
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بررسی هر پديده غیر عادی مرتبط با همهگیری بیماران ،برای تعیی پديده غیر معمـول
كفايت میكگد .از آنجائیكه بروز يك همهگیری از بیمـاری مـیتوانـد مگـتج از آلـودگی
عمدی باشد ،تشخیصهای افتراقی يك همهگیری در ابتدا بايد مد نظر قرار گیرند.
احتما ت ممك در پی يك همهگیری شامل موارد زير میباشگد:
 همهگیری معمول از يك بیماریاندمیك شايع همهگیری خودبخودی از يك بیماری نوظهور يا دوباره ظهوريافته واقعه آزمايشگاهی (مشابه همان حادثهای كه در شهر سوردلوسك شوروی سـابناشی از رها شدن اسپورهای باسیلوس آنتراسیس از يك مركز تحقیقاتی رخ داد).
 يك حمله عمدی با يك عامل زيستیدر اي ـ شــرايط ،جهــت افتــرا اي ـ احتمــا ت ،ابزارهــای اپیــدمیولوژيك بســیار
كمككگگده خواهگد بود.

 -4-3ارزيابیهاي همهگیري شناختی
اولی قد  ،استفاده از نتايج آزمايشگاه و يافتههای بالیگی بهمگظور تأيید رخداد يك
همهگیری بیماری است .برای تعیی شمار مـوارد و میـزان حملـه بايـد″تعريـف مـورد″
صورت گیرد .تعريف مورد بر اساس معیارهای عیگی صورت میگیرد.
بعد از تعريف مورد ،شمار موارد ،میزان حمله (نسـبت مـوارد ابـتال بـه جمعیـت در
مواجه ×  ،)311درصد ابتالی روزانه ،میزان مر ومیر (نسبت شمار افراد كشتهشـده بـه
شمار مبتاليان ×  ،) 311نقشـه توزيـع مـوارد ،زمـان ،مكـان و مگبـع عفونـت مشـخص
میگردد .اي اطالعات در جهت كشف مگبع بالقوه همهگیری ارزشمگد میباشگد .میزان
محاسبهشده و يا تخمیگی بیماری مورد نظر بايد با میزانهای سالهای قبل آن مقايسـه
گردد تا تغییرات و نوسانات مربـوط بـه بیمـاری مشـخص شـود .چگانچـهانـديكسهـای
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اعالنشده نسبت به حالت طبیعی بیماری مورد نظر انحـرا دارد ،بايـد بـه يـك اتفـا
غیرعمدی مشكوك شويم.

 -5-3منحنی همهگیري
ترسیم مگحگی همهگیری ،مرحله بسیار مهمی در برقراری سیستم هشـدار و اعـالن
خطر نسبت به حمالت بیوتروريستی است .يكی از عگاصر مهم تیم مقابله با بیوتروريسم،
اپیدمیولوژيستها هستگد .اي افـراد بـا اسـتفاده از اطالعـات جمـعآوریشـده از مـوارد
بیماری در طول زمان مشخص ،مگحگی همهگیری را محاسبه و ترسیم مینمايگد.
الگوی بیماری ،فاكتور مهمیدر افترا بی يك همهگیری طبیعی و يـك اپیـدمی
عمدی است .در بیشتر همهگیریهايی كه بهطور طبیعی اتفا میافتگـد ،شـمار مـوارد
بتدريج افزاي

میيابگد؛ چرا كه شمار با يی از مرد بهطور فزايگده در تماس بـا ديگـر

بیماران و ناقلی زنده و غیر زنده میباشگد كه به نوبه خود میتوانگد بیمـاری را انتشـار
دهگد .سرانجا بیشتر جمعیت در معر
كاه

آلودگی ايم گشـته و شـمار مـوارد بتـدريج

میيابد .به بیان ديگر ،شیب مگحگی در همهگیـریهـای طبیعـی معمـو ً ماليـم

میباشد.

نمودار  :3-1مگحگی خطی همهگیری غیرنقطهای و ادامهدار
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نمودار  :3-1نمونهای از نمودار همهگیری با مگشاء غیرنقطهای و ادامهدار

اما بالعكس در يك حمله بیوتروريسمی ،مگبـع بیمـاری معمـو ً نقطـهای ( Point
 )sourceمیباشد و همه افراد در محل وقوع بهطور ناگهانی و همزمان با عامل رهاشـده
در مواجهـه مـیباشـگد .بگـابراي  ،شـیب مگحگـی در ايگجـا تگـد اسـت و خـود مگحگــی
رویهمرفته فشرده است .با استفاده از اطالعات جمعآوریشده از موارد طی زمـان ،يـك
مگحگی همهگیری را میتوان محاسبه و ترسیم كرد .الگـوی بیمـاری ،فـاكتور مهمـی در
افترا بی يك همهگیری طبیعی و يك حمله عمدی است.

نمودار  :1-1مگحگی خطی همهگیری نقطهای
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نمودار  :0-1مگحگی ستونی نقطهای از يك همهگیری

نمودار  :1-1مگحگی همهگیری نقطهای مربوط به شیوع آنفلوآنزا

اگر عامل زيستی مورد استفاده مسری باشد ممك است يك نقطه اوج ثانويه بعـداز
اوج اول ديده شود كه اي بهدلیل در معر
معر

قرار گرفت با افرادی است كـه در ابتـدا در

عامل بودهاند .مگحگی اپیدمیك با شیب زياد عـالوهبـر حمـالت بیوتروريسـتی در

مواجهات با مگبع نقطهای طبیعی مثل همهگیریهای مگتقله از طري مـواد غـذايی نیـز
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ديده میشود و از اي رو تما مگحگیهای فشرده نشانگر وقوع يـك حملـه بیوتروريسـتی
نمیباشگد .اگر گروه خاصی در معر

قرار گرفته باشگد ،مگحگی اپیدمیك میتواند زمان

مواجه را نشان دهد .با استفاده از اي اطالعات ،دوره انكوباسـیون احتمـالی را مـیتـوان
محاسبه كرد كه اي میتواند در تعیی عامل كمككگگده باشد.
با سازگاری بقیه ويهگیها ی بیماری بـا بیمـاری مـد نظـر ،اگـر زمـان انكوباسـیون
كوتاهتر از حالت معمول باشد ،استفاده از دوزهای عفونیكگگده بـا و غیـر معمـول و يـا
بهرهگیری از روشهای عفونیكگگده خیلی مؤثر ،مورد ظ قرار میگیرند .محاسـبه دوره
انكوباسیون ممك است در بیماریها يی كـه از يـك شـخص بـه شـخص ديگـر مگتقـل
میشوند بهدلیل ارزيابی كگترل مؤثر بیماری بااهمیت باشگد.

 -6-3كلیدهاي همهگیري شناسی
از آنجائیكه انحگاهای تگد (در مگحگیهای اپیدمیك) در همهگیریهای با مواجهات
با مگبع نقطه طبیعی نیز ديده میشود ،شاخصهای ديگری از همهگیـری بـرای تعیـی
ايگكه واقعه بیوتروريستی رخ داده است يا خیر ،نیاز میباشد.
در ذيل ،كلیدهايی از همهگیری شگاختی يك رويداد بیوتروريستی ارائه مـیگـردد،
اما هیچكدا از آنها به تگهايی ،مدركی جهت اثبـات اسـتفاده عمـدی از عوامـل زيسـتی
نمیباشگد اما اگر با بررسیهای تكمیلی توأ شوند ،در تعیـی علـت همـهگیـری بسـیار
مؤثرند.

 -1-6-3كلیدهاي بالینی و اپیدمیولوژيك
 بروز يك همهگیری بزرمجزايی رخ دهد

با وسعت بی

از حد انتظار بهويهه اگر در يك جمعیت
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 شدت بیشتر بیماری نسبت به حالت معمولی مواجه به روشهای غیر معمول مثالً فزونی مواجه از طري استگشـاقی (همـانطوركه در حادثهای در شهر سوردلوسك روسیه در اثر رها شدن عامل آنتراكس از يك مركـز
نظامی اتفا افتاد)
 وجود يك بیماری كه برای ناحیه جغرافیايی در دست بررسـی غیرمعمـول اسـت(نبود ناقل و مخزن مربوطه در مگطقه جغرافیايی خاص و عد تطاب بـا شـرايط اقلیمـی
مگطقه)
 فصل غیر معمول ابتال به بیماری خاص ابتال بهطور غیرمستقیم به بیماریهايی كه عمدتاً در حالت طبیعی از طري ناقـلمگتقل میشوند
 همهگیریهای متعدد و همزمان از بیماریهای عفونی مختلف -بروز همهگیریهايی از بیماری مشترك بی انسان و دا با پیامدهای انسانی

-1-6-3كلیدهاي میكروزيستی
 حضور سويههای نامعمول از ارگانیسم مسئول همهگیـری (بیمـاریزايـی بـا تر وغیره)
 -تشخیص سويههای میكروبی با الگوهای مقاومت ضد میكروبی غیر معمول

-3-6-3كلیدهاي جغرافیايی
میزان با تر حمله در افرادی كه در محیط بسته (مانگد ساختمان مسكونی) حضـور
داشتهاند نسبت به افرادی كه در فضای بـاز قـرار داشـتهانـد و در آنجـا عامـل از طريـ
اسپری مگتشرشده است و بالعكس ،میزان پايی تر بیماری در افرادی كه در محـیطهـای
سرپوشیده قرار داشته اند نسبت به افـرادی كـه در محـیط بـاز اطـرا محـیط بسـته در
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مواجهه با عاملی بوده اند كه از طري اسپری نمودن در محیط بیرونی مگتشرشده اسـت،
بهعگوان يك كلید مطرح میباشد.

 -4-6-3كلیدهاي راهنمايیكننده حاصل از اخبار و اطالعات:
 اطالع و آگاهی از ايگكه دشم به يك عامل يا عوامل خاصی دسـت پیـدا نمـودهاست.
 اظهارات و اذعان گروه تروريستی مبگی بر استفاده از عامل يا عوامل زيستی وجــود شــواهدی مبگــی بــر اســتفاده از عوامــل زيســتی مثــل يــافت تجهیــزات،جگگافزارها و يا استفاده پگهانی از آنها.
با اي حال ،حتی با وجود بی

از يكی از موارد با نمیتوان بهآسانی در مورد وقوع

يك حمله بیوتروريستی تصمیم قطعی گرفت .برای مثال ،قابل ذكر است كه بدانیم ماهها
طول كشید تا ايگكه مشخص گـردد كـه همـهگیـری سـالمونلوز سـال  3310در ايالـت
اورگــون در شــهر دا س ايــا ت متحــده آمريكــا ناشــی از آلــودگی عمــدی ســا دها در
رستورانها بوده است.

 -7-3كسب آمادگی از بعد همهگیري شناختی جهت برخورد بـا
يك حمله زيستی يا بیوتروريستی
كسب آمادگی در ابعاد مختلف و داشت زمیگه اطالعاتی نسبت بـه موضـوع ،جهـت
برخورد بهموقع و موثر با يك رخداد عمدی زيستی بسیار حائز اهمیت است .بهیگهسـازی
و اصالح و افزاي

سطح آگاهی و آمادهباش شامل آموزش تمـا كـادر پزشـكی بـهويـهه

جهت دستاندركاران سطوح اولیه پزشكی و كادر اورژانس (كه اولی افرادی هستگد كـه
با بیماران ناشی از حمله زيستی مواجه میشوند) میباشـد .ايـ آمـوزشهـا بايـد علـو
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اساسی اپیدمیولوژيك و اطالعات بالیگی تشخیص و درمان عواملی كه بیشتري تهديد را
دارند دربر گیرند.
آموزشها برای به روز كردن مهارتها و يادآوری آنها بايد مرتبـاً و بـهطـور دورهای
تكرار گردند .جهت جمعآوری اطالعات دقی و بهموقـع بايـد اقـدامات نظـارتی بهیگـه
گردند .تما ابعاد نظارتی از جمله نظارت بر ويزيتهای اورژانس ،اطالعات آزمايشگاهی،
مصار دارويی ،غائبی مدارس يا غیبت كاری يا هر اطالعات ديگری كـه در اتبـاط بـا
فزونی بروز بیماریهای عفونی است بايد در نظـر باشـگد .برخـورداری از سیسـتمهـای
نظارتی قدرتمگد جهت تشخیص هر بیماری نوظهور يا دوباره ظهوريافته بسـیار اساسـی
است.
تشخیص سريع هر نوع تغییر در الگوهای بیماری میتواند شگاسايی مگبع عفونت و
پیشـگیری از مواجـه بیشـتر بـا آنرا تسـهیل نمايـد .البتـه بايـد بـا سـاير كلیـدهای
اپیدمیولوژيك جهت بررسی يك رخداد عمدی زيستی مطابقت داشته باشـد .از طريـ
آموزشهای اپیدمیولوژيك قوی و توجه به الگوهای بیمـاری و در نظـر داشـت تهديـد
تروريسم زيستی ،مسائل بالقوه بهسرعت قابل كشف بوده و اقدامات بهسمت كاه

تأثیر

بیماری بدون توجه به مگشأ آن هدايت میگردند.
نكته اساسـی ديگـر ،آمـادگی در خصـوص شـگاخت عوامـل ،دسـتهبگـدی آنهـا و
پی بیگی تغییرات و دستكاریهای ژنتیكی در آنها است .انگشتنگـاری میكـروبهـا و
داشت شگاسگامه ژنتیكی عوامل از اهمیت اساسی برخـوردار اسـت .آمـادگی در جهـت
بهكارگیری انگشتنگاری میكروبها در شگاسايی همهگیریها و وقايع بیوتروريسـتی بـا
احتمال بهكارگیری عوامل عفونی غیرمعمول بسیار كمككگگده است.
بهطور كلی ،آمادگیها بايد در ابعاد زير شكل بگیرند:
 -افزاي

تـالش در زمیگـه شگاسـايی ،نظـارت و كگتـرل فعالیـتهـای گـروههـای

تروريستی كه امكان بهكارگیری عمدی عوامل زيستی را دارا میباشگد.
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 نظارت و كگترل بر تجهیـزات میكروزيسـتی ،دسـتورهای خريـد و فعالیـتهـایگروهها و سازمانهای غیر رسمی و غیر دولتی
 تعیی لیست عوامل زيستی تهديدكگگده با توجـه بـه مختصـات زيسـتمحیطـیمگطقه و نحوه انتقال و بیماریزايی آنها بر روی انسان
 دستیابی به روشهای سـريع و دقیـ اطـالعرسـانی جهـت گـزارش بیمـاری ودسترسی به افراد خبره -از سطح مراقبی بهداشت گرفته ،تا نظارت و كگترل جهانی
 لیستبگدی همهگیری های گذشته و در دست داشت اطالعـات مربـوط بـه ايـهمهگیریها بهمگظور تشخیص و افترا حوادث عمدی زيستی از همهگیریهای طبیعی
 در دست داشت تـیم اپیـدمیولوژی محلـی بـهمگظـور تعیـی مشخصـات دقیـاپیدمیهای احتمالی
 برطر سـازی نیازهـای تعلیمـاتی و آموزشـی دسـتانـدركاران و دپارتمـانهـایبهداشتی و همچگی كادر سـطوح عمـومی پزشـكی كـه مـوارد بیمـاری را شگاسـايی و
گزارش میكگگد
 هدايت تحقیقات پايهای بهسمت اي اصل كه امكـان دسـتكاری ژنتیكـی عوامـلزيستی در سالحهای كشتار جمعی وجود دارد
 انگشت نگاری ژنتیكی میكروبهايی كه با تري احتمـال بـهكـارگیری را توسـطگروه های تروريستی دارند و انتقال نتايج مربوط بـه انگشـتنگـاری بـه آزمايشـگاههـای
عملكگگده در نواحی مختلف
 -اصالح و بهروزكردن متدهای بررسی اپیدمیولوژيك و آزمايشگاهی

 -8-3شناسايی ،تشخیص و اثبات عوامل زيستی
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تهديدات زيستی ويهگیهای خاصی دارنـد كـه آنهـا را نسـبت بـه سـاير تهديـدات
پراهمیتتر میكگد .برخال حمالت تروريستی شیمیايی يا انفجاری ،پیامـدهای آشـكار
حمله بیوتروريستی ممك است روزها تا هفته ها بعداز حمله پديدار نگشـته و تشـخیص
قطعی با تاخیر صورت پذيرد كه اي بهنوبه خود ،شانس ابتالی جمع كثیری از افراد كـه
در تماس اولیه با عامل عفونیكگگده نبودهاند را نیز فراهم میآورد.
يك حمله بیوتروريستی مؤثر میتواند تلفاتی معادل يا افـزون بـر تلفـات حاصـل از
يك سالح هستهای ايجاد نمايد .حمـالت تروريسـتی كـه از طريـ اسـتفاده از آئروسـل
عوامل عفونیكگگده و يا از طري آلودهسـازی و خرابكـاری مگـابع غـذايی و آشـامیدنی و
داروها شكل میگیرند بهطور طبیعی با حواس انسانی قابل تشخیص نمیباشگد چـرا كـه
در اكثر موارد ،خاموش و بی سروصدا و بدون بو و مزه بوده و قابل رؤيت نمیباشگد و لذا
تشخیص و تعیی هويت سريع عوامل زيستی بهكار گرفتهشده از جهت كگتـرل بیمـاری
در اي مواقع بسیار حیاتی است.

 -9-3تشخیص بالینی توسط پرسنل درمان پ شكی
در بسیاری از موارد ،بهويهه بیماریهای عفونی شگاختهشده بومیوانـدمیك مگطقـه
درگیر ،تشخیص بـالیگی بیمـاری بـهعگـوان اولـی اقـدا در شگاسـايی بیمـاری عفـونی
حادثشده حائز اهمیت است .اما بايد توجه داشت كه عوامل بهكـار گرفتـهشـده توسـط
گروه متخاصم احتما ً از ارگانیسمهای غیر بومیكه ايمگی در جمعیت مورد هـد علیـه
آنها وجود ندارد ،میباشگد كه اي مسئله ،تشخیص بالیگی را دچار مشكل مـیكگـد چـرا
كه تجربه پزشكی زيادی در مورد تشخیص بالیگی آنها وجود ندارد.
بسیاری از پزشكان ،پرستاران و سـاير پرسـگل پزشـكی كـه مهـارتهـای بـالیگی و
اپیدمیولوژيكی بیماریهای عفونی را كسب كـردهانـد مـیتوانگـد تشـخیص يـك حملـه
زيستی را تسهیل نمايگد .پزشكانی كـه بـهطـور وسـیعی در يـك مگطقـه كـالنشـهری
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پراكگدهاند با تشخیص يك بیماری با ويهگیهای غیرمعمول ،میتوانگد موضـوع را سـريعاً
به مأموران و دپارتمانهای بهداشتی عمومی يـا اپیدمیولوژيسـتهـای بیمارسـتانی و يـا
متخصصان كگترل عفونت گزارش دهگد .در اي خصوص ،دستانـدركاران سـطوح اولیـه
پزشــكی و پرســگل اورژانــس بايــد آمــوزشهــای زمــه از جملــه اصــول اساســی
همهگیریشگاسی و اطالعات بالیگی در مورد عواملی كه بیشتري خطـر تهديـد را دارنـد
آموخته باشگد .اطالعاتی مانگد ظهور ناگهانی موجی از بیماران با عالئـم يكسـان ،وجـود
دوره های بالیگی نامعمول ،مشاهده بیماریهايی كه از نظر جغرافیايی و فصـلی نـامعمول
هستگد ،وجود ارتباط آشكار با يك حادثه و رويداد خـاص و گزارشـاتی مبگـی بـر مـر
شمار عظیمی از حیوانات ،كلیدهای با ارزشی هستگد.

 -1-9-3عالئم بالینی عوامل زيستی
 عامل آنتراكسدوره نهفتگی بیماری از  3تا  1روز -بسته به مقـدار اسـپورهايی كـه وارد دسـتگاه
گوارش و يا تگفسی شدهاند  -متفاوت میباشد .بیماری به سه صورت سیاهزخم گوارشی،
سیاهزخم تگفسی و سیاهزخم پوستی شايع است .در حملههای میكروبی كه اسـپورهای
عامل سیاهزخم بهصورت آئروسل در فضای محیط مگتشر میشوند سـیاهزخـم تگفسـی
ايجاد میشود .اي بیماری در افراد حسـاس و غیـر ايمـ و در غیـاب درمـان مگاسـب،
كشگده میباشد .در سیاهزخم تگفسی پس از طی دوره نهفتگی ،بـهتـدريج عاليـم اولیـه
بیماری مثل تب ،بیقراری ،بیاشتهايی ،اختال ت تگفسی ماليم (مثالً سرفههـای بـدون
خلط) كه همگی غیر اختصاصی هستگد ،شروع میشود .در بعضی شرايط ،دوره بیماری
كوتاهتر بوده و عاليم اولیه آن مثل اختال ت تگفسی ،ديس پگه ،سیانوز ،ديافورزيس ،در
طی  3تا  1روز شروع شده و به حد نهايی خـود مـیرسـگد .از نظـر ظـاهری ،عاليمـی
همچون افیوژن پلور ،اد جدارههـای ريـه و مگگهيـت در بیمـار مشـاهده مـیشـود .در
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راديوگرافی قفسـه صـدری ،پهـ شـدگی مدياسـت كـه غالبـاً بـا افیـوژن پلـور (بـدون
انفیلتراسیون) همراه است ديده میشود .اي عاليم در خالل  30الـی  11سـاعت سـیر
صعودی يافته و نهايتاً موجب شوك ،ايست تگفسی و مر

بیمار خواهگد شد.

شكل  :1-3نمونهاي از سیاهزخم پوستی

 عامل بروسلوزيسباكتری پس از ورود به بدن و استقرار میتواند سالها بهصورت غیرفعال و خفته در
سلولهای نسوج و مغز استخوان باقی بماند .در ايـ حالـت ،مبـارزه بـا آنهـا بـهوسـیله
آنتیبیوتیكها مشكل میباشد .طیـف وسـیعی از حیوانـات مثـل بـز ،گوسـفگد و شـتر
(بروسالملیتگسیس) ،گاو (بروسال ابورتوس) و خوك (بروسال سوئیس) در طبیعت نقـ
مخزن را بازی میكگگد .بروسال كانیس فقط بـرای سـگهـا بیمـاریزا اسـت و تگهـا در
شرايط استثگايی میتواند در انسان تولید بیماری كگد.
انسان از طري استگشا آئروسلهای آلـوده و يـا مصـر شـیر غیـر پاسـتوريزه و
گوشت به بیماری مبتال میشود .آلودگی از طري زخم باز و يا پوست خراشیدهشده نیز
ايجاد میگردد .انتقال مستقیم شخص به شخص گزارش نشده ولی انتقال توسط وسايل
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آزمايشگاهی آلوده و استگشا آئروسلهای محتوی ارگانیسم در آزمايشگاه معمول است.
استفاده از انواع بروسال از مدتها پی

در برنامههای جگگ میكروبی كشورهای مختلـف

قرار داشته است .اي باكتریها در شرايط انجمـاد خشـك (لیـوفیلیزه) نـهتگهـا قـدرت
زندگی را از دست نمیدهگد بلكه ممك است قـدرت ويـرو نس خـود را نیـز افـزاي
دهگد .مقاومت آن تا بی

از  3سال در شرايط تـاريكی ،بـرودت و  CO2گـزارش شـده

است .در جگگ میكروبی ،استفاده از بروسال بیشتر بهصورت انتشار آئروسل آلوده مطرح
میباشد .در اي صورت ،عاليم و عوار

بیماری تا حدود زيادی شبیه عفونتهايی است

كه بهطور طبیعی در شخص آلوده ظاهر میشوند .بیماری به سه شكل حاد ،تحت حاد و
مزم میتواند بهوقوع پیوندد.
دوره كمون بیماری بهطور طبیعی  1تا  0هفته میباشد كه تحت شرايط خاصی از
يك هفته تا چگدي ماه متغیر میباشد .عاليـم بـالیگی بیمـاری بـا يـك ناخوشـی غیـر
عمومی حاد شروع شده و با دورههـای متگـاوبی از تـب ،لـرز و تعريـ ادامـه مـیيابـد.
بیاشتهايی ،بیقراری ،خستگی و درد مفاصل نیز در بیماران مالحظه میشود .حدود 31
تا  31درصد بیماران دارای سرفه هستگد ولـی تصـوير راديولـوژی سـیگه بیمـار حالـت
طبیعی را نشان میدهد .در بعضی از بیماران ( 31تا  31درصد) يك سلسـله مشـكالت
جانبی مثل آرتريت ،آستئومیلیت بی مهرهای ،التهاب مفصل خاصرهای ،التهاب بیضهها
و بهندرت آندوكاريت و لگفوآدنوپاتی ديده مـیشـود 31 .تـا  11درصـد مـوارد نیـز بـه
اسپلگومگانی مبتال میشوند .ممك است در غیاب درمان مگاسـب و بـهموقـع ،بیمـاری
برای ماهها و شايد سالها باقی بماند .در اي صورت با دورههای متگاوب افتوخیز همراه
میباشد و ممك است به نقص عضو دايمی بیمار بیگجامد .در بروسلوز ناشـی از بروسـال
ملیتگسیس ،مر ومیر به  1درصد میرسد ولی سروتايپهـای ديگـر بـهنـدرت كشـگده
(مر ومیر نیم درصد) میباشگد .ولـی بـه هرحـال در هـر حالـت ،مـر

متعاقـب ابـتال
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بهاندوكارديت بهوقوع میپیوندد .بروسال ملیتگسیس و بروسال سوئیس عامـل بروسـلوز
حاد و بروسال آبورتوس مسئول بروسلوز مزم میباشد.
 عامل توالرمیسگدر های بالیگی بسته به نحوه ايجاد آلودگی ،بیماریزايی سويه ،زمیگه بهداشتی
و سالمت میزبان متفاوت میباشگد .مثالً چگانچه حدود  31تا  11عدد باكتری از طريـ
استگشا يا تزري داخل وريدی آن وارد بدن شود ،بیماری ايجاد خواهد شـد .در حـالی
كه برای ايجاد بیماری از طري خوراكی ،به حدود  331باكتری نیاز اسـت .شـايعتـري
شكل تو رمی حدود سه روز ( 3تا  31روز) پس از تلقیح داخل جلدی باكتری در انسان
ايجاد میشود .عاليم و عوار

اي نوع تو رمی عبارتانداز :لگفوآدنوپاتی موضعی ،تـب،

لرز ،سردرد و حالت تهوع كه ممك است اولسر پوستی هم همراه آنها باشد (حـدود 31
درصد موارد) .در صورتی كه اولسر پوستی همراه با عاليم فـو ديـده نشـود ( 1تـا 31
درصد موارد) به آن سگدر تو رمی گالندو ر میگويگد .چگانچه اولسر گالندو ر اولیـه
به نواحی گلو محدود شده باشد ،بهعگوان تو رمی فارنهيك شگاخته میشـود .درگیـری
چشمی به دنبال تماس ذرات آئروسل يا مگوط بـه انتقـال آلـودگی از طريـ دسـتهـا
میباشد .عفونت چشمی بهصورت درگیری ملتحمه و مردمك به شكل ضايعات التهابی و
زخم است .عوار

التهابی شامل زخم قرنیه ،التهاب غدد و مجاری اشكی اسـت ولـی از

دست دادن بیگايی نادر است .در اي فر  ،تشخیصهای افتراقی شامل عفونـت بـا آدنـو
ويروسها ،بیماری خراش گربه ،سیفلیس ،عفونت هرپسی و عفونتهای چركی باكتريال
است .تو رمی گوارشی نتیجه آشامیدن آب آلوده (آب چاه ،چشمه ،نهـر) مـیباشـد كـه
عاليم آن درد شكم ،تهوع ،اسهال و استفراغ است.

  11شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

شكل  :1-3اولسر پوستیايجادشده توسط عامل توالرمی

بیمـاری تـو رمی چگـدي

فـر كالسـیك بـالیگی دارد -3 :اولسـروگالندو ر -3

گالندو ر  -1اوكولوگالندو ر  -0فارنهيال  -1تیفوئیدال  -1پگومونی .متوسط دوره نهفته
بیماری بی  1تا  1روز ولی از  3تا  33روز متفاوت است .شروع بیماری ناگهانی بـوده و
با تب ،لرز ،سردرد ،بیحالی ،بیاشتهايی و خفگی همراه است .ساير عاليم بالیگی شـامل
سرفه ،درد عضالنی ،ناراحتی قفسه سیگه ،استفراغ ،گلودرد ،درد شكم و اسهال است.
متعاقب ايجاد آلودگی اولیه از طري داخل جلدی ،گوارشی و يا تگفسـی ،در ابتـدا
نوعی باكتريمی ايجادشده كه ممك است به تو رمی سپتی سمیك و تیفوئیدی مگجـر
شود .در بی  1تا  31درصد از موارد تو رمی فر تیفوئیدی با عاليمـی همچـون تـب،
خستگی و كاه

وزن بدن و گاهی آدنوپاتی ممك است پی درآمـد اسـتقرار عفونـت

واقعی باشد .با توجه به اي كه اي عاليم همگی غیر اختصاصی هستگد و از طرفی بیمار
و اطرافیان او معمو از زمان شروع آلودگی دقیقاً اطالع ندارند ،بگابراي تشـخیص ايـ
نوع تو رمی تقريباً مشكل است .يك فر ديگر تو رمی ،نوعی پگومونی غیر تیپیك بوده
و ممك است بهطور ناگهانی شروع شود و يا بـهعگـوان عفونـت اولیـه بـهحسـاب آيـد.
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پگومونی اولیه ممك است بر اثر استگشا آئروسلهای محتوی باكتری ايجاد شود و يـا
اي كه در افراد مبتال به تو رمی فارنهيك آسپیره شدن ارگانیسم ،فارنهها آلوده شوند .در
اي نوع پگومونی تب ،سردرد ،تهوع و دردهای پشت جگاغ و سرفههای خشك ديده شده
و در تصوير راديوگرافی سیگه ،عاليمی دال بر پگومونی يا لگفوآدنوپاتی مالحظه میگردد.
در حمالت زيستی ،اي باكتری غالباً بهصورت آئروسل در فضـا پراكگـده مـیشـود و در
نتیجه ،تو رمی تیفوئیدی اولیه ايجاد میگردد و در بسیاری از افراد آلوده ممك اسـت
تو رمی پگومونی بهعگوان عالمت اولیه عفونت تظاهر كگد ولی پگومونی حاصـله ممكـ
است از نظر كلیگیكی خیلی جلب توجه نكگد .میزان مر ومیر بیماری در صـورتی كـه
عامل آن از طري تگفسی وارد بدن شود از میزان مر ومیر عفونت طبیعی خیلی بیشتر
است.
 عامل طاعوندر جگگهای میكروبی باسیل طاعون ،هم توسط ناقلی زيستی (ككهای آلوده) و
هم توسط آئروسلهای آلوده به آن در مگطقه انتشار داده میشود .در حالت اول ،بیشتر
نوع خیاركی طاعون ديده میشود ،كه دوره نهفتگی آن  3تا  31روز میباشد .شروع اي
مرحله از بیماری سريع بوده و عاليمی همچون تب با  ،بیقراری و بزر

شدن يك يـا

چگد غده لگفاوی مالحظه خواهگد شد .غدد لگفاوی كشاله ران مشخصتر بوده ولی غدد
لگفاوی گردنی و تحت فكی نیز ممك است گرفتار شوند .اي غـدد لگفـاوی ،حسـاس و
نكروز بوده و ظاهرشان موجیشكل است .طاعون خیاركی ممك است همزمان با سپتی
سمی و به موازات انتشار باكتری در سیستم اعصاب مركزی ،ريه و ساير مراكز بهوجـود
آيد .در صورت فقدان درمان مگاسب ،مر ومیر طاعون از نـوع خیـاركی بـه  11درصـد
میرسد كه به واسطه اختالل شديد گردش خون ،هموراژی و ترمبـوز سـطحی خواهـد
بود .چگانچه آلودگی از طري استگشا آئروسلها ايجاد شود ،پگومـونی اولیـه بـهوجـود
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خواهد آمد .دوره كمون آن دو تا سه روز خواهد بود .شروع بیماری با تبولرز ،سـردرد،
بیقراری و درد عضالنی ،سرفههای دارای خلط (خونی و غیـره) مـیباشـد ،كـه همگـی
بهصورت بر آسا ظـاهر مـیشـوند .پگومـونی خیلـی زود ايجادشـده و باعـث ديسـپگی،
خسخس سیگه و سیانوز میشود .میزان مر ومیر در فر پگومـونی در صـورت فقـدان
درمان ،صد درصد میباشد كه بر اثر اختالل شديد تگفسی ،اخـتال ت گـردش خـون و
خونريزی غیرقابل كگترل بهوقوع میپیوندد.

شكل  :3-3غدد لنفاوي كشاله ران فرد مبتال به طاعون

 عامل نوكارديوزيسنقص ايمگی بهعگوان يك ريسك فاكتور ثابتشده جهت عفونت نوكارديا اسـت (در
بی

از  11درصد موارد) .از خصوصیات نوكارديا ،گرانولهـای عفـونی قابـل مشـاهده و

گرانولو های چركی با پیشرفت به سمت نكروز و فیبروز و تشكیل سـیگوس مـیباشـد.
شايعتري ارگانهای درگیر ريه ،اعصاب مركزی ،چشم ،كلیه ،قلـب ،اسـتخوان مفاصـل،
پوست و بافت زيرجلدی است .نوكارديای ريوی معمو ً چركی ،گرانولومائی يا توأماً هـم

فصل سوم :اپیدمیولوژي و تشخیص تهديدات زيستی 11 

میتواند باشد و به شكل پگومونی ،آبسه ريوی ،توده التهـابی برونشـی بـا گسـترش بـه
ساختمانهای سطحی يا عمقی مثل افیوژن پلورال تظـاهر يابـد .درگیـری و تهـاجم بـه
سیستم اعصاب مركزی با شیوع حدود  00درصد و به شكل خاموش و پايدار بوده كه در
اثر عاليم ناشی از تأثیر موضعی آبسه ،گرانولو در مغز و ندرتاً در پرده مگگه مغز و نخاع
كه بیماری طی ماهها و سالها گسترش میيابد ،میباشد.

شكل  :4-3ضايعات نكروز عفونی پوست در فرد مبتال به نوكارديوزيس

 عامل پسیتاكوزيسپس از طی دوره كمون ( 1تا 31روز) بیماری بهطور ناگهانی شروع شـده و از يـك
بیماری ماليم تا يك بیماری كشگده و سیستمیك تظاهر مینمايد .غالباً عاليمـی مثـل
برونشیت و برنكوپگومونی موضعی با آن همراه میباشد .تب شديدی ممك است قبل از
بروز عاليم تگفسی رخ دهد .اي بیماران دچار ضعف و هـذيان نیـز مـیگردنـد .میـزان
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مر ومیر در موارد درماننشده  11تا  01درصد است .شكل خفیف آن شـبیه آنفلـوآنزا
است .تغییرات بافتشگاسی شبیه برونشیت و پگومونی غیرتیپیك میباشـد .عامـل ايـ
بیماری ممك است در ريهها ،خلط و خون نیز ديده شود .در اي بیماران يافتههای غیر
اختصاصی ديده میشـود كـه مـیتوانـد مگجـر بـه تشـخیصهـای مگگهيـت ،پگومـونی،
گاستروانتريت هپاتیت ،عفونت دستگاه ادراری،اندوكارديت ،واسـكولیت ،سـپتی سـمی،
ما ريا ،بروسلوز ،تبهای ناشگاخته ،گلودرد ،كارسیگو پانكراس و پلیمیوزيت شود .سقط
جگی نیز در افرادی كه با دا های آلوده در تماس بودهاند ،ديده شده و همچگی درگیر
قلب نیز گزارش شده است.
 عامل كولیت انتروهموراژيكطیف وسیعی از عاليم كه شامل حالت ناقلی بدون عالمـت ،اسـهال آبكـی ،كولیـت
هموراژيك ،سگدر اورمی همولیتیك و پورپورای ترومبوسیتوپگیك ترومبوتیكمـیباشـد
را به اي عامل نسبت دادهاند .كولیت هموراژيك شايعتري تظاهر بالیگی عفونت با ايـ
عامل است كه بعد از دوره كمون  1تا  3روز (بهطور متوسط  0روز) ،خود را بـهصـورت
حمله ناگهانی ،كرامپهای شكمی و به دنبال آن ،اسهال آبكی و سـپس اسـهال خـونی
نشان میدهد .اسهال خونی به حدی است كه بعضـاً تمـامی خـون بـدون مـدفوع دفـع
میشود .دوره بیماری  3تا  3روز و بهطور متوسط  0روز میباشد .عارضه سگدر اورمـی
همولیتیك كه عامل مهم اختالل كلیه در بیماران مبتال به اي عامل میباشد ،مجموعه
سهجزيی از آنمی همولیتیك اكتسابی ،ترومبوسیتوپگی و اختالل عملكرد كلیه میباشـد.
 3تا  3درصد بیماران دارای كولیت هموراژيك به سمت اي سگدر پیشرفت مینمايگـد
كه اغلب به ديالیز و انتقـال خـون نیـاز پیـدا مـینمايگـد .پوپـورای ترومبوسـیتوپگیك
ترومبوتیك سومی سگدر بالیگی بیماری میباشد .عاليم آن شامل آنمـی همولیتیـك،
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میكروآنهيوپاتیك ،كاه

مفرط پالكتها ،عاليم نورولوژيك متغیر ،تب و وجود تركیبات

ازتدار در خون میباشد.
 عامل گالندرزدوره نهفتگی بیماری  31تا  30روز پس از استگشا ذرات میكروب است .عاليـم
بالیگی شامل تبولرز ،تعري  ،درد عضالنی ،سردرد ،التهاب پرده جگب ،درد قفسه سـیگه،
بزرگی عقدههای لگفاوی گردنی ،بزرگـی طحـال و ضـايعات جلـدی مگتشـره پـاپولی و
پوسچولی میباشد.
 عامل میلوئیدوزدوره نهفتگی 31تا 30روز و به دنبال ايجاد آلودگی میباشد .تزري داخـل جلـدی
اي باكتری باعث ايجاد ندولهای زير جلدی ،تب ،لگفانهيت حـاد و لگفادنیـت موضـعی
خواهد شد .چگانچه عامل عفونی از طري تگفسی (استگشا ) وارد بدن و از طري خون
در بدن انتشار يابد ممك است باعث ايجاد پگومونی گردد .ضايعات ايـ نـوع پگومـونی
دارای تراكم متغیر بوده و بیشتر اوقات لبهای فوقانی ريـه را آلـوده كـرده و مگظـرهای
غاریشكل ايجاد میكگد .بیماری ممك است به يك نوع سپتیسـمی بـر آسـا تبـديل
شود كه با افت فشار خون (هیپوتانسیون) و شوك مشخص میشود .نوع چـركزای آن
ممك است عمالً تما ارگانهای بدن را گرفتار سازد .در تشخیص میلويیدوز بايستی به
عاليم ساير بیماریهای تبزايی كه در بعضی شرايط گرفتاریهايی چون ضايعات تحت
جلدی چركزا و اختال ت تگفسی ايجاد كرده و نیز به مگظره شبیه توبركلوزيس (بدون
مشاهده باسیل اسید فاست در آزماي
آزماي

مستقیم در راديوگرافی سیگه) توجـه نمـود .در

مستقیم ،خلط و يا اكسودای پلور باسیلهای گر مگفی كه در دو قطـب رنـگ

تیرهتری دارند مشاهده میشـوند .ايـ بـاكتری را مـیتـوان بـا اسـتفاده از روشهـای
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استاندارد باكتريولوژيك در آزمايشگاه كشت داد .میزان گلبولهای سفیدخون بی حـد
طبیعی تا  31هزار در میلیمتر مكعب نوسان خواهد داشت و نوعی آنمی نیـز در خـالل
بیماری مالحظه خواهد شد.
 عامل وبابیماری وبا پس از دوره نهفتگی بی  3تا  0روز ممك است به شكل اسهال ماليم
ظهور نمايد .بیشتر اوقات بیماری به شكل اسهال آبكی (لعاب برنجی)و بر آسا كه طـی
آن روزانه بی

از  1تا  31لیتر از مايعات بدن بیمار دفع مـیشـود ،افـراد را زمـی گیـر

میكگد .در صورتی كه اقدامات درمانی سريعاً انجا نگیرد بیمـار بـر اثـر از دسـت دادن
مايعات بدن و شوك به هالكت میرسد .بعضی مواقع تهوع و استفراغ نیز وجود دارد كه
معمـو ً (در اوايـل بیمـاری) وضـع بیمـار را بغـرنجتـر كـرده و جـايگزيگی مايعـات و
الكترولیتهای ازدسترفته را از راه دهان با مشكل مواجه میسازد .در موارد نادری تب
و دردهای شكمی نیز به مجموع عاليم بالیگی افزوده میشوند.
 عامل تب كیودوره نهفتگی اي بیماری بی  31تا  31روز است .بیماری عمدتاً بهصورت يك نوع
تب خو محدودشونده ظاهر میشود كه بی دو روز تا دو هفته بهطول میانجامد و طـی
آن معمو ً يك نوع پگومونی ايجاد مـیگـردد .ايـ پگومـونی تگهـا از روی خصوصـیات
راديوگرافی قفسه سیگه تشخیص داده میشود .سرفههای خشك و نـوعی سـیگهدرد در
تقريباً  30درصد بیماران به ايگگونه پگومونی مالحظه میشود .اغلب بیماران معمـو ً در
پايان دوره بیماری بدون هیچ حادثه مهمی بهبودی مـیيابگـد .بعضـی مواقـع عـوار
كمیابی مثل هپاتیت مزم ،اندوكاريت ،مگگهيت آسپتیك ،آنسفالیت و اسـتئومیلیت نیـز
مشاهده میشود.
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 عامل تب منقوطدر عفونت طبیعی كه حاصل گزش كگه آلوده است ،دوره انكوباسیون متغیر از  3تـا
30روز و بهطور متوسط  3روز میباشد .بیماری معمو ً با تب ،میالهی و سـردرد شـروع
میشود .در  13درصد بیماران در طـی  1روز اول و در  31درصـد بیمـاران در روزهـای
بعد ،درجه حرارت بدن به بیشتر از  313درجـه فارنهايـت مـیرسـد .بیمـاری معـده -
رودهای بهشكل تهوع ،درد شكمی ،اسهال و تگدرس شكمی در بیشـتر مبتاليـان ديـده
میشود .راش كه نشانه تشخیصی مهمی است در تعدادانـدكی از بیمـاران در روز اول و
در  03درصد مبتاليان در طی  1روز اول و در  10تا  31درصد بیمـاران در  1تـا  1روز
بعد از هجو تب ديده میشود .راش معمو ً از اطرا مچ دست و پا شـروع شـده و بـه
سمت تگه گسترش میيابد .نقايص نرولوژيكی موضعی ،كری گذرا ،عد تحريـك مگگـه و
نور ترسی میتواند نشانگر مگگهيت و مگگگوآنسفالیت باشد .نقص عملكردی كلیوی يـك
مسئله مهم در اي بیماری است .درگیری ريوی با سرفه و شـواهد راديولوژيـك شـامل
انفیلتراسیون آلوئولی ،پگومونی بیگابیگی و افیوژن پلورال خود را نشان میدهـد .در نـوع
فولمیگانت بیماری ،مر

در  1روز نخست بیماری اتفا میافتد.

 عامل تیفوس اپیدمیكبعد از دوره انكوباسیون بیماری كه حدود يك هفته مـیباشـد ،بیمـاری بـا هجـو
ناگهانی سردرد و لرز شديد ،تب با  ،میالهی و ديگر عاليم شبیه آنفلوآنزا شروع میشود.
تب در مدت  1تا  0روز به  01درجه میرسد .تب حاصله مداو بوده و تا حدود  30روز
ادامه دارد .به زودی ضعف مفرط حاصل شده و بیمار دچار بهتزدگی مـیشـود .در روز
پگجم تا نهم بیماری ،راشهای ماكولوپاپو ر در ناحیه چی های مفاصل و قسمت بـا ی
تگه ظاهر شده و سپس به تما پوست بدن انتشار میيابد .عاليم مگگگوآنسفالیت شديد
كه شامل هذيان و كوما است ،با بهوجود آمدن راشها شروع شده و تا هفته دو و سو
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ادامه دارد .پس از دو هفته ممك است تب تسكی يافته و بیمار وارد دوره نقاهت شود
و يا ايگكه بهدلیل كو پس عرو محیطی و يا گرفتاریهای ديگر مثل پگومونی باكتريال
از پای درآيد .بهطور كلی مورتالیتی بیماری كامالً متغیر است اما در شـرايط بـد ،میـزان
مر ومیر حتی با ی  01درصد گزارش شده است .فر عودكگگدهای از بیمـاری تحـت
عگوان پبريل زيگسر سالهای پس از عفونت اولیه ايجاد میشود .عاليم و نشانهها مشابه
تیفوس اپیدمیك بوده اما با شدت كمتر و دوره كوتاهتر؛ عالوهبراي  ،راشهـای پوسـتی
ديده نمیشود و درجه كشگدگی كمتری دارد.

شكل  :5-3ضايعات پوستی ناشی از عامل تیفوس اپیدمیك
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 عامل آبلهويروس آبله يك عامل كامالً مقاو بوده و قادر اسـت در خـارج از بـدن بیمـار تـا
مدتها حیات داشته و در نتیجه ،خاصیت بیماریزايی خود را حفـظ نمايـد .يـك نـوع
ويروس ديگر از همی گروه (ارتوپاكسی ويروسها) عامل آبله میمونی است كه میتواند
در میمون بیماری مشابه آبله انسانی بهوجود آورد .ايـ ويـروس در مگـاطقی از جهـان
(آفريقای مركزی و غربی) همهگیریهايی از بیمـاری آبلـه را ايجـاد كـرده اسـت .دوره
نهفتگی بیماری بهطور متوسط  33روز میباشد .بیماری با يـك سلسـله ناخوشـیهـای
عمومی مثل تبولرز ،سردرد ،كمر درد و احساس ضعف شروع میشود كه اي عوار
تا  1روز ادامه يافته و پس از آن ،تـب فـروك

3

كـرده و تظـاهرات پوسـتی آبلـه ايجـاد

میشوند .تظاهرات پوستی در طول  3تا  31روز مراحل مختلف ماكول ،پايول ،وزيكول،
پوستچول و نهايتاً كراست را طی میكگگد و نهايتاً در جای خـود مگطقـه بیرنگـی روی
پوست باقی میگذارند .انتشار اي ضايعات جلدی بیشتر روی اندا های انتهـايی اسـت و
جالب اي است كه همه ضايعات ،همزمان مراحل مختلف را طی میكگگد .در خـالل 3
روز پس از شروع تظاهرات پوستی ممك است تب مجدداً ظهور نمايد .در اشخاص غیر
واكسیگه میزان مر ومیر ناشی از آبله حدوداً  11درصد میباشد .بعضـی از بیمـاران بـه
نوعی حساسیت هموراژيك مبتال میشوند كه با آثار آگلوتیگاسیون داخل عروقی همـراه
بوده و روند بهبودی آن كگد است .همچگی در بیمار مبتال بـه آبلـه نیـز ممكـ اسـت
عواقبی همچون آرتريت ،پگومونی ،عفونتهای باكتريايی مختلط ،استئومیلیت ،كراتیت و
ضايعات جلدی مالحظه گردد .بیمار ممك است حتی پس از بهبـودی بـه كـوری و يـا
نقص مفاصل مبتال گردد .حتی افرادی كـه تحـت واكسیگاسـیون قـرار گرفتـه و ايمـ
شدهاند چگانچه مجدداً از طري تگفسی (آئروسل) در معر

آلودگی قرار گیرند ممكـ

است عوارضی چون تب ،گلودرد ،كونهنكتیويت بروز دهگد كـه چگـد روز ادامـه خواهـد
داشت.
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شكل  :6-3ضايعات ناشی از عامل آبله

عوامل آنسفالیتهاي ويروسی
 عامل آنسفالیت اسبی ون وئالئی VEEدوره نهفتگی  3تا  1روز است و عاليم اولیه شبه آنفلـوآنزا و سـپس عاليـم اصـلی
سردرد ،تب با  ،لرز ،تهوع ،استفراغ ،سرگیجه ،التهاب حل و عاليـم درگیـری سیسـتم
تگفسی و سیستم اعصاب بهصورت گیجی و خوابآلودگی در طـی چگـد روز اسـت كـه
میتواند به سمت كوما میل نمايد .تشگج موضعی و عمومی نیز وجود دارد كه انسیدانس
آن متغیر بوده و نسبت به س بیمار متفاوت میباشد .در معايگه بـالیگی سـفتیگـردن،
كاه

يا افزاي

رفلكسها ،فلج سفت و در بچهها و شیرخواران برجستگی مالج مشهود

است 11 .درصد اطفال آلوده دچار عارضه نقص حافظه میشوند .همچگی اي بیمـاران
دچار تغییرات رفتاری و تشگج شده و فلج به سمت آنسفالیت پی رونده سیر مـیكگـد
كه اي حالت در  0درصد مالحظه شده است.
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 عامل آنسفالیت اسبی شرق EEEدوره كمون بیماری بی  1تا  31روز میباشد .بیماری آنسفالیت اسبی شـرقی بـا
سردرد ،تب با و احساس سرما ،تهوع و اسـتفراغ مشـخص مـیشـود .در مـواردی كـه
درگیریهای سیستم عصبی مركزی ديده میشـود ،عاليـم بـا گیجـی و بهـتزدگـی و
خوابآلودگی دنبال میشود كه بعد از چگد روز ممك است بـه كومـا پیشـرفت نمايـد.
پیشروی سريع به سوی زوال مغز موجب سفتی و سختی گردن ،تشگج و اغما میشـود.
اگر بیمار زنده بماند عارضه باقیمانده دستگاه عصبی معمو سخت میباشد .شكلهـای
بجا مانده از بیماری شامل رو به زوال رفت قوای مغـزی ،اخـتال ت تشخیصـی ،فلـج و
آفازی و عاليم مخچهای میباشد .بیماری آنسفالیت اسـبی شـرقی شـديدتري بیمـاری
آنسفالیت آربو ويروسی به حساب میآيد .بیماری غیر عالمـتدار و يـا بیمـاری بـالیگی
ماليم گزارش نشده است .میزان مر ومیر  11تا  31درصد میباشد.
 عامل آنسفالیت اسبی غربی WEEاي بیماری با عاليم سردرد ،تب با  ،لرز ،تهوع و استفراغ ظاهر میشود .سرگیجه
وگلودرد همراه با اختالل تگفسی در عفونتهای  WEEمشاهده میشود .در بیمارانی كه
مبتال به اختال ت سیستم اعصاب مركزی هستگد ،عاليم اولیه نظیـر اخـتالل حـواس و
خوابآلودگی طی چگد روز ديده میشود كه امكان دارد به اغما ختم شـود .بـروز صـرع
موضعی يا عمومی و تشگج كه با س رابطه عكس دارد ،نیـز ديـده مـیشـود .معايگـات
فیزيكی ،عاليمی نظیر سفتی پشت گردن ،كاه

پاس بـه محـركهـا ،لـرزش ،پـرش

كوتاهمدت عضله و فلج اسپاسمیك (سفت) را نشان میدهد.
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 عامل آنسفالیت ژاپنیعاليم بیماری در كمتر از يك درصد افراد مبتال ظاهر میشـود و معمـو ً موجـب
آنسفالیت شديد و در نهايت اغما میشود كه در  31درصد موارد ،كشگده میباشد .موارد
آنسفالیت در میان كودكان بستری مبتال به تب با بـا مگشـاء ناشـگاخته و در بیمـاران
مبتال به بیماری تبدار ،سر درد يا مگگهيت آسپتیك مشاهده میشود .عاليم اولیه شامل
خوابآلودگی ،تب ،سردرد ،دلپیچه ،تهوع و استفراغ میباشد .هگگامی كـه رفتـارهـای
نامفهو همراه با اختال ت روانپزشكی ،اختال ت تعادلی بدن و حركـات غیرطبیعـی در
بیمار ايجاد شود ،خوابآلودگی در او تا چگد روز بعد ادامه يافته و مگجر به خواب چگـد
روزه و كوما میشود.
معمو ً نشانههای بیماری بی

از چگد روز تا يك هفته ظاهر شده اما در برخـی از

كودكان اي نشانهها بعد از تب مختصر و تشگج ناگهانی ظاهر میشود .از عاليـم اصـلی
بیماری میتوان به تب با  ،هوشیاری متگاوب (عد تعادل خفیـف تـا تغییـر شخصـیت
گرفته تا حا ت شديد اختالل حواس) ،اختال ت روانپزشكی و اغما اشاره كرد .در  31تا
 31درصد موارد ،سفتی پشت گردن ديده میشود .ضعف عضالنی همراه بـا افـزاي
كاه

يـا

مقاومت ماهیچهها ،فلج نیمه بدن يا فلج مثل اسپاستیك بهطور غیر متقـارن يـا

عمومی نیز اتفا میافتد .در  11تا  31درصد موارد ،صرع موضعی يا عمـومی مشـاهده
میشود .بی

از  31درصد بیماران در حال اغما نیاز به دستگاه تگفس مصگوعی دارند.

 عامل آنسفالیت بهاري -تابستانی روسیدوره نهفتگی آنسفالیت  0تا  33روز میباشد .شـروع بیمـاری ناگهـانی اسـت و بـا
سردرد شديد ،لرز ،تب ،تهوع ،استفراغ ،دردهای مگتشر در تمامی بدن و احساس كسالت
مشخص میشود .بیمار ممك است دچار استوپور ) (stuporگردد و سفتی گردن شايع
است .در موارد شديد بیماری ،گیجی ،اختالل گفتـار ،لـرزش ،تشـگج و كومـا بـهوجـود
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میآيد .تب  0تا  31روز طول میكشد و میـزان مـر ومیـر در سـالمگدان بـی
درصد میباشد .عوار

از 11

بیماری شامل زوال عقل ،تغییرات شخصیتی ،فلج ،و عاليم ناشی

از گرفتاری مخچه میباشد .عفونتهايی مثل مگگهيـت ،پولیومیلیـت بـدون فلـج و نیـز
عفونتهای غیر آشكار شیوع زيادی دارد.
 عامل آنسفالیت منتقله توسط كنهتب ،گريپ غیر اختصاصی ،لرز ،سردرد ،درد عضـالنی ،تهـوع و اسـتفراغ از جملـه
عاليم عفونت است ،كه طی يك هفته اي عاليم خودبهخود رفع میشود .ولی در بعضی
افراد ،سیر پی رونده بهسمت درگیری عصبی با تـب بـا  ،سـردرد ،اسـتفراغ ،مگگهيـت
آستپیك (در بچهها) و آنسفالیت ،میلیت ،نوريت راديكولر يا تركیبی از اي هـا در افـراد
مس میل میكگد .آتاكسی ،لرزش ،پارستزی ،عاليم عصبی موضـعی و تشـگج ،از ديگـر
عاليم درگیری عصبی است .كمربگد شانهای واندا فوقـانی بیشـتر درگیـر مـیشـوند و
احتما ً سیستم اتونو و احتباس ادراری مثانه همراه شـده و مشـكالت اعصـاب مغـزی
سبب ايجاد فلج عصب صورتی ،ديسفاژی ،ديزآرتری و ندرتاً ديسترس تگفسی میشـود.
پی آگهی بیماری خصوصاً در بچهها ،خـوب اسـت ولـی در افـراد مسـ پـی آگهـی
نامگاسب پیدا میكگد .در افراد مس مر و میر يك درصد بوده و در كمتـر از  1درصـد
موارد به شكل فلج عضالنی نخاعی يا مغزی میباشد .در شر دور ،بیمـاری شـديدتر و
عوار

آن بیشتر و مر ومیر آن نیز حدود  31درصد و مشـكالت عصـبی بازمانـدگان

عصبی باقیمانده حدود  11درصد میباشد.
 عامل آنسفالیت دره موريشیوع آنسفالیت در ابتدا با عاليم سردرد ،تهوع ،استفراغ ،نور ترسی و سفتی گردن
همراه بوده و  3الی  1روز بعد تغییراتی درانـدا حسـی و حركتـی همـراه بـا گیجـی و
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رخوت مشاهده میشود .در موارد شديد بیماری ،اغما ،فلجاندا و كاه

تگفس بهطوری

كه نیاز به دستگاه تگفس مصگوعی باشد  -نیز اتفا میافتد .در بسیاری از افـرادی كـه
زنده میمانگد ،فلج حركتی در موارد حاد ،اختال ت حركتـی خفیـف ،همچگـی عاليـم
روانی نیز ديده میشود.
عوامل ويروسی تبهاي هموراژيك
 عامل تب هموراژيك كريمه -كنگودوره نهفتگی بیماری حدود  33روز میباشد كه بسـتگی بـه راه انتقـال دارد .اگـر
انتقال از راه گزش باشد ،معمو ً  3تا  1روز به طول میانجامد .ولی چگانچه از راه انتقال
خون باشد معمو ً تا  31روز ادامه میيابد .پس از طی اي دوره ،عاليم بیماری با تـب و
لرز و پرخونی شدن چهره شروع میشود .در مواردی ممك است كونهكتیويت و كاه
فشار خون نیز مالحظه گردد .پس از گذشت دو يا سه روز ،تب بیمار موقتاً تخفیف يافته
و نوعی خونريزی جلدی مثل پتشی ،اكیموز حاد و خونريزی گوارشی ايجاد میشود كه
غالباً با سردرد شديد ،كمردرد ،تهوع ،استفراغ و هذيان همراه اسـت .در بعضـی بیمـاران
حساسیت شديد معده ،هپاتومگالی ماليم و نوعی زردی نیز ديده میشود .مـواردی هـم
مگجر به مر

میشوند كه غالباً در پی هموراژی وسیع و شوك میباشگد .در بیمـارانی

كه در آنها هموراژی شديدتر وجود دارد میزان مر ومیر به  31تا  11درصـد افـزاي
میيابد .دوره نقاهت در بیماران شفايافته طـو نی بـوده و بـا غـری و ضـعف شـديد و
اختالل حواس و ريزش موی سر همراه است .يك سلسله عاليم كامالً ماليـم در بعضـی
بیماران ديده میشود كه با عاليم تیپیك بیماری متفاوتگد .عالوهبراي  ،خصوصیات كلی
بیماری در شرايط جغرافیايی مختلف تا حدود زيادی متفاوت بوده كه احتما به تفـاوت
سويههای ويروس مربوطه بر میگردد.

فصل سوم :اپیدمیولوژي و تشخیص تهديدات زيستی 11 

 عامل تب زردشدت اي بیماری از آنفلونزای محدودشونده گرفته تا تب هموراژيك به حدی است
كه در  11درصد بیماران مگجر به مر

میشود .البته بی  1تا  11درصد بیمـاران نیـز

عاليمی بروز نمیدهگد .پس از طی دوره كمون ( 1تا  1روز) عاليم تـب ،سـردرد و درد
عضالنی ،بهطور ناگهانی شروع شده و آزمايشات بالیگی ،لكوپگی را نشان میدهگـد .ايـ
بیماری با عاليم هپاتیت ،خونريزی زير پوستی ،خونريزی زياد معـدی رودهای ،اسـتفراغ
خونی ،خونريزی از بیگی ،لثه ،پتشی و پورپورا شدت دارد .بهدلیل كاه

جـذب غـذا و

استفراغ خونی ،خونريزی از بیگی ،لثه ،پتشی و پورپـورا شـايع بـوده و ضـعف و نـاتوانی
مشاهده میشود .وجود آلبومی در ادرار بـه تشـخیص تـب زرد از سـاير هپاتیـتهـای
ويروسی كمك میكگد .يرقان شديد و با رفت سـطح تـرانس آمیگـاز بـرای چگـد روز
همراه با با رفت نیتروژن در خون و الیگوری پی رونده از عاليم تشخیص اي بیماری
است .سطح بیلی روبی مستقیم از  1تا  31میلیگر در دسیلیتر متغیر است در حـالی
كه سطح آلكالی فسفاتاز كمتـر افـزاي

مـیيابـد .همچگـی سـطح آسـپارتات آمیگـو

ترانسفراز گاهی اوقات بهدلیل تخريب ماهیچه قلب از سطح آ نی آمیگو ترانسفراز با تر
میرود .نهايتاً كاه

فشارخون ،شوك و اسیدوز متابولیك ،اختالل میوكـارد و آريتمـی

قلب و نكروز توبولی حاد در مراحل آخر بیماری مشاهده میشود.
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شكل  :7-3عامل انتقال تب زرد و توزيع جغرافیايی آن

 ويروس ابوالبیماری دوره انكوباسیونی بهطور متوسط  1تا  31روز (متغیر از  3تـا  33روز) دارد
و با حمله ناگهانی تب كه معمو با میالهی و سردرد همراه است ،شروع میشود .تهـوع،
استفراغ ،درد شكمی ،اسهال ،درد قفسه سیگه ،سرفه و گلودرد در حی وجود تب تظاهر
میشوند .ديگر خصوصیات شايع بیماری شامل فوتوفوبیا ،لمفادنوپاتی ،كگهكتويت ،يرقان
و پانكراتیت میباشد .درگیری سیستم عصبی مركزی اغلـب بـه شـكل خـوابآلـودگی،
هذيان و يا كوما تظاهر مینمايد .با پیشرفت بیماری ،تظاهرات خونريزی نظیر پتشـی و
هموراژی و خونمردگی در اطرا ناحیه آلودهشده ديده مـیشـود و همـوراژی غشـای
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مخاطی در نیمی يا بیشتر بیماران رخ میدهد .در طی  1روز ،بیشتر بیمـاران راشهـای
ماكوپاپو ر را خصوصاً در ناحیه تگه تجربه مینمايگد .در هفته دو  ،تب بیمـار فـروك
كرده و بهبود میيابد و يا ايگكه در اثر شوك با اختالل در كار ارگانهای بدن كه اغلب با
كواگو سیون داخل عروقی مگتشر ،بیادراری ،اختالل در عملكرد كبد و ...همراه اسـت،
فرد از بی میرود .دوره نقاهت ممك است با آرترالهی ،اوركیت ،هپاتیت عـود كگگـده و
میلیت عرضی همراه باشد .میزان مر ومیر در اثر ابتال به ساب تیپهای مختلـف از 11
تا  31درصد میباشد.
 ويروس ماربورگدوره نهفتگی  1تا  31روز و با عاليم بالیگی سردرد ،میالهی ،تهوع و اسـتفراغ ،درد
شكم ،اسهال ،درد قفسه سیگه ،سرفه ،فارنهيت ،فتوفوبی ،لگفادنوپاتی ،كگهكتويت ،زردی،
پانكراتیت و درگیری  CNSو كوما تظاهر میكگد .بـا پیشـرفت بیمـاری تظـاهر بـالیگی
خونريزیدهگده پتشی و اكیموز در سطوح پوستی و مخاطی شروع میشـود .در حـدود
روز پگجم ،بیمار دارای عاليم جلدی بهشكل راشهای ماكولر و پاكولر اغلب در تگه و در
هفته دو  ،فرد با تابلوی شوك و آسیب چگـد ارگـانی فـوت مـیكگـد .از عاليـم ديگـر
آترالهی ،اركیت ،هپاتیت مكرر ،میلیت عرضـی و يووئیـت مـیباشـد .مـر ومیـر در 31
درصد موارد واقع میشود .فر ساب كلیگیكال نادر است.
 عامل تب خونري يدهنده امسكبیماری بهطور ناگهانی بعد از طی دوره كمون  1تا  1روزه بـا عاليـم تـب ،سـردرد،
تظاهرات خونريزیدهگده از قبیل خونريزی بیگی ،خـونريزی گوارشـی و رحمـی شـروع
میشود .مر ومیر بیماری پايی است ( نیم تـا  1درصـد) .عاليـم ايـ بیمـاری شـبیه
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بیماری جگگل كیاناسور است با اي تفاوت كه عوار

عصبی روانی ناشی از اي بیماری

شايعتر است .میزان مر ومیر ناشی از اي عفونت كمتر از  1درصد میباشد.
 عامل ژونیندر حالت طبیعی دوره انكوباسیون بعد از آلـودگی 1 ،تـا  3روز مـیباشـد .هجـو
بیماری ناگهانی و با تب پی

رونده ،احساس كسـالت و درد عضـالنی میـالهی خـود را

نشان میدهد .درد ناحیه معده ،درد پشت كره چشم ،گیجی ،نور ترسی ،يبوست ،عفونت
ملتحمه چشم ،برافروختگی صورت و ناحیه فوقـانی تگـه و كـاه

فشـار خـون ،شـايع

میباشگد .پتشیهای پوستی مخصوصاً در زير بغل و لگفادنوپاتی عمومی ديده میشـوند.
تب تسكی ناپذير بوده و بعضی بیماران بهطور پـی رونـدهای ،تركیبـی از سـگدر هـای
عصبی و عروقی بیماری را نشان میدهگد .بیماری به شـكل همـوراژی لثـه ،همـوراژی
دستگاه گوارش ،همواژی بیگی و ديگر غشاءها ،سگدر نشت مويرگی ،پروتئی در ادرار،
افزاي

هماتوكريت ،كاه

فشار نبض ،تگگی عرو و شـوك خـود را نشـان مـیدهـد.

انفیلتراسیون ريوی ممك است بهدلیل نشت عروقی يا عفونت ثانويه باكتريال رخ دهـد.
بیماری عصبی شايع است و با كاه

و ضعف رفلكسها و ناتوانی در راه رفت  ،لرزش و

فاسیكو سیون زبان و پی آگهی فو العاده شديد است .میـزان مـر ومیـر  31تـا 11
درصد است.
 عاملهانتادوره انكوباسیون بیماری متغیر از  1تا  03روز و بهطور متوسط  30روز میباشـد.
تب ،ترومبوسیتوپگی و نفريت بیگابیگی حاد ،شاخصهای بیماری هستگد .تب هموراژيك
با سگدر كلیوی عفونت حاد ويروسی است كه سبب التهاب كلیه شده و ممكـ اسـت
حتی سبب نارسايی حاد كلیه شود.
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خونريزی مگتشر و شوك با  31درصد مر

رخ میدهد .سگدر ريویهانتا ويروسی

به شكل بیماری شديد اختالل تگفسی با میزان مر ومیـر  11درصـد اسـت كـه ابتـدا
بهصورت تب با هجو ناگهانی و میالهی جگرالیزه خود را نشان میدهد .ممك اسـت بـا
درد شكمی و اختال ت گاسترو ايگتستیگال همراهی شـود .در حـدود  0تـا  1روز بعـد،
عاليم ريوی كه شامل سرفه و تگگی نفس میباشـد ،تظـاهر مـینمايـد .تـاكیكـاردی و
تاكیپگه با كاه

فشار خون ماليم وجـود دارنـد .در حالـتهـای پیشـرفته ،اد ريـوی

بیگابیگی ديده میشوند كه ممك است در عر

چگد ساعت بعد تگفس را مختل كگگد.

 عامل الساتب سا تظاهرات بالیگی گوناگونی دارد .دوره انكوباسیون در مواقعی كه عفونت از
شخصی به شخص ديگر مگتقل میشود  31روز (معمو ً  3تا  33روز) میباشـد .بعـد از
ورود ويروس به بدن و طی شدن دوره انكوباسیون ،ويروس تولید نكروز كانونی در كبد،
پگومونی بیگايی ،تور صورت و انسفالوپاتی مینمايد .در يك مگطقه ،اندمیك بیماری به
شكل تب ناگهانی سردرد ،ناخوشی و كسالت ،گلودرد ،زخمهـای دهـانی ،راش پوسـتی،
اسهال ،اد صورت ،درد پشت و قفسه سیگه و مفاصل ،اسـتفراغ و پروتئیگـوری خـود را
نشان میدهد .در موارد شديد ،كونهكتیويت ،پگومونی ،كارديـت ،هپاتیـت ،انسـفالوپاتی،
كری عصبی و يا هموراژی ديده میشود .حدود  31درصد مـوارد بیمارسـتانی مگجـر بـه
مر

شده كه معمو ً به دنبال كو پس قلبی عروقی است .درگیری سیستم عصـبی بـه

شكل انسفالوپاتی ،آنسفالیت و عاليم مگگهيتی میباشد .مر

در هفته دو بهدلیل شوك

ناشی از كم شدن حجم مايع خون اتفا میافتـد .پـاتوفیزيولوژی سـگدر تـب شـوك
هموراژيك بهطور كامل مشخص نشده است .تظاهرات بالیگی مرتبط با مر
كاه

فشار خون ،تگگ شدن عرو محیطی ،كاه

عبارتانداز:

برونده ادراری ،اد ريوی و صورتی
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و در بعضی موارد ،افوزيونهای پلورال و آسیت به همراه هموراژی جزيی سطوح مخاطی
است.
 عوامل ويروسی تبزا عامل تب پشه خاكیدر انسان بهطور طبیعی بعد از گزش پشه خاكی ،برروی پوست پاپولهای كوچك
خارشدار ايجاد میشـود كـه تـا  1روز بـاقی مـیمانـد .ايـ عاليـم بعـد از يـك دوره
انكوباسیون حدود  1تا  1روزه آغاز میشوند .از  30ساعت بعد از شروع تب ،ويـروس در
خون يافت میشود .عاليم بالیگی شامل سردرد ،بدحالی ،تب ،تهوع ،نور ترسی ،آبريزش
چشم ،سفتی گردن و پشت ،درد شكم ،درد عضالنی و لكوپگی است .تـب حـدود  11تـا
 01درجه سانتیگراد است كه  3تا  0روز طول مـیكشـد .تمـا بیمـاران مبـتال بهبـود
میيابگد و در عفونت طبیعی تاكگون مر

ناشی از بیماری گزارش نشده است.

 عامل تب دره ريفتتظاهرات بالیگی اي بیماری در انسان ،صر نظر از اي كه عفونت از چـه طريقـی
(نی

مگس يا آئروسل) به او مگتقل شده باشد يكسان میباشگد .بر اثر ايجـاد آلـودگی

توسط آئروسل در يك مگطقه مشخص ،هم انسانها به اي تب مبـتال مـیشـوند و هـم
عاليم بیماری در حیوانات مگطقه مشاهده میشود .چگانچه در مگطقهای اي بیماری در
غیاب مگس ناقل و مخزن عفونت مشاهده شود با احتمال زياد يك حمله زيستی اتفـا
افتاده است .حیوانات اهلی نیز نسبت به آئروسلهای محتوی ويـروس حسـاس بـوده و
عالوهبراي ممك است با آلوده شدن آنهـا مقـدمات ايجـاد يـك اپیـدمی معمـولی بـا
خصوصیات و الگوهای كامالً طبیعی فراهم گردد .دوره كمون ايـ بیمـاری  3تـا  1روز
میباشد و پس از گذشت اي مدت ،تب توأ با ضعف و بیحالی شروع میشود كه چگد
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روزی ادامه خواهد داشت .ساير عاليم و عوار
حساسیت و پیچ

ايـ دوره عبـارتانـداز :كونهنكتیويـت،

شكم ،خوندماغ و احتما ً مقداری پتشی .حدود يك درصـد مـوارد

ممك است به سگدر ويروسی تب هموراژی نیز مبتال شوند ،كه غالباً با هپاتیت همراه
بوده و ممك است با خونريزیهای تحت مخاطی ،پتشی ،زردی ،بیادراری و شوك نیـز
همراه باشد .در اي صورت میزان مر ومیر بیماران به  11درصد میرسد .درصد كمی از
بیماران نیز ممك است متحمل ضايعات ماكو و اختال ت شديد چشـمی وابسـته بـه
وازكولیت رتیگال ،هموراژی ،اد و شكستگی شوند .تظاهرات چشمی عمدتاً پس از دوره
نقاهت شروع شده و حدود نیمی از بیماران در اي مرحله به نقص عضو دايمی بیمـاری
مبتال میشوند .موارد نادری از بیماران ممك است نهايتاً به آنسفالیت مبتال شوند.
 عامل تب داندر حالت طبیعی ،ويروس با نی
اطرا محل نی

پشه عفونی وارد بـدن شـده و در غـدد لگفـاوی

تكثیر يافته و ظر  3تا  1روز از طري خون در بافـتهـای مختلـف

بدن مگتشر میشود .تب دانگ يك بیماری تبدار است كه با سردرد ،دردهای اسـكلتی-
عضالنی با احساس سرما ،سردرد شديد و درد كره چشم ،مشخص مـیشـود .پیشـرفت
ناگهانی به سمت سستی و بـیحـالی ،درد اسـكلتی عضـالنی و درد كمـر و حساسـیت
شكمی ،بیاشتهايی ،تهوع ،استفراغ و اختالل در حـس چشـايی ديـده مـیشـود .درجـه
حرارت بدن بعد از  1تا  1روز به حالت طبیعی برمیگردد و گاهی در روزسو بر طـر
شده و مجدداً در حدود روزهای پگجم تا هشتم بعد از شروع بیماری افـزاي

مـیيابـد.

راش ماكولوپاپولر يا شبه مخملك در روزسو و چهار ممك است ايجـاد شـود و بـرای
 30تا  33ساعت باقی مانده و به دنبال آن پوستهريزی اتفا میافتد .غدد لگفاوی غالبـاً
بزر

میشوند .دوره نقاهت بیماری هفتهها ادامه دارد ،اگرچه عوار

بیماری و مـر

ناشی از آن نادر است .سگدر بالیگی شديدتری به نا تب هموراژيك دانگ ممك است
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در نتیجه وجود مقادير زيادی آنتیبادی يا واكـگ

تقـاطع بـوده و بـا سـروتیپ ديگـر

ويروسی و يا از طري مادر انتقال يافته باشد .اي سگدر در پی پاس اولیه هتروتیپیك
بدن اتفا میافتد و مقدار زيادی آنتیبادی با واكگ

متقاطع علیه سروتیپ اول تولیـد

میشود .كمپلكس ايمگی متشكل از ويروس وآنتیبادی ،كمپلمان را فعـال مـینمايـد و
باعث افزاي

نفوذپذيری عرو و ترومبوسیتوپگی و كاه

پروتئی میشود كه نتیجـه

آن شوك و خونريزی است .میزان مر ومیر حدود 3تا 31درصد است وممك اسـت بـه
 01درصد هم برسد.
 عامل تب غرب دره نیل«تب غرب» نیل بیماری حاد ،خفیف و تبدار اسـت كـه همـراه بـا لگفادنوپـاتی و
بثورات جلدی میباشد .اي بیماری در خاورمیانه ،نواحی گرمسیری و نیمـهگرمسـیری
آفريقا وجگوب غربی آسیا مشاهده میشود .ويروس از طريـ پشـه كـولكس وارد بـدن
شده ،ويرمی و عفونت سیستمیك مگتشری را بهوجود میآورد كه با لگفادنوپاتی و گاهی
همراه با ماكولوپاپولر ،مشخص میشود .در مرحله حاد بیماری ممك است مگگه بهطـور
گذرا گرفتار شود .ويروس مولد اي بیماری ممك است در افـراد مسـ كـه آنتـیبـادی
سازی آنها كم و با تأخیر صورت میگیرد آنسفالیت كشگدهای را ايجاد نمايد.
 عامل چیكن گونیاتب  chikungunyaبهعگوان نمونه و سمبل اصلی بیماریهای ناشیشـده از گـروه
بزرگی از آلفاويروسها كه باعث تب ،راش و پلیارتريت میشوند ،شگاخته میشود .ايـ
بیماری يك عفونت حاد ويروسی است كه با تغییر وضعیتی سريع از حالت سـالمتی بـه
بیماری مشخص میشود.
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دوره آنكوباسیون متغییر بی  3تا  33روز است .تب به شكل افزاي

سريع دمـای

بدن به حدود با ی  01درجه سانتیگراد و اغلب دو فازی همراه با لرز تكاندهگده خـود
را نشان میدهد .بعد از چگد روز تب ممك است فروك

نمايد و متعاقباً دوباره افزاي

محدود داشته باشد (حالت  .)sadle-backآترالهی پلیآرتیكو ر بوده و مفاصل كوچـك
و مكانهائی كه آسیب قبلی ديدهاند را گرفتار مینمايد .اي عاليـم ممكـ اسـت يـك
هفته تا چگدي ماه طول بكشد كـه بـا میـالهی همـراه هسـتگد .راش در روز اول ظـاهر
میشود اما هجو آن ممك است تأخیری باشـد .معمـو ً خـود را بـه شـكل قرمـزی و
برافروختگی با ی صورت و گردن نشان میدهد و به يك شكل ماكو ر و ماكولوپـاپو ر
كه ممك است خارشدار باشد ،توسعه میيابد .ضايعات بعدی روی تگه ،لبها ،صورت و
كف دستها و پاها ديده میشود .ضايعات پتشیال نیز در اي بیماری عگوان شده است.
سردرد ،فتوفوبیا ،درد پشت كاسه چشـم ،گلـو درد بـا عاليـم عیگـی فارنهيـت ،تهـوع و
استفراغ همچگی ممك است رخ دهد .درگیری مفصلی شديد در بزرگسا ن شايعاست؛
در صورتی كه در بچهها اغلب با عاليم مربوط به سیستم عصبی مركزی به شكل حملـه
ناگهانی وتشگج همراه است .درگیری طو نیمدت مفاصل در افراد  HLA-B27گزارش
شده است.
 عامل رودخانه راسدوره انكوباسیون بیماری متغیر از  1تـا  33روز و معمـو  3تـا  3روز مـیباشـد.
بیماری معمو ً با آرترالهی ،تور مفاصل (بهويـهه مفاصـل كوچـك دسـت و پـا) شـروع
میشود .راش كه در تگه واندا های فوقانی ظاهر میشود معمو ماكولوپاپو ر است امـا
گاهی وزيكو ر میشود .آرتريت در بی

از  01درصد آنهايی كه آلوده شـدهانـد ديـده

میشود .آرترالهی و تب نیز شايع هستگد .اي موارد اغلب با عاليم عمومی مثـل تهـوع،
سردرد ،درد پشت ،و فتوفوبیا همراه هستگد .همچگی در مواردی فارنهيـت ،اريـتم كـف
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دست و پا ،لگفادنوپاتی و پتشی توصیف شدهاند .اكثريت بیماران ظر مـدت دو هفتـه
بهبودی كامل راكسب مینمايگد ،اما برخی ديگر نشانههای مفصـلی را حتـی بـرای يـك
سال نشان میدهگد.
 عامل سندبیسدوره كمون اي بیماری سه تا ش

روز است .اولی عالمت تیپیك با تـب شـديد،

بیقراری ،دردهای مفصـلی و سـرگیجه همـراه اسـت .راشهـای پـاپو ری بعـداً ظـاهر
میشوند .به دنبال آن ،زخم وزيكولهای كوچـك روی كـا گوشـتی و زخـم وزيكـولی
بزرگتر در دست و پا ايجاد میگردد .اي ويروس را میتوان از وزيكولها نیز جـدا كـرد.
اكثر بیماران مبتال به تب  sandbisپس از يك هفته بهبود میيابگد .ولی بیمـارانی كـه
دچار آرتريت شده باشگد ،درد مفاصلهايشان تا ش

هفتـه بـاقی مـیمانـد .تظـاهرات

كلیگیكی غیرمعمول شامل آنسفالیت و میوكارديت ناپايدار میباشد .اي بیماری معمو ً
در بچهها سیر خفیف دارد.
 عامل لنفاتیكی كوريو مننژيتبیماری تبدار با سردرد و عاليم سیستمیك همراه با لكوپگی ظاهر میشود و آنگاه
تب محدود میشود .پس از  3تا  0روز تب مجددا بازمیگردد .همراه با سردرد شـديد و
ايجاد مگگهيت ،اد پاپی ،افزاي

فشار  SCFو میزان پروتئی مايع  SCFحـدود 111تـا

 111میلیگر در سیسی و چگد صد لگفوسیت به آنسفالیت و انسفالومیلیت با تظاهرات
سايكوز ،پارايلهی ،آسیب اعصاب كرانیـال و اخـتالل در اعصـاب حسـی و اتونومیـك از
تظاهرات ديگر میوكارديت آرتريت و آلوپسی و اوركیت است .میوكارديت با تاكی كاردی
و تغییرات ديگر  EKGهمراه است .آرتريت به شكل درگیری مفاصل بـی انگشـتی بـا
درد و تور و قرمزی مختصر همراه است كه طی چگد هفته بهبود حاصل میشود .مادر
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در طی حـاملگی مـیتوانـد مبـتال شـده و سـبب آلـوده شـدن جگـی گـردد و ايجـاد
هیدروسفالی ،میكروسفالی و كوريورتیگیت بگمايد.
 عامل مايارواي ويروس ،عامل اپیدمی يـك نـوع بیمـاری همـراه بـا تـب ،بثـورات جلـدی و
آرتروپاتی میباشد .تظاهرات بـالیگی ايـ ويـروس بـا چیكونگونیـا ،آنیونـگ و ويـروس
سیگدبیس ،ويروس رودخانه رأس غیر قابل تفكیـك اسـت .دو تـا از سـه اپیـدمی ايـ
بیماری در مگطقه آمازون برزيل و ديگری در بولیوی رخ داده اسـت .درصـد عفونـت در
اپیدمی مگطقه  Belterraبرزيل با بوده ( 31درصـد) و نسـبت زيـادی از افـراد آلـوده،
عاليم بالیگی بیماری را نشان دادهاند .شكايات و عاليـم بیمـاری از نظـر بـروز و نسـبت
شیوع ،شبیه سايرعفونتهای آلفاويروس میباشد.

 -11-3تشخیص يك حمله از طريق سیسـتم هـاي نظـارت بـر
بیماريها
متدولوژی نظارت برای يك حادثه زيستی مشابه آنچیزی است كه برای تشـخیص
بیماریهای جديد يا بیماریهای نادر بهكار گرفته میشود.
نظارت ،تما ردههای درمانی  -از مطبهای شخصی گرفته تا بیمارستانهای بزر
 را دربرمیگیرد .سیستمهای نظارتی میتوانگد غیرفعال ( )passiveيـا فعـال ()activeباشگد .سیستمهای نظارتی غیرفعال تكیه بر گزارشهايی دارد كه توسط دستانـدركاران
بهداشتی از بیماری مربوطه ارائه میگردند .اي سیسـتمهـا حساسـیت و اعتبـار ضـعیف
داشته و فاقد ارزش ً سر وقتی ً " "timelinessبوده و پوش

حـداقلی مـیدهگـد .ايـ

سیستمها جهت نظارتهای مدرن مثل نظارت بر رويدادهای بیولوژيكی ،كارايی چگـدانی
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ندارند .تگها گزارش آزمايشگاهی الكترونیكی است كه میتواند اطالعات مفید و بهمـوقعی
را جهت مگظورهای اپیدمیولوژيكی فراهم كگد.
در ايا ت متحده آمريكا اكثر سیستمهای نظارتی در سـطوح محـالت ،ايـا ت و يـا
حتی فدرال بهصورت غیرفعال انجا میگیرنـد .مركـز كگتـرل و نظـارت بـر بیمـاریهـا،
( )CDCشماری از سیستمهای نظارتی غیرفعال از بیماریهـای عفـونی را تحـت نظـر و
كگتــرل دارد .بهتــري سیســتم شــگاختهشــده در اي ـ خصــوص ،سیســتم National

 Notifiable Disease Surveillanceمیباشد كه  CDCاز طري گـزارشگیـری كـه
حاصل همكاری و تشريك مساعی پزشكان ،دپارتمان بهداشت محلـی و ايـالتی و CDC

است ،آنرا بهكار میگیرد.
در نظارت فعال ز است كه مأموري و دستاندركاران بهداشتی مربوطـه بـهطـور
فعال موارد جديد بیماریها و همهگیریها را جستجو و تشخیص دهگد .در اي سیسـتم،
اطالعات صحیحتر ،با اعتبارتر و بهموقعتر از سیستمهای نظارتی غیرفعال میباشگد .برای
برقراری و هدايت نظارت فعال ،دپارتمانهای بهداشتی محلی بايـد شـمار كـافی از افـراد
مجرب و آموزشديده را در اختیار داشته باشگد و بهطور مرتب آموزشهای آنها باز بیگـی
و بهروز گردند.
اي افراد علمی و متخصص ،اطالعات اپیـدمیولوژيك عوامـل عفـونی را گـردآوری و
آنالیز مینمايگد و در كگار فعالیت خود ،فعالیـت سیسـتمهـای نظـارتی غیرفعـال را نیـز
كگترل و هدايت میكگگد .سیستم معمول امروزی در باره بیماریهای اضطراری جهـانی،
از ايگترنت و آدرسهای الكترونیكی بهره میبرد.
بهعگوان مثال ،يك طرح از اتحاديه افراد علمی و متخصص در آمريكا تحـت عگـوان
 )Program for monitoring Emerging Disease( ProMEDبـرای ارتبـاطدهـی
میان ايستگاههای فعال نظارتی در سراسر جهان كه قادر بـه تشـخیص همـهگیـریهـای
نامعمول از بیماریهای عفونی هستگد ،تشكیل شده است.
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در سال  CDC 3333بودجه زيادی را جهت سازمانهای بهداشتی عمومی شـهری
ايا ت معیگی از ايا ت متحده آمريكا اختصـاص داده اسـت .ايـ بودجـه بـرای توسـعه
سیستمهای نظارت بر بیماریها و ديگر زيرساختهای بهداشت عمـومی مـورد اسـتفاده
واقع میشود.
سیستم بهداشت سالمت در اروپا در برابر تمـامیمخـاطرات عمـدی و غیـر عمـدی
مانگد تهديدات بیوتروريسم موجود در محیط ،بهصورت مراكز و سازمانهايی با وظـايف و
تعهدات برنامهريزیشده و تحت نظارت دولت وجود دارد.
اي سیستمها كه شامل سیستمهای ارزيـابی ،اطـالعرسـانی و اعـال خطـر سـريع
میباشد ،عمدتاً شامل موارد زير است:
 ( RAS-BICHATسیســتم ســريع اعــال خطــر در برابــر تهديــدات زيســتی وشیمیايی)
 ( RAS-CHEMسیستم سريع اعال خطر در برابر تهديدات شیمیايی) ( EWRSسیستم اعال خطر و عكسالعمل اولیه) ( MEDISYSسیستم هوشمگد پزشكی در برابر عوامل عفونی و بیوتروريسم) ( ADNSسیستم اطالعرسانی بیماریهای حیوانی) ( RASEFسیستم اطالعرسانی درباره غذا و مخاطرات غذايی) ( TRACESسیستم بازرگانی و صادرات) ( EUROPHYTسیستم اطالعرسانی بهداشت گیاهان) ( CISسیستم اطالعرسانی مشتريان) ( CRMSسیستم مديريت ريسك در برابر جامعه مشتريان)( RAPEX -سیستم اعال خطر سريع در برابر تمامی تولیدات ،به جز مواد غذايی)
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بهعگوان مثال در سال  ،3333يك شـركت بـه حمايـت از نیازهـای ارائـهدهگـدگان
مراقبت های بهداشتی ،سیستم های درمانی مگاسـب ،تضـمی درمـان بـا كیفیـت بـا و
خدمات پشتیبانی حرفهای اختصـاص داده شـد .ايـ شـركت بـا نـا  Medisysتوسـط
جمعی از پزشكان و پرسگل بهداشت حرفهای و با تجربهای گسترده در تمامیزمیگههـای
مديريت پزشكی راهاندازی شد .تعهد خدمات به مشتريان ،توجه به جزئیات و تمركـز بـر
روی خطوط تولیدی تخصصی توسط نیروی انسانی مگجر به گسترش اي مركـز گرديـد،
بهطوریكه امروز به يك مگبع با ارزش در زمیگههای بهبود كیفیت ،مديريت بهرهبرداری،
مــديريت اشــخاص ،جمــعآوری دادههــا ،مــديريت پــروژههــا ،تعلــیم نیــروی پرســتار در
موقعیتهای موقت و دائم و بهداشت ،درمان و مشاوره تبديل شده است.
گروه بهداشت  Medisysراهحلهای مراقبتهای بهداشتی به افـراد و شـركتهـای
بزر

را فراهم میكگد .اي شركت ارائهدهگده خدمات سالمت اجرايی اسـت كـه شـامل

يك معايگه پزشكی توسط پزشك اجرايی تخصصی سالمت ،و همچگی طیف وسـیعی از
روشهای ارزيابی سرطان ،بیماریهای قلبی ،ارزيـابی بیگـايی ،شـگوايی ،عملكـرد ريـه و
ارزيابی عوامل مخاطرهآمیز در زندگی افراد میباشد .از طرفی ،خدماتی همچـون بررسـی
محل كار در كاه

ريسكهـای بهداشـتی ،درمـانی و مـديريت رويـدادهای مربـوط بـه

بهداشــت ،خــدمات تصــويربرداری پزشــكی مســتقل از ارزيــابیهــای پزشــكی ،ارزيــابی
توانايیهای عملكردی ،و تجزيهوتحلیلهای مربوطه را ارائه میدهد .عالوهبر اي  ،شـركت
ارائهدهگده خدمات مسافرتی ،خدمات بهداشتی و بیمه درمانی بـه تمـامیافـراد در حـال
مسافرت در سراسر دنیا میباشد.
يكــی از مهــمتــري وظــايف مركــز  ،Medisysمانیتوريگــگ ،بررســی و تشــخیص
تهديدات زيستی میباشـد .گزارشـات  Medisysنشـان مـیدهـد برخـی از كشـورها بـا
استفاده از روشهـای بیوفگـاوری و دسـتكاریهـای ژنتیكـی ،كماكـان در پـی گسـترش
سالحهای زيستی میباشگد .در ديگر گزارشی كه توسـط مركـز تحقیقـات بیمـاریهـای
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عفونی توسط سايت مگتشر گرديده حاكی از شیوع با ی برخی بیمـاریهـای عفـونی در
مرز لبگان و سوريه بوده كه كارشگاسان بهداشت اي مركز ،احتمال استفاده از سالحهای
زيستی در اي مگاط را دور از ذه نمیدانگد.
شبكه بهداشت و درمان  Medisysبهعگـوان يـك جـزء حیـاتی از زيرسـاختهـای
جامعه ،آمادگی خود را برای پاسخگويی به شرايط اضطراری كه در جامعه روی میدهـد،
نشان میدهد .اجرای روش هايی جهت تسهیل برنامههای اضطراری و مديريت جامعه در
شــرايط بحــران بســیار حــائز اهمیــت اســت كــه شــبكه بهداشــت ســالمت Medisys

تمامیكمك های مورد نیاز در اي شرايط را فراهم مـیسـازد ،Medisys .يـك سیسـتم
كامالً پیشرفته است كه میتواند اطالعات بیشتری به زبـانهـای مختلـف در يـك زمـان
ارائه دهد.
اطالعات پزشكی قانونی ،اطالعـات كگتـرل كیفیـت ،خـدمات سیسـتم اجتمـاعی و
اطالعات كگتـرل عفونـت هـای عمـدی و غیرعمـدی ،از ويهگـیهـای شـبكه Medisys

میباشد .برای مثال ،در كانادا  311كارفرما به برنامهريـزی و مـديريت شـبكه بهداشـتی
تحت نظارت  Medisysمیپردازند كه اساس اي مجموعه ،افـزاي
مشاركت آنها ،افزاي

رضـايت كاركگـان و

بهرهوری در جهت بهبود شركت و حفظ اعتبار آن میباشد.

 -11-3اذعان مستقیم گروه هاي حمله كننده مبنی بر استفاده از
عوامل زيستی در زمان رويداد واقعه
دشم ممك است برای جلب توجه و ايجـاد وحشـت و تـرس ،انجـا يـك حملـه
زيستی را اعال نمايد .احتمال دارد كه خبر كذب و جگبه شوخی داشته باشد .اگر عامـل
مفرو

بهحالتی باشد كه بهآسانی قابل جمعآوری باشد (مانگد غبـار) ،ممكـ اسـت بـه

زمانی در حـدود  30سـاعت يـا بیشـتر بـرای تشـخیص ايگكـه عامـل اعـال شـده يـك
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میكروارگانیسم عفونی است و يا يك ماده غیر مضر است ،نیاز باشد .اگر عامل اعال شـده
بهشكل آئروسل غیرقابل رؤيت باشد ،تشخیص آن با مشكالتی روبرو خواهد شد.

 -11-3تأيید يك حمله از طريق بررسیهاي آزمايشگاهی
به طور كلی در تشخیص آزمايشگاهی يك حمله زيستی ،استفاده از روشهای تـوأ
تشخیصی سريع با اختصاصیت كمتر و روشهـای تشخیصـی غیـر سـريع و تأيیـدی بـا
اختصاصیت بیشتر توصیه میگردد .روشهای آزمايشگاهی تشخیصی بهكـار گرفتـهشـده
میبايستی قابلیت شگاسايی اكثريت وسیعی از عوامل محتمـل مـورد اسـتفاده را داشـته
باشگد .همچگی بهسادگی و بهسرعت در مراكز مختلف تشخیصی قابل انجا باشگد .ايـ
روشها بايد حداقل واكگ

متقاطع را با میكروارگانیسمهای نزديك و خويشـاوند داشـته

و عامل يا عوامل مورد نظر را در انواع نمونههای مختلف بالیگی و محیطی حتی به میزان
كم شگاسايی نمايگد.
بديهی است هر اقدا تشخیصی آزمايشگاهی كه بتواند عامل يا عوامل مورد نظـر را
قبل از مواجه افراد با آنها شگاسايی نمايد ارزشمگد است چرا كه با اعال خطر سـريع بـه
افراد در معر

خطر ،میتوان بـا اسـتفاده از ماسـك و لبـاسهـای محـافظتی اقـدامات

پیشگیرانه را اعمال نمود .اما واقعیت اي است كه بـهدلیـل ماهیـت اكثـر بیمـاریهـای
عفونی از جمله وجود دوره كمون آنها ،بسیاری از موارد حمالت زيستی بعد از در معر
قرارگیری افراد با عوامل بهكار گرفته شده شگاسايی میشوند.
ممك است انتقال مواد مشكوك به آزمايشگاههای ويهه و تخصصی جهت شگاسايی
و تعیی هويت عامل يا عوامل مورد استفاده ،ضرورت پیدا كگـد .بـرای مثـال ،در ايـا ت
متحده آمريكا در چگی مواردی آزمايشگاههـای مرجـع و تخصصـی مؤسسـه تحقیقـاتی
بیماری های عفونی ارت

ايا ت متحده و مركز كگترل و پیشگیری از بیماریها ()CDC

اقدامات تأيیدی را بر روی نمونهها انجا میدهگد .حتی اگـر هواپیمـای اختصاصـی نیـز
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موجود باشد زمان نسبتاً زيادی طول میكشد تـا نمونـه از محـل تهیـه و بـه آزمايشـگاه
تحويل گردد و اي زمان ممك است بهد يل مشـكالت فگـی انتقـال يـا شـرايط جـوی
نامگاسب طو نیتر گردد .تأخیر در تأيید بیماری باعث وحشت بیشتر ،انتشـار سـريعتـر
عامل و كماثر شدن برنامه های پیشگیری يا درمان خواهـد شـد؛ لـذا توسـعه روشهـای
تشخیصی پرتابل ،عملیاتی و قابل اعتماد بايد در اولويت با يی باشد.

 -13-3امنیت مواد زيستی
بر اساس تعريف سازمان جهانی بهداشت" :محافظـت ،كگتـرل و پاسـ گـويی مـواد
بیولوژيكی ارزشمگد در آزمايشگاهها بهمگظور پیشگیری از دسترسی غیر مجاز افـراد ،گـم
شدن ،دزدی و استفاده نابجا و يا انتشار بی المللی آنها ،امگیـت مـواد بیولـوژيكی نامیـده
میشود".
 (VBM) Valuable Biological Materialsيا مواد بیولوژيكی ارزشمگد ،بـه آن
نــوع از مــواد بیولــوژيكی گفتــه مــیشــود كــه بايــد براســاس درخواســت "صــاحبان،
مصر كگگدگان ،مسوولی سرپرستی يا نگهداری و قانونگذاران" ،تحت نظـارت ،كگتـرل
و نگهداری قرار داشته و در آزمايشگاهها اقدامات خاصی برای مراقبت و حفاظت از آنهـا
بهمگظور ارزش های اقتصادی ،تاريخی ،و يا حفاظت افراد جامعه از تاثیرات زيانبخ

قرار

داشته باشگد .مواد بیولوژيكی با ارزش میتواند شامل عوامل بیماريزا و سمی ،عوامل غیـر
بیماريزا ،سوش های واكسـ  ،مـواد غـذايی ،عوامـل بیمـاريزايی كـه دسـتكاری ژنتیكـی
شدهاند ،محتويات سلولی ،عگاصر ژنتیكی ،و نمونههای بسیار غیر عـادی باشـگد .سـازمان
جهانی بهداشت تعیی اسـتانداردی در سـطح ملـی را ،بـرای كشـورها و موسسـاتی كـه
میتوانگد مسئولیت محافظت از نمونههـای بیولـوژيكی ،مـواد بیمـاريزا و سـمو داشـته
باشگد ،توصیه میكگد.
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 -1-13-3جابجايی و انتقال مواد عفونی
نمونه هـای مرضـی مشـكوك كـه بـرای تشـخیص بیمـاری از انسـان و يـا حیـوان
جمعآوری می شوند بايد به آزمايشـگاه ارسـال گردنـد .ايـ نمونـههـا بايـد بـه طريقـی
بستهبگدی شوند تا سالمت و امگیت كسانی كه در انتقال آنها شـركت مـیكگگـد را بـه
مخاطره نیگدازد .بستهبگدی صحیح نمونههای مرضی مـیتوانـد تضـمی كگگـده سـالمت
افرادی كه آنها را مگتقل میكگگد باشد .در صـورتی كـه بسـتهبگـدی در ضـم انتقـال
آسیب ديده باشد نهتگها رسیدن آن به مقصد به تأخیر خواهد افتاد ،بلكه افـردی كـه در
ضم انتقال بـا آن در تمـاس خواهگـد بـود در مخـاطره قـرار مـیگیرنـد .بسـتهبگـدی
نمونههايی كه ممك است آلودهكگگده باشگد با توجه به قوانی خـاص صـورت گرفتـه و
بايد به همراه اطالعات كافی باشگد.
نمونههای احتمالی آلودهكگگده در دو رده قرار میگیرند.
رده الف :نمونه هايی كه ممك اسـت حـاوی عوامـل آلـوده كگگـدهای باشـگد كـه
میتوانگد نزد انسان يا حیوان بیماریهای ناتوانكگگده و يا مر آور ايجاد كگگد.
رده ب :نمونههايی كه در گروه با قرار نمیگیرند.
سازمان ملل برای انتقال نمونههای زيستی از هر دو گروه ،اسـتانداردهای خاصـی را
برقرار كرده است .برای نمونههای گروه الف ،بستهبگدی سه يه ای طب دستور كار زيـر
توصیه شده است:
يه اول ،شامل ظرفی ضد آب و غیر قابل نشت پوشیده از مواد جاذب ،برای جـذب
مايعاتی كه ممك است از نمونه خارج شود.
يه دو  ،از مواد با دوا  ،ضد آب وغیر قابل نشـت ،كـه در اطـرا ظـر محتـوی
نمونه بسته میشود ،تشكیل شده است .میتوان چگد عدد از ظرو محتوی نمونـه را بـا
هم در يه دو بستهبگدی كرد ولی بايد مواد جـاذب آب بـهانـدازه كـافی بـرای جـذب
مايعاتی كه ممك است نشت كرده باشد در اطرا آن پیچیده شود.
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يه سو كه در روی تما دو يه با پیچیده میشود.
بستهبگدیها بايد با رعايت دقی معیارهـای تگظـیمشـده تهیـه شـود و بـه همـراه
گواهیگامههای ز رسمینشاندهگده آزماي های انجا شده بـر روی آنهـا باشـد .ايـ
آزماي ها شامل سقوط از ارتفاع  3متری ،مقاومت در مقابل ضربه برای سـوراخ شـدن و
مقاومت در مقابل فشار است .يه خارجی بايد دارای برچسـب سـازمان ملـل باشـد كـه
نشان میدهد بستهبگدی بهوسیله مسئول آشگا به مقرارت آزماي  ،مـورد آزمـاي

قـرار

گرفته و پذيرفته شده است .برچسب مخصوص سازمان ملل برای حمل نمونههای گـروه
الف بهمگظور حملونقل مواد زيستی آلودهكگگده را بايد از ارائه كگگدگان مجـاز آن تهیـه
نمود.
برای نمونه های گروه ب نیز بايد از روش بستهبگدی گروه الـف اسـتفاده كـرد ولـی
نیازی به تأيید آزماي های مقاومت و استفاده از برچسب سارمان ملل ندارنـد .مقاومـت
در مقابل فشار و سقوط از ارتفاع دو متری ،آزماي

مگاسبی برای اي نوع بستهبگـدیهـا

است .بسته بگدی اي نمونهها می تواند در محل ،در صورتی كه از مواد مگاسـب اسـتفاده
شود ،صورت گیرد و ارسال آنها نیازی به استفاده از سـازمانهـای مجـاز بسـتهبگـدی و
برچسب خاص ندارد.
برای نمونه های گروه الف و ب بايد از برچسبها و نشـانه هـای مخصـوص اسـتفاده
شود و برای نمونههای ارسالی با ي خشك و يا ازت مايع نیز بايد از اي نوع برچسـبهـا
استفاده گردد .مقرارت گمركی كشور مقصد و ساير اطالعات مربوط بهوسـیله نقلیـه نیـز
در برچسبها درج میگردد .نمونه های گروه الف بايد حاوی برچسبی توسط فرستگده بـا
عگوان "كا ی خطرناك" باشد .درج شماره گـروه بگـدی كـا  ،بسـتهبگـدی صـحیح آن،
نصب برچسب و تهیه مدارك ز بـرای مـواد آلـودهكگگـده ای كـه حمـل مـیشـود ،از
مسئولیت های قانونی ارسالكگگده می باشد .فقدان هر يك از شرايط گفتهشده مـیتوانـد
سبب تعقیب قانونی ارسالكگگده بستهبگدی شود.
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 -1-13-3حملونقل
نمونه هايی كه به كشورهای ديگر فرستاده میشوند و يا از كشورها بايد عبور كگگـد
تا به مقصد برسگد بايد دارای اجازه قانونی واردات و صادرات كشورهای مربوطه باشگد تـا
به اي وسیله بتوان آن ها را رديابی نمود .جزيیـات مـدارك زمـی كـه بـه همـراه ايـ
نمونههای خواهد بود را شركتهای حملونقل مشخص میكگگـد .ولـی بـهطـور معمـول
شرايط انتقال بهوسیله سازمانهای سالمت ،كشـاورزی و يـا مقامـات گمركـی مشـخص
میشود.
همكاری و همـاهگگی ارسـال كگگـدگان بسـته بگـدی هـای زيسـتی سـازمان هـای
حملونقل ،و دريافتكگگدگان بستهبگدیها برای رسیدن بهموقع و سـالم آنهـا ضـروری
است .برقراری ارتباط موثر و مفید بی اي سازمانهای مختلف ،در ايجاد ايـ همكـاری
تاثیر بسیار زيادی دارد .توصیه میشود كه قبل از ارسال بستههای مواد زيسـتی ،بـا ايـ
سازمانها ارتباط برقرار شده و زمیگههای همكاری فراهم شود.
فرستگدگان ،حمل كگگدگان و گیرندگان بستههـای حـاوی مـواد زيسـتی ،مسـئول
بهسالمت رسیدن موفقیتآمیز آنها هستگد .رعايـت تمـا مقـررات و قـوانی مربـوط بـه
ارسال اي نوع محصو ت زيستی احتمال آسیب ديدن و خـروج محتويـات آنهـا را بـه
خارج كاه

میدهد و در نتیجه ،مواجه احتمالی مرد با عوامـل عفـونی را كـم خواهـد

كرد .سازمان های حملونقل میتوانگد از قبول ارسال اي گونه بستهبگدیها امتگاع كـرده
و يا مقرارت خاص خود را برای ارسال آنها اعمال نمايگد.
ممك است در بعضی از نواحی امكان ارسال مگظم نمونهها وجود نداشته باشد و يـا
ممك است بعضی از كشور ها قانون خاصی برای حمـلونقـل ايـ نـوع كا هـا نداشـته
باشگد ،كه در اي صورت ارسال نمونهها بـا مشـكل مواجـه خواهـد شـد .تگهـا از طريـ
كوش های مستمر می توان موانع حمل نمونهها را برطـر كـرده و از رسـیدن سـالم و
بهموقع آنها با رعايت شرايط قانونی اطمیگان حاصل نمود.
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 -3-13-3نكات كلیدي در جمعآوري و انتقال نمونهها
در جمعآوری نمونهها بايستی موارد زير را در نظر داشت:
 نمونه بايد در ناحیه اصلی عفونت جمعآوری شده و حداقل آلودگی يا ترشحات رابا ارگانها يا بافتهای مجاور داشته باشد.
 بهمگظور اطمیگان از جداسـازی مطلـوب میكروارگانیسـمهـا از نمونـههـای ادرار،مدفوع ،خلط ،بزا  ،ترشحات و پوسته زخم و چرك بايد از لواز نمونـهگیـری ،ظـرو و
محیط های كشت مگاسب استفاده نمود .ظرو نمونهگیری بايستی دارای درپوش محكم
و مگاسبی باشد كه از نشت و آلودگی نمونه در هگگا انتقال جلوگیری شود .سوآبهـای
پگبه ای ممك است حاوی بقايای اسیدهای چرب باشـد و سـواب آلهيگـات كلسـیم نیـز
ممك است باعث نشر محصو ت سمی شده و در نتیجه ،موجب ممانعت از رشد برخـی
از باكتریهای مشكلپسگد گردد ،لذا استفاده از سوآبهائی از جگس داكرون يا پلیاسـتر
توصیه میشود .سوآبهای حاوی نمونه را بايد در يـك محـیط انتقـالدهگـده يـا ظـر
مرطوب جهت جلوگیری از خشك شدن و مر

باكتری قرار داد.

 برای گرفت نمونه از خون ،مايع مغزی نخاعی ،ترشحات داخل حفرات و مفاصـلو آبسههای بسته میتوان نمونه را توسط سر سوزن و سرنگ بیرون كشـید و وارد ظـر
استريل نمود.
 برای نمونهبرداری از پوست و مخاط سطحی و همچگی ترشـحات و چـركهـايیكه مقدار آنها خیلی كم است میتوان از سواب استفاده كرد.
 برای نمونهبـرداری از مكـان خشـك پوسـت مـیتـوان سـواب را درسـت قبـل ازنمونهبرداری با سـر فیزيولـوژی يـا  Nutrient brothمرطـوب نمـوده و سـپس عمـل
نمونهبرداری را انجا داد.
 در برخی موارد ،از ماده شستشو شده نمونهبرداری مـیشـود .بـرای مثـال جهـتبررسی ويروسها معمو ً از شستشوی گلو استفاده میشود.
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 زمان مگاسب جهت جمعآوری نمونه بايسـتی مشـخص گـردد ،تـا بـدي ترتیـبشــانس جداســازی میكروارگانیســمهــا بــه حــداكثر برســد .مــثالً در تــب تیفوئیــدی،
میكروارگانیسم عامل عفونت را میتوان در طی هفتـه اول بیمـاری از خـون جـدا نمـود.
كشت مدفوع و يا ادرار معمو ً در طـی هفتـه دو و سـو بیمـاری مثبـت خواهـد شـد.
آگلوتیگی های سرمی در طی هفتة دو شروع به افزاي

كرده و در طی هفته پـگجم بـه

بیشیگه مقدار خود میرسد.
 مقدار كافی از نمونه مورد نظر بهمگظور انجا تكگیكهای كشت بايد گرفته شـودو دستورالعمل های ز درمورد حجم مگاسب نمونه مورد نظر جهت كشت بايـد تگظـیم
گردد .نمونه های ناكافی بايستی نگهداری شوند .چگانچه تهیه نمونهای مجدد میسر نبود،
و از نظر كلیگیكی نیز كشت نمونهانديكاسیون داشت بايسـتی روی نمونـة اولیـة ناكـافی
كارهای ز انجا گیرد ،با اي وجود ،آزمايشگاه هگگا گزارش نتیجه بايد شرايط نمونـه
دريافتی را برای پزشك گزارش نمايد.
 حتیا مكان بايستی جمع آوری نمونه جهت كشت ،قبل از تجـويز آنتـیبیوتیـكصورت گیرد.
 در خصوص نمونهگیری آئروسلهای زيستی ،از آنجـايیكـه يـك میكروارگانیسـممورد استفاده در حجم وسیعی از نمونهها مگتشرشده است ،غلظت آنها پـايی آمـده و از
اي رو نمونهها بايد با روشها و سیستمهای خاص تغلـیظ گردنـد .ايـ عمـل بـهوسـیله
دستگاه نمونهگیر انجا میشود .سیستمهای نمونهبرداری جديد قادرند مقـاديری از هـوا
( 31متر مكعب) را در كمتر از يك دقیقه وارد مقادير كمیاز مايع نمايگد.
در جدول  ،1-3نمونهها و شرايط نمونهگیری برخی عوامل میكروبی طی تهديـدات
زيستی ذكر گرديده است.
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 -14-3تشخیص و تعیین هويت عوامل زيستی
 -1-14-3روشهاي تشخیصی سنتی
روشهای سگتی شامل آن دسته از روشهايی هستگد كه محصو ت بیـان يـك ژن
يا ژنهای خاصـی از میكروارگانیسـمهـا را جهـت اهـدا تشخیصـی دنبـال مـیكگگـد.
ويهگی های مشخصات ظاهری در رنگآمیزی میكروارگانیسـم هـا ،ويهگـی هـای ظـاهری
كلونی آنها در محیطهای كشت ،نیازهای تغذيهای و رشد ،الگوهای بیوشیمیايی (مد نظر
در بیوتايپیگــگ) ،آنتــیژنهــای موجــود روی ســطح ســلولهــای میكروبــی (اســاس
ســروتايپیگگ) ،الگــوی حساســیت و مقاومــت آنتــیبیــوتیكی (آنتــیبیــوگرا ) ،پروفايــل
باكتريوفاژی (باكتريوفاژتايپیگگ) و غیره از جمله شاخصههای اصلی مورد بررسی در ايـ
روشها میباشگد.
بهدلیل آنكه عمدة اي ويهگیها مبتگـی بـر بیـان ژن بـوده و تحـت تـاثیر شـرايط
محیطی قرار میگیرند ،روشهای سـگتی مبتگـی بـر ايـ ويهگـیهـا از كـارايی پـايیگی
برخوردارند .از طر ديگر ،انجا آنها زمانبر میباشد؛ لذا اي روشها در بعضی مواقع در
توصــیف ســیمای اپیــدمیولوژيك بیمــاریهــای عفــونی مفیــد مــیباشــگد .از عمــده
محدوديتهای اي روشها میتوان به متغیر بودن نتايج (عـد تكرارپـذيری) ،پرزحمـت
بودن آزمايشات ،طو نی بودن زمان آزماي

و طیف محدود استفاده اشـاره كـرد .مزيـت

اي روشها در سادگی انجا و همچگی در دسترس بودن بعضی مواد و معر هـای ز
برای انجا آنها میباشد.
 -1-1-14-3بررسیهاي میكروسكوپی و رن آمی ي
آزمايشات میكروسكوپی جهت بررسی میكروارگانیسم ها بـر اسـاس شـكل ،انـدازه و
مورفولوژی سلول انجا مـیگیـرد .در آزمايشـگاه میكـروبشگاسـی ،رنـگآمیـزی گـر ،
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آزمايشی مهم برای تشخیص احتمالی سريع عوامل عفـونی اسـت و كیفیـت نمونـههـای
بالیگی را ارزيابی میكگد .تفسیر گسترشهايی كه رنگآمیزی گر شـدهانـد ،بـا در نظـر
گرفت مشخصههای رنگآمیزی ،اندازه ،شكل و آراي

سلول با مشاهده مستقیم در زيـر

میكروسكوپ صورت میگیرد .اي مشخصهها ممك است بهوسیله بسـیاری از فاكتورهـا
مانگد مدتزمان ماندگی پلیت ها ،محیط كشت ،اتمسفر انكوباسیون ،روش رنگآمیـزی و
وجود مواد مهاركگگده تحت تأثیر قـرار بگیرنـد .بـرای تفسـیر اسـمیرهای تهیـهشـده از
نمونه های بالیگی مانگد خلط ،به وجود عوامل اضافی مانگـد انـواع سـلولهـای میزبـان و
فاگوسیتوز نیز میبايست دقت نمود .برای مثال در عامل طاعون ،خیاركهای ايجادشـده
را با سرنگهايی سوراخ كرده و مقداری از ترشـحات خـارجشـده آنرا بـا گیمسـا يـا بـه
روشايمونوفلورسانس اختصاصی رنگ آمیزی میكگگد .در رنگ آمیـزی بـه روش ويسـون
میتوان باسیلهای عامل طاعون را بهصورت دو قطبی شبیه سگجا قفلی مشاهده كـرد.
همچگی اسپور عامل سیاهزخم ،نسبت به رنگپذيری بسیار مقاو بوده بـهطـوریكـه در
رنگ آمیزی معمولی رنگ نگرفته و به صورت شفا ديـده مـیشـود .بـرای رنـگآمیـزی
اسپور ،از روشهای اختصاصی استفاده میشود .يكی از اي روشها ،روش شیفر -فولتون
( )Schaeffer - Faltonمیباشد كه با استفاده از رنگ ما شیتگري ( Malachite
 )Greenو حرارت (بهمگظور افزاي

قدرت نفوذ رنگ) صورت میگیرد.
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شكل  :8-3رن آمی ي باسیلهاي طاعون با گیمسا

شكل  :9-3مشاهده اسپورهاي باسیلهاي عامل آنتراكس با رن آمی ي ماالشیت گرين
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 -1-1-14-3كشت
روشهای جداسازی و تشخیص عوامل عفونی در روشهای سگتی ،عمومـاً براسـاس
كشت باكتری در محیطهای مختلف و تولید كلگیهای قابل رؤيت در يك محـیط جامـد
انتخابی و انجا آزمايشات بیوشیمیايی در محیطهای مايع است .بـا ايـ وجـود ،عوامـل
عفونی بیماريزا در مواد غذايی آلوده به اي عوامل ،غالباً به مقدار نسبتاً كمیوجود داشته
و توسط میكروبهای عامل فساد ،در موضع مغلوب قرار میگیرند و از سوی ديگـر ،طـی
عملیاتهای فرآوری مواد غذايی دچار صدمه مـیگردنـد ،در نتیجـه جداسـازی بـاكتری
مورد نظر پیچیدهتر بوده و زمان بیشتری را طلب میكگد و بـه همـی دلیـل جداسـازی
آنهــا معمــو ً در ســه مرحلــه :پــی غگــیســازی) ،(Pre Enrichmentغگــیســازی
) (Enrichmentو كشـت در محـیط جامـد انتخـابی ) (Selective Platingصـورت
میگیرد .نمونههای مايعات بدن (مثل خون ،ادرار و مايع مغزی نخـاعی) بـهطـور خطـی
روی پلیت كشت داده میشوند و كلگیهای جداشده باكتریها كه با چشـم غیـر مسـلح
قابل مشاهدهاند بعد از انكوباسیون به مدت يك تا چگد روز ظاهر مـیشـوند .هـر كلگـی،
شامل میلیونها سلول باكتری است .بررسی اي كلگیهـا از نظـر انـدازه ،بافـت ،رنـگ و
واكگ های همولیز بهعگوان اولی مرحله شگاسايی عوامل میكروبی ،بسیار مهم است.

شكل  :11-3استفاده از كشت جهت تشخیص عوامل عفونی
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 -پی

غنیسازي

اي مرحله كه به آن مرحله احیاء ) (Resuscitationنیز گفته میشود ،برای حفظ
تعداد كم باكتریها و التیا باكتریهای صدمهديده در فرآيگدهای مختلـف ضـروری بـه
نظر میرسد و در مورد بعضی از میكروبهای بیماریزا نظیـر سـالمونال اسـتفاده از يـك
پی غگیكگگده مثل محیط كتوز براث ( )Lactose Brothالزامیاست .برای انجا ايـ
مرحله ،از يك محیط غیرانتخابی استفاده میشود.
 غنیسازيدر مواقعی كه تعـداد بـاكتریهـای بیمـاریزا در نمونـه غـذايی بسـیار كـم اسـت،
غگیسازی انجا میگیرد .هد از اي مرحله ،رشد ارگانیسم مـورد نظـر بـوده و لـذا بـا
استفاده از محیط غگیكگگده مايع ،بـاكتریهـايی كـه بـا تري ضـريب رشـد را در بـی
جمعیت میكروبی آن نمونه غذايی دارا باشگد در اي محیط رشد خواهگد نمـود .مـثالً در
مورد سالمونال از محیطهای سلگیت سیستی يـا تتراتیونـات اسـتفاده مـیگـردد .اكثـر
محیطهای غگیسازی از نظر مواد مغذی پیچیده بوده و شرايطی را فراهم میسـازند كـه
طی آن ،رشد میكروارگانیسمهای رقیب كاه

يابد و يا از رشد آنهـا جلـوگیری شـود و

تگها باكتری مورد نظر رشد نمايد.
 استفاده از محیطهاي جامد انتخابیمحیطهای جامد انتخابی ،محیطهايی هستگد كه يك میكروب يـا گـروه خاصـی از
میكروبها را انتخاب میكگگد .اصول ساخت اي محیطها مشابه محیطهای غگـیكگگـده
مايع است و در تهیه آنها از عوامل مورد نیاز برای رشد باكتری استفاده میگردد .بـدي
معگی كه در تهیه آنها از موادی استفاده میشود كه باعث میگردد میكـروب مـورد نظـر
در آن رشد كرده و از ساير میكروبها تفكیك داده میشود .البتـه پیشـگهاد مـیگـردد
حتی در مواردی كه پرگگههای واضح و تیپیكی در اي محیطها رشد كـرده باشـد ،بهتـر
است قبل از نتیجهگیری نهايی ،از آزمايشات تأيیدی اسـتفاده گـردد .بـهعگـوان مثـال،
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آزمايشات بیوشیمیايی سادهای نظیر كاتا ز ،اكسیداز ،كواگو ز و همچگـی رنـگآمیـزی
گر میتوانگد بسیار مفید باشگد.

شكل  :11-3محیط كشت آگار خون گوسفند جهت كشت عامل آنتراكس

 -1-3-30-1تعیین هويت میكروارگانیسمها
عوامل میكروبی توسط انواع روشهای سرولوژيك و بیوشیمیايی شگاسايی میشوند.
اي كار اغلب نیاز به  30ساعت زمان اضافی برای رشد دارد .اما پیشرفتهای جديدی در
روشهای سگتی عوامل میكروبی حاصل شده است به طوریكه روشهـای میگیـاتوری از
جمله كیتهای تشخیصی ،برخی از اي محدوديتها را برطر نمودهاند .از معرو تـري
آنها كیتهای  APIاز جمله  API20Eبرای خانواده باكتریهای رودهای و ايجـادكگگـده
مسمويت غذايی و گاسترو انتريت میباشد .ايـ كیـتهـا مشـتمل بـر يـك نـوار دارای
چگدي حفره برای انجا واكگ های شیمیايی میباشگد .بعد از تلقـیح كلگـی ارگانیسـم
مد نظر واكگ

با سوبسترای موجود در حفرهها ،تغییرات سوبسترا باايجـاد رنـگ همـراه

است و الگوهای رنگی مختلف ،بیانگر وجود ارگانیسمهای خاصی میباشگد .اي كیـتهـا
دارای دقت ،سرعت ،قابلیت نگهداری ،قابلیت استفاده بیشتر ،تفسـیر سـادهتـر و قابلیـت
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استفاده در آزمايشگاههای پرتابل و سیار را دارند اما نسبت به روشهای مرسو گـرانتـر
بوده و برای تما میكروارگانیسمها توسعه نیافتهاند.
از سیستمهای ديگر میتوان به میگیتكها اشاره نمود .در اي روش از ديسكهـای
واجد سوبسترای مورد استفاده در میكروارگانیسمها برای انجا واكگ های بیوشـیمیايی
بـا

استفاده میشود .در اي روش از محلول باكتريايی در غلظت مشخص جهـت واكـگ

ديسكهای مختلف استفاده شده و پس از انكوبهگذاری ،تغییر رنگ ديسكهـا يادداشـت
شده و الگوهای حاصله از تغییر رنگها با الگوی استاندارد موجود در كیت بررسی شده و
نتیجه يادداشت میشود .از جمله اي كیتها میتوان به كیت  Micro-IDاشاره نمود.
جدول  :1-3نمونهها و شرايط نمونهگیري برخی عوامل میكروبی طی تهديدات زيستی
تظاهرات بالینی عوامل میكروبی
نوع بیماري و
عامل آن

دوره تظاهرات

بالفاصله پس از

بالینی

تماس

 30-33ساعت

صفر تا  30ساعت
سیاهزخم:
باسیلوس آنتراسیس

سوآپ بیگی و گلو
همچگی ترشحات تگفسی

سر برای
تشخیص توكسی ،
خون برای كشت

برای كشت FA ،و PCR

طاعون :يرسیگیا
پستیس

فرانسیسال تو رنزيس

نهايی /پس از مرگ
 1-31روز
سر برای تشخیص
توكسی  ،خون برای كشت و
نمونههای پاتولوژی

صفر تا  30ساعت

 30-33ساعت،

كمتر از  1روز

سوآپ بیگی ،خلط

خون و خلط

سر برای تشخیص

و ترشحات تگفسی برای
كشت FA ،و PCR

تو رمی:

و PCR

دوره نقاهت /مراحل

خونی برای كشت و FA
و سگج

آنتیژن F-1

 IgMو سپس  IgGنمونه
پاتولوژی

صفر تا  30ساعت

 30-33ساعت

بی

سوآپ بیگی ،خلط

خون برای كشت

سر برای سگج

از  1روز
 IgMو

و ترشحات تگفسی برای

و  ،PCRخلط برای

سپس  IgGو تیترآگلوتیگاسیون

كشت FA ،و PCR

FA

نمونه پاتولوژی
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نوع بیماري و

بالفاصله پس از
تماس

عامل آن

صفر تا  30ساعت
گالندرز:
بورخولدريا مالئی

سوآپ بیگی ،خلط،
ترشحات تگفسی برای
كشت و PCR

بروسلوز :بروسال
(آبورتوس ،سويس،
ملی تگسیس)

سوآپ بیگی ،خلط،
ترشحات تگفسی برای

صفر تا  30ساعت
كوكسیال بورنتی

سوآپ گلو ،خلط،
ترشحات تگفسی برای
كشت و PCR
صفر تا  30ساعت

بوتولیسم:
توكسی بوتولیسم
(كلستريديو بوتولیگیو )

سوآپ بیگی،
ترشحات تگفسی برای PCR
و سگج

توكسی سر

برای رديابی توكسی
مسمومیت با
ريسی ( :توكسی ريسی
از دانه كرچك)

انتروتوكسی :B
استافیلوكك اورئوس

بالینی
 30-33ساعت
خون برای كشت
و  PCRخلط و نمونه
ترشحات ضايعات پوستی
برای كشت و PCR

صفر تا  30ساعت

كشت و PCR

تب كیو:

دوره تظاهرات

صفر تا  30ساعت
سوآپ بیگی ،ترشحات
تگفسی برای  PCRو سر
برای رديابی توكسی

 30-33ساعت
خون برای كشت
PCR

 3-1روز
خون برای كشت
در تخممرغ جگی دار و
يا تلقیح به موش خون
برای PCR
 30-33ساعت
سوآپ بیگی،
ترشحات تگفسی برای
 PCRو رديابی توكسی

سر برای رديابی
توكسی  ،نسج برای
آزمايشات

خون و نسوج برای
كشت ،سر برای آزماي های
ايمونولوژی ،نمونههای پاتولوژی
از  1روز

خون و نسوج برای
كشت ،سر برای تستهای
سرولوژی ،نمونههای پاتولوژی
بی

از  1روز

خون برای كشت در
تخممرغ جگی دار و يا تلقیح به
موش ،نمونههای پاتولوژی
بی

از  1روز

معمو ً  Ig Mو Ig Gوجود
ندارد.
نمونههای پاتولوژی (كبد و
طحال)

كمتر از  1روز
سر برای مطالعه  IgMو
IgG

ايمونوهیستولوژيك

سوآپ بیگی،

نمونه ادرار (تست

توكسی

بی

از  1روز

 11-01ساعت

صفر تا  1ساعت

و سر برای آزماي

نهايی /پس از مرگ

بی

 3-1روز

ترشحات تگفسی برای PCR

دوره نقاهت /مراحل

ايمونولوژی) ،سوآپ بیگی و
ترشحات تگفسی برای
 ،PCRسر برای توكسی

بی

از  1روز

سر برای اندازهگیری
سطح  IgMو IgG
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نوع بیماري و
عامل آن

بالفاصله پس از
تماس
صفر تا  30ساعت

مسمومیت با
سم  :T2مايكوتوكسی

سوآپ گلو ،بیگی و
ترشحات تگفسی برای
تستهای ايمونولوژی و
HPlC

دوره تظاهرات
بالینی
 3-1روز
سر  ،نسج (نمونه
بافت) برای تشخیص

دوره نقاهت /مراحل
نهايی /پس از مرگ
بی

از  1روز

نمونه ادرار برای مطالعه
متابولیتهای توكسی

توكسی
 30-33ساعت

انسفالومیلیت
اسبی
،EEE ،WEE
VEE

صفر تا  30ساعت
سوآپ بیگی،

سر و سوآپ گلو
برای كشت و  PCRو

بی

از  1روز

سر برای رديابی ،IgM

ترشحات تگفسی برای

ا يزا ،مايع مغزی نخاعی،

نمونههای پاتولوژی بهعالوه

كشت ويروس و PCR

سوآپ گلو حداكثر تا روز

نمونه غدد فو كلیوی

پگجم
صفر تا  30ساعت
ابو

سوآپ بیگی،
ترشحات تگفسی برای
كشت ويروس و PCR

 3-1روز
سر جهت كشت
ويروس

بی

سر جهت كشت
ويروسی ،نمونههای پاتولوژی
بهعالوه نمونه غدد لگفاوی
بی

اسمال پوكس (
آبله ) ،آبله میمونی:
ارتوپوكس ويروسها

صفر تا  30ساعت
سوآپ بیگی و
ترشحات تگفسی جهت
كشت ويروس و PCR

 3-1روز
سر جهت كشت
ويروس

از  1روز

از  1روز

سر جهت كشت
ويروس ،نمونه ضايعات پوستی
جهت آزماي

میكروسكوپ

الكترونی و كشت ويروس و
 ،PCRنمونههای پاتولوژی
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 -1-14-3روشهاي فی يكی تشخیص عوامل میكروبی
 -1-1-14-3اندازهگیري مقاومت الكتريكی ((Impedance Measurment

اي روش ،تكگیك نسبتاً سريعی است كـه توسـط آن ،شگاسـايی بـاكتری براسـاس
فعالیت متابولیكی و مقاومت الكتريكی كه از خود نشان میدهد ،صورت میپذيرد .بـدي
صورت كه باكتریهای موجود در نمونه ،با گذشت زمان از خود مقاومت الكتريكی نشـان
میدهگد كه میزان آن بر روی مگحگی خاص نماي

داده میشود و اندازهگیری میگردد

و از روی مگحگی حاصله ،نوع باكتری و تعداد آن را تخمی میزنگـد .بـا اسـتفاده از ايـ
روش ،تشـخیص تعـدادی از بـاكتریهـای بیمـاریزايـی مـواد غـذايی مانگـد سـالمونال،
اشريشـیاكلی ،اسـتافیلوكوكوس اورئـوس ) (Staphylococcous Aureusو لیسـتريا
مگوسیتوژنز بهطور موف انجا گرديده است.
 -1-1-4-1-3فلوسیتومتري ()Flow Cytometry

مگظور از اي روش ،اندازهگیـری تعـدادی از سـلولهـای بـاكتری در يـك محـیط
سوپانسیون مايع است كه در آن سلولها بهطور جداگانه توسط يـك كانـال جريـانی بـه
طر دتكتور ) (Detectorهدايت میشوند و دستگاه قادر است كه هر سـلول را از نظـر
تركیبی و هويتی مشخص نمايد.

 -3-14-3روشهاي شیمیايی
 -1-3-14-3روشهاي سنج

تولید (ATP Assessment) ATP

تعیی میزان  ATPتولیدشده توسط باكتری ،يكی از روشهايی است كه در تعیی
وضعیت بهداشتی مواد غذايی مورد استفاده قرار میگیرد و اساس آن ،واكگشی است كـه
بی آنزيم لوسیفراز ) (Luciferaseصورت میگیرد .بدي صورت كـه آنـزيم در حضـور
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ATPتولیدشده توسط باكتریها ،بر روی لوسیفري اثر كرده و نور تولیـد مـیكگـد كـه
میزان اي نور تولیدشده توسط دستگاه اندازهگیری میگردد .بديهی است هر چه تعـداد
بــاكتری در نمونــه مــورد بررســی بیشــتر باشــد ATP،بیشــتری تولیــد گرديــده و نــور
بیشتریايجاد میگردد.
 -1-3-14-3روش دورگهسازي(DNA Hybridization) DNA

اي روش كه بر اساس ويهگی مگحصر بهفرد  DNAيعگی توانايی اتصـال بـه جفـت
باز مكمل خود میباشد پايهريزی گرديده اسـت .از ايـ ويهگـی  DNAمـیتـوان بـرای
شگاسايی توالیهای خاص در درون ژنو استفاده نمود .در اي روش ،تراد هـای DNA

ی يك میكروارگانیسم خاص مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد تـا تـراد هـای  DNAيـا
RNAی مشابه خـود در ژنـو تعیـی گـردد .در واقـع بـی قطعـه DNAی معلـو و
شگاختهشـده بـا قطعـه DNAی بـاكتری مجهـول و ناشـگاخته هیبريداسـیون صـورت
میپذيرد .ابتدا قطعهای از DNAنشاندار شده را كه میدانیم مربوط به چه نوع بـاكتری
است بهعگوان پروب به فیلتر اضافه میكگگد تا توسط آن DNAی باكتری مـورد نظـر را
شگاسايی كگگد .بدي صورت كه چگانچه قطعه  DNAی نشاندار شده با قطعـه DNAی

باكتری مجهول جفت شوند و هیبريد تشكیل دهگـد ،بـا شستشـوی فیلتـر از هـم جـدا
نمیشوند و بر روی فیلتر باقی مـی مانگـد و بـدي شـكل بـاكتری مـورد نظـر شگاسـايی
میگردد.
 -1-1-30-1لكهگذاري ساترن
برای انجا عمل هیبريداسـیون ز اسـت كـه عـالوهبـر قطعـه كاوشـگر ،قطعـات
DNAی هضم شده نیز تك رشتهای شوند .لذا ابتدا  DNAروی ژل آگارز را كـه حـاوی
قطعات هضمشده است در محلولهای قلیائی مثل اوره يا فرمالدئید يا هیدروكسیدسـديم
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تكرشته مینمايگد .سپس صفحهای از غشاء نیترو سـلولزی را روی قسـمت فوقـانی ژل
قرار داده و روی آن غشاء مقداری كاغذ جاذبالرطوبـه مـیگذارنـد .محلـول بـافر تانـك
الكتروفوزر بهوسیله فشار اسمزی كاغذ فوقانی با كشیده میشود و حی عبور از ژل ،بـه
غشاء نیترو سـلولزی كـه دارای بـار مثبـت اسـت مگتقـل مـیگـردد .بـا تسـهیل عمـل
هیبريداسیون بی كاوشـكر و قطعـات DNAی هضـمشـده در معـر

پـروب نشـاندار،

راديواكتیو در نقاطیكه همولوژی وجود دارد هیبريد میگردد .قطعاتی كه هیبريداسـیون
در آنها صورت نگرفته است ازمحیط شسته میشوند و سپس از غشای نیترو سـلولزی در
مجاورت فیلم عكاسی اتوراديوگرافی بهعمل میآيد .پس از ظهور و ثبوت فـیلم ،قطعـات
ويههای از  DNAكه با پروب هیبريد هستگد بهصورت يك باند مرئی ديده میشوند.

 -4-14-3روشهايايمونولوژيكی در تشخیص باكتريهاي بیماري ا و
عوامل عفونی
روش های ايمونولوژيكی و سرولوژيكی در تشخیص میكروارگانیسم هـای بیمـاريزا از
سالها قبل بهصورت اختصاصی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـهانـد؛ لـیك بـهدلیـل وجـود
واكگ های مثبت كاذب كه در اي واكگ ها رخ میدهد چگـدان مـورد اسـتقبال واقـع
نگرديدند .در سالهای اخیر با استفاده از تكگیكهايی نظیر آنتیبادیهای مونوكلونـال و
كوآگلوتیگاسیون و الیزا اي مشـكل مرتفـع گرديـده و امـروزه كـاربرد بسـیار زيـادی در
تشخیص باكتریهای بیماریزا دارند .در زير به سه مورد از مهمتري اي روشهـا اشـاره
میگردد.
 -1-4-14-3روش كواگلوتیناسیون التكس
روش سادهای است كه اساس آن مبتگی بر انجا واكگ

بی پـادت و پـادگ (يـا

آنتیبادی و آنتیژن) است كه توسط يك آنتیبادی مشـخصشـده ،آنتـیژن مـورد نظـر
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(باكتری يا توكسی آن) تشخیص داده میشود .امروزه در بازار ،آنتیبادیهای آماده كـه
به تكس متصل شدهانـد بـهصـورت تجـارتی وجـود دارد كـه نمونـه آن كیـت تجـاری
سالمونال است كه برای جداسازی سالمونال از نمونههای مواد غذايی مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد .يعگی در اثر واكگ

بی آنتیبادی متصل بـه تكـس و آنتـیژن (بـاكتری يـا

توكسی باكتری) آگلوتیگاسیون ايجادشده و باكتری تشخیص داده میشود.
 -1-4-14-3روش الی ا ()ELISA
يكی از تكگیكهايی كه بهطور وسیع و گستردهای بـرای جسـتجوی میكـروبهـای
بیماريزا و بسیاری از عوامل عفونی مورد استفاده قرار میگیرد ،الیزا میباشـد كـه اسـاس
آن ،اتصال يك آنزيم به آنتیژن يا آنتیبادی موردنظر است .اي تكگیك برای اولـی بـار
در دهه  3311جهت بررسی و تشـخیص آنتـیژنهـا و آنتـیبـادیهـای اختصاصـی در
پاتوژنهای میكروبی مورد استفاده قرار گرفت .در اي تكگیك ابتدا بـاكتری يـا توكسـی
مورد نظر(آنتیژن) روی يك فاز جامد قـرار داده مـیشـود كـه ايـ فـاز جامـد معمـو ً
پلیاستیرن است .سپس آنتیبادی اختصاصی كه حـاوی آنـزيم اسـت اضـافه مـیكگگـد
(آنتیايمونوگلوبولی ) .شستشوی ماليم میدهگد و میزان آنزيم باقیمانده در لوله يا حفره
میكروتیتر را اندازهگیری مـیكگگـد تـا مقـدار مصـر آنـزيم و میـزان آنتـیبـادیهـای
اختصاصی سر اولیه مورد آزماي

قرار میگیرد .قابل ذكـر اسـت آنزيمـی كـه بـهطـور

معمول در اي تكگیك مورد استفاده قرار میگیـرد ،آنـزيم هـورس راديـ

پراكسـیداز

) (Horseradish Peroxidaseاست كـه مقـدار آن را بـا اضـافه كـردن سوبسـترای خـاص
پراكسیداز و به روش كالیمتری اندازهگیری میكگگد .نوعی از ايـ تكگیـك نیـز بـه نـا
ساندويج الیزا موسو است كه در آن آنتـیبـادی جـذب فـاز جامـد مـیشـود و پـس از
شستشو ،محلول مورد آزماي

كه حاوی آنتیژن است اضافه مـیشـود و آنتـیژن مـورد

نظر حداقل بايد دو جايگاه اتصال داشته باشد .امروزه از اي روش برای تشخیص بسیاری
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از عوامــل بیمــاريزا از جملــه اســتافیلوكوكوس اورئــوس ،ســالمونال ،اشريشــیا كلــی،
كالستريديو بوتولیگیو و توكسی های آنها استفاده میگردد.
 -3-4-14-3روش غنیسازي انتخابی حركت

((Selective Motility Enrichment

اي روش در واقع يك روش سرولوژيكی است كه با غگیسازی باكتری بیماريزا توأ
است .يعگی ابتدا بايستی مراحل پی غگیسازی باكتری ،غگیسـازی انتخـابی در محـیط
مايع و كشت در محیط جامد انتخابی صورت گرفته و سپس آزمايشات سرولوژيكی انجا
گیرد .ازآنجايیكه در اي تكگیك حركت میكروارگانیسم مدنظر است ،تگها بـاكتریهـای
متحرك قابل جداسازی و تشخیص هستگد.

 -5-14-3روشهاي تشخیصی توكسینهاي زيستی
توكسی ها مواد زيانآوری هستگد كه توسـط موجـودات زنـده از جملـه حیوانـات،
گیاهان ،باكتریها و قارچها تولید میشوند .اي مواد در بعضـی از خصوصـیات از سـمو
صگعتی متمايز میباشگد .در تولید آنها انسان دخالتی نـدارد و بـه شـكل كـامالً طبیعـی
ساخته میشوند .توكسی های زيستی بهخاطر قدرت سمزايی بسیار بـا و تولیـد نسـبتاً
ارزان و ساده ،همواره مورد توجه كشورهای مختلف جهت اهدا خصـمانه بـودهانـد .در
اي راستا باكتريوتوكسی ها و مايكوتوكسی ها همواره مدنظر بوده و به اشـكال گونـاگون
مورد استفاده قرار گرفتهاند .توكسی های قـارچی بسـیار زيـادی شـگاخته شـدهانـد كـه
بهعگوان مواد پرخطر زيستی به شمار میروند .بهعگوان مثال ،آفالتوكسـی و تريكوتسـ
از توكسی های مهم قارچی(مايكو توكسی ) بهشمار میروند .اي مواد به طر گونـاگون
مورد استفاده قرار میگیرند؛ از جمله تولید آئروسلهـای آلـوده بـه ايـ عوامـل و آلـوده
ساخت مگابع آب و مگابع غذايی .با توجه بـه اهمیـت و خطـرات ناشـی از ايـ عوامـل،
تشخیص سريع آن ها از جايگاه ويهه ای برخوردار اسـت زيـرا در غیـاب تـأمی تـداركات
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خاص در سطح محلی ،مگطقه ای و ملی يك حادثه زيستی ناشی از استفاده از اي عوامل
بهعگوان آلودهكگگدههای آب و مواد غذايی ،اساس بهداشت و درمان محلی و شايد ملی را
بههم ريخته و باعث وخیمتر شدن وضعیت بحران گردد.
 -1-5-14-3روشهاي زيستی تشخیصی توكسینهاي زيستی
روشهای تشخیصی پیشرفته ،روشهايی سريع ،آسان و دقی میباشـگد ولـی ايـ
روشها بر خال روشهای زيستی اطالعاتی راجع به فعالیت زيستی توكسی هـا فـراهم
نمی آورند ،از ايگرو روشهای زيستی هگوز هم امروزه جهـت تشـخیص بعضـی از سـمو
بهعگوان استاندارد طاليی مد نظر میباشگد .اي روشها بیشتر بر پايـه تزريـ و بررسـی
فعالیت سمو در حیوانات مختلف آزمايشگاهی از جمله مـوش ،میمـون ،خرگـوش و يـا
خوكچه هگدی میباشگد .روشهای مبتگی بر كشت سلولی و بررسی فعالیت توكسی در
سلولها نیز از روشها زيستی است كه در مقیاس وسیعی مورد استفاده میباشد.
 -1-5-14-3روشهاي ايمونولوژيك
اي روشها بسیار سـادهتـر و ارزانتـر از روشهـای زيسـتی هسـتگد و در مقیـاس
وسیعی مورد استفاده اكثر مراكز سگج

زيستی قرار میگیرند .مهمتـري ايـ روشهـا

شامل موارد زير است.
 -3-5-14-3روشهاي انتشار در ژل
اي روشها يكی از اولی روشهای ايمونولوژيك مورد استفاده بوده و شامل انتشـار
يك طرفه ،دوطرفه و روشهای میكرو اساليد میباشگد .جهـت انجـا ايـ آزمـاي هـا،
فراهم كردن آنتیژن در شكل رسوب ،جزء ضروری و مهم میباشد .از میان اي روشهـا،
متد اوچترلونی از بقیه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است .اي تكگیك جهت شگاسايی
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سمو مختلف از جمله سمو استافیلوكوكی كاربرد داشته است .اي تكگیـك حساسـیت
تشخیصــی در حــدود  1/3تــا  1/13میكروگــر در میلــیلیتــر را در مــورد ســمو
استافیلوكوكی دارد ولی از طرفی تفسیر نتايج آن مشكل مـیباشـد .ايجـاد واكـگ هـای
غیراختصاصی ،از ديگر مشكالت اي تكگیك میباشد.
 -4-5-14-3سنج

بهروش هماگلوتیناسیون

روشهای مبتگی بر هماگلوتیگاسیون بـهمراتـب حسـاستـر از روشهـای سـگج
انتشار در ژل میباشگد .بر خال روشهای انتشار در ژل ،نیـازی بـه فـر قابـل رسـوب
آنتیژن نمیباشد .در هماگلوتیگاسیون معكوس ،اريتروسیتهای پوشیدهشده با توكسـی
به واكگ

اضافه شده و در صورت آزاد بودن آنتیبادیها ،آگلوتیگاسیون رخ میدهـد .در

آزمون اگلوتیگاسیون معكوس ،آنتـیبـادی بـا اريتروسـیتهـای گوسـفگد متصـلشـده و
هگگامی كه توكسی موجود است ،با آن آگلوتیگاسیون ايجاد میكگد.
 -5-5-14-3كواگلوتیناسیون
در اي روش ،آنتیبادی علیه توكسی با پروتئی Aباكتری استافیلوكوكوس ارئوس
باند میشود .پروتئی  Aبه قسمت  Fcآنتیبادی متصلشده و قسمت  Fabآنتـیبـادی
آزادانه در سطح پروتئی  Aعرضه میشود.
 -6-5-14-3آگلوتیناسیون ذرات التكس غیرفعال و معكوس
اي روش برای شگاسايی آنتیژنهای محلـول در عصـاره هـای غـذايی و يـا كشـت
سلولی مورد استفاده قرار میگیرد .در روشهای آگلوتیگاسیون سگتی ،آنتیبادی محلـول
با آنتی ژن واكگ

مـیدهـد امـا در آگلوتیگاسـیون ذرات تكـس غیرفعـال و معكـوس،

آنتیبادیها به ذرات تكس متصلشده و با آنتیژن محلول واكـگ

مـیدهگـد .در ايـ
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روش ،رقتهای متوالی از نمونه تهیهشده و با مقدار ثابتی از آنتیبـادی متصـلشـده بـه
ذرات تكس سگجیده میشود.
 -7-5-14-3ايمونوالكتروفورز
اي روش برپاية واكگ

آنتیبادیهای اختصاصـی تولیدشـده علیـه توكسـی هـای

مختلف میباشد .كاربردیتري روشهای مبتگی بر اي اساس ،كـانتر ايمونوالكتروفـورز و
راكت ايمونوالكتروفورز میباشگد .اي تكگیـكهـا روشهـايی حسـاس جهـت شگاسـايی
توكسی های مختلف از جمله توكسی های استافیلوكوكی ،توكسـی بوتولیگیـو و غیـره
میباشگد.
 -8-5-14-3االي ا )Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA

روش ا يزا كمی در سال  3333توسط  Van Wemenابداع گرديـد .از آن تـاري ،
روشهای سگج

ايمونولوژيكی بسیاری ابـداع گرديـده انـد ولـی بـدون شـك ELISA

بهتري و بیشتري استفاده را در تما دنیا داشته است.
در روش مستقیم يا دوگانه ( ،)Sandwich Formatآنتیژن هـد بـا انكوباسـیون
نمونه و اتصال به آنتیبادی متصلشده به چاهـكهـا سـگجیده مـیشـود .ايـ آنتـیژن
متصلشده با يك آنزيم ديگر كه خود آن توسط يك آنتیبادی اختصاصی پوشـیده شـده
است ،اتصال می يابد و در صورت اتصال سوبسترای آنزيم كه به واكـگ

اضـافه گرديـده،

رنگ مخصوص و يا محصول فلورسگت تولیـد مـیكگـد كـه میـزان رنـگ يـا فلورسـگت
تولیدشده ،تابعی از میزان آنتیژن رديابیشده خواهد بود .ا يزا يكی از روشهـايی اسـت
كه وسیع تري استفاده را در بی اكثر روشهای تشخیصـی ايمونولـوژيكی دارد .مزايـای
اي تكگیك از جمله حساسیت قابل قبول آن باعث شده تا مقبولیت بسـیار زيـادی را در
تشخیصهای مختلف كلیگیكی و زيستیی داشته باشد .اي روش و روشهای تركیبی آن
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از جمله  PCR – ELISAدر مورد تشخیص اكثـر توكسـی هـای باكتريـايی ،قـارچی و
غیره بهكار رفته است و اي تكگیكهای تركیبی ،حساسیت و ويهگی بسیار با يی نسبت
به تكگیكهای قديمی دارند.
Enzyme-Linked Immuno Filtration assay -9-5-14-3

يكی از روش های سريع سگج

ايمونولوژيكی مشـت از  ،ELISAروش ELIFA

میباشد .گزارش شده كه اي روش در بسیاری از موارد ،حساسیتی برابر و حتـی بیشـتر
از روش  ELISAدارد .در اي ـ روش ،يــك غشــای نیتــرو ســلولز وجــود دارد كــه بــی
چاهكها و يك پمپ قرار میگیرد .فیلتراسـیون نمونـه از غشـای مـذكور واكـگ

بـی

واكگ دهگدهها و لیگاندهای آنها كه در غشای نیترو سـلولز ثابـت شـدهانـد را تسـريع
میكگد؛ بهگونهای كه آزماي
 ELIFAكاه

فو از  0ساعت در مورد  ELISAبه يك ساعت در مـورد

يافته است.

 -11-5-14-3روشهاي مبتنی بركروماتوگرافی
روشهــای مبتگــی بركرومــاتوگرافی مانگــد كرومــاتوگرافی يــه نــازك )،(TLC
كروماتوگرافی گاز مايع ( )GLCو يا كروماتوگرافی مايع با كارآيی بـا ( ،)HPLCجهـت
تشخیص توكسی های مختلف از جمله بوتولیگیو  ،توكسی های استافیلوكوكوس ارئوس
و غیره مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیرنـد .ايـ تكگیـكهـا حساسـیتی در حـدود 1/111
میكروگر در كیلوگر را دارا میباشگد و به همی دلیل ،كاربردهای متعـددی بـهعگـوان
يك ابزار تشخیصی مگاسب پیدا نمودهاند.
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 -11-5-14-3فلوسیتومتري
روشهای مبتگی بر فلوسیتومتری براساس اصول پراكگدگی ،برانگیختگـی و انتشـار
نور استوار میباشگد؛ به اي شكل كه برانگیختگی نور و انتشار مولكـولهـای فلـوروكرو
باعث ايجاد امواج دارای اطالعات چگدگانه از ذرات مورد سگج

میگردد .ايـ تكگیـك

در تشخیص توكسـی  Bاسـتافیلوكوك دارای حساسـیتی در حـدود يـك پیكـوگر در
میلیلیتر میباشد.
 -11-5-14-3راديوايمنواسی (Radio Immuno Assay )RIA

در اي روش ،آنتیژن با يك ماده راديواكتیو نشاندار شـده و سـپس بـا آنتـیبـادی
اختصاصی خود واكگ

میدهد .میزان اتصال آنتیژن و آنتیبادی توسط تعیـی میـزان

راديواكتیويته مشخص میشود .اي روش از روشهای سگتی و بهخصوص انتشـار در ژل
بسیار حساس تر است ولی دارای معايبی است كه شامل نیـاز بـه تجهیـزات مخصـوص و
خطر كار با مواد راديواكتیو میباشـد .ايـ متـد قـادر اسـت مقـادير  311پیكـو مـول از
توكسی ريسی را در نمونههای بالیگی تشخیص دهد.
 -13-5-14-3روشهاي نوين تشخیص توكسینها
امروزه آنتی بادی ها كاربرد وسیعی در تشخیص ايمونولوژيكی توكسی های مختلـف
دارند ولی از طرفی دارای محدوديتهايی نیز میباشگد؛ از جمله ،حساسیت آنها به دمـا
(در نتیجه دناتوره شدن ساختمان پروتئیگی آنها ) .ايـ محـدوديتهـا باعـث شـده تـا
آنتیبادیها با فگاوریهای جديدتر جايگزي گردند.
از جمله اي روشها میتـوان بـه اسـتفاده از Aptamer chipهـا و يـا اسـتفاده از
گلیكواسفگگولیپیدها ( )GSLSاشاره نمود .گلیكواسفگگولیپیدها ( )GSLSارتباط بسـیار
محكم و قوی را با توكسی های (پروتئی ) مختلف برقرار مـیكگگـد و حساسـیت بسـیار
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با يی را نیز دارا میباشگد؛ لذا مزيتهای زيـادی نسـبت بـه فگـاوری آنتـیبـادی نشـان
دادهاند .از روشهای ديگر میتوان به تكگیكهای بهبوديافته بر اسـاس فگـاوری Micro

 chipاشاره كرد .يكی از اي متدها ،روش  Micro chipدر تركیب بـا ژلهـای مختلـف
است كه تكگیكی بهنا  Protein gel-based Micro chipرا بهوجود آورده اسـت .ايـ
فگــاوری در ســگج هــای ايمونولــوژيكی مختلــف از جملــه در ايمونواســیهــای برپايــه
فلورسگت كمی لومیگسانس و  Mass spectromyمورد استفاده قرار گرفته است.
يكی ديگر از روشهای جايگزي در سگج های بر پايه آنتیبـادی ،روشـی بـهنـا
 Solid phase Surface Immuno assay Technologyاسـت .ايـ تكگیـك دارای
حساسیتی بسیار با بوده و توانايی سگج

همزمـان چگـد توكسـی از جملـه ريسـی ،

 SEBو يا تريكوتس را دارد .اي متد ،جـايگزيگی بـرای روشهـای قـديمیتـر بـر پايـه
 Micro Plateمثل  Magnetic Micro phoreيـا Gold coated magneto elastic

 sensor surfaceمیباشد.
روش ديگری كه در سگج

ريسی اخیراً ابداع شده بـهنـا Immunomagnetic

 Microsphere surfaceمیباشد .اي روش شامل دو جزء كمی لومیگسانس است .يكـی
شامل فلوروژنیك كمی لومیگسانس ( )FCLو ديگـری الكتروكمـی لومیگسـانس ()ECL
میباشد .اي تكگیك قادر است كه توكسی ريسی را در حـد  %1pg/mlرديـابی كگـد.
 Capillary Electrophoresisاز تكگیكهای ديگری است كـه جهـت رديـابی ريسـی
كــاربرد فراوانــی يافتــه اســت .اي ـ روش در تركیــب بــا متــدهای ديگــر Capillary

) Electrophoresis-based Immuno assay(CEIAدر سطح وسیعی مورد اسـتفاده
قرار گرفته است.
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 انتروتوكسین  Bاستافیلوكوكیاستافیلو كوك ارئوس تولیدكگگده تعدادی اگزوتوكسی مختلف میباشد كـه يكـی
از آنها انترو توكسی  )SEB( Bاست .اي توكسی دارای طیف وسیع فعالیـت زيسـتی
است .پس از گذشت  1تا  33سـاعت از تمـاس استگشـاقی توكسـی  ،بـهطـور ناگهـانی
تبولرز ،سردرد ،میالهی و سرفههای بدون خلط بروز میكگد .بهدلیـل دفـع سـريع ايـ
توكسی از جريان خون ،تعیی حضور آن در جريان خون همزمان با بروز عاليم مشـكل
است؛ با ايگحال توسط بعضی از تستهای حساس آزمايشـگاهی مـیتـوان آن را رديـابی
كرد.
سابقاً روشهای تشخیص سمو استافیلوكوكی از جمله انتروتوكسی  Bمبتگی بـر
روشهای انتشار در ژل بود كه حدوداً  1تا  33روز زمان نیاز داشت .بعد از آن روشهای
مبتگی بر  RIAبسیار حساستر و مفیدتر از روشهای گذشته جهـت رديـابی ايـ سـم
معرفی گرديد .اي روشها صد برابر حسـاستـر از روشهـای انتشـار در ژل مـیباشـگد.
روشهــا و كیــتهــای تجــاری مختلفــی بــرای تشــخیص ســم  SEBو ديگــر ســمو
استافیلوكوكی موجود است كه حساسیتی برابر و در بعضی موارد ،بیشتر از تكگیـكهـای
 RIAدارند .اي روش ها شامل متدهای  RPLAمیباشگد .اساس اي تكگیكها همـان
تشخیص ايمگولوژيكی مبتگی بر ذرات تكس اسـت .عـالوهبـر مـوارد فـو  ،تسـتهـای
مبتگیبر ا يزا قادر هستگد سمو استافیلوكوكی را بسیار حساستر از تكگیكهای سـگتی
اندازهگیری كگگد .اي تكگیكها توكسی را در مقادير ng/ml ./31تشخیص میدهگد.
امروزه عالوهبر روشهای فو  ،روشهـای بسـیار جديـدتـر و پیشـرفتهتـری جهـت
ارزيابی  SEBعرضه شدهانـد .بـا بـهكـارگیری بیوسگسـورها و تركیـب آنهـا بـا فگـاوری
فلورسگت ،تحو ت بزرگی در تشخیص بیوتوكسی ها و مواد زيستی ديگر بهوجـود آمـده
است .تكگیكهای  array-based biosensorشامل  3پـروب مـیباشـگد كـه امكـان
تشخیص همزمان چگد ماده و در اندازههای بسـیار كـم را مـیدهگـد ،پـروب اول شـامل
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 Immobilized Capture Antibodiesمیباشگد كه توسط پروب دو كه در واقـع شـامل
آنتیبادیهای فلورسگت میباشد ،شگاسايی میشوند .اي تكگیكهـا در شگاسـايی SEB
بهتري نتايج را دربرداشتهاند .از جمله تكگیكهای ديگـر ،میكروچیـپهـای الكترونیـك
 Electronic Microchipsقابل ذكر است كه در واقع روش سگج

بـر پايـه میكـرو

الكتروفورز ( )Micro Electrophoresisمیباشد .اي متد قابلیت تركیب با روشهای
ديگر را نیز دارد .اي روش همچگی امكان آنـالیز چگـد نمونـه و چگـد سـم را همزمـان
فراهم مـیآورد .روش ( )IMSيـا  Immuno Magnetic Separationاز روشهـای
جديد ديگری بوده كه در واقع نوع پیشرفتهای از روشهای ايمگواسی مـیباشـد .در ايـ
روش ،از دانههای مغگاطیسی بسیار كوچكی اسـتفاده مـیشـود كـه بـا آنتـیبـادیهـای
اختصاصی پوشیده شده است .اي روش دارای حساسیت بسیار با يی میباشد بهگونهای
كه  SEBرا در غلظتهای  1/3ng/mlبهخوبی مشخص میكگد.
روش  IMS-FMيكـــی از روشهـــای تكمیلـــی  IMSاســـت كـــه در آن از
 Microplate Fluorometerاستفاده مـیشـود .ايـ روش نسـبت بـه  IMSبسـیار
سريعتر بوده و در آن امكان سگج

توكسی حتی در نمونههـای فـرآورینشـده فـراهم

گرديده است .روشهای جديد تشخیص  SEBبسیار متگوع و گسترده میباشـگد كـه در
ادامه به ذكر مهمتري آنها اكتفا میگـردد .مهـمتـري ايـ روشهـا شـامل روشهـای
مبتگـی بـر اســیدهای نوكلئیـك شـامل ELISA-PCR ،Real-Time PCR ،PCRو يــا
روشهای جديـدتر مانگـد،Surface Plasmon Resonance ، Magnetoplastic Sensors
Fibroptic_Sandwich Immuno assay ،Fluorescent assay ،ELISA-LAPSو

 Piezoelectric Crystal Immunosensorمیباشگد.
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 توكسینهاي كلستريديوم پرفرنژنساي توكسی ها توسـط يـك بـاكتری گـر مثبـت بـیهـوازی بـهنـا كلسـتريديو
پرفرنهنس تولید میشوند .استفاده از برخی از اي توكسی ها در عملیـات خرابكارانـه در
مگابع آب يا انبارهای مواد غذايی دور از ذه نیست .از انواع سمو ايـ بـاكتری نـوعA
و Cدر انسانها عامل مسمومیت بوده كه البته بیشتر موارد در اثر مسمومیت بـا نـوع A
میباشگد  .تشخیص كلستريديو و سمو آن در مواد غذايی معمول نبوده و اكثـر اوقـات
تشخیص آن بر مبگای جسـتجوی سـم در مـدفوع مـیباشـد .متـدهای مختلفـی بـرای
شگاسايی سمو كلستريديو پرفرنهنس گزارش شدهاند .از بی ايـ روشهـا تگهـا روش
كشت سلولی  Veroدارای حساسیت و ويهگـی بـا يی اسـت .تسـتهـای ايمگولوژيـك
متعددی نیز جهت تشخیص اي توكسی وجود دارند .همچگان كه در مورد  SEBگفته
شد ،روش های قديمیتر مثل روشهای انتشار در ژل RPLA ،و  ELISAبهخـوبی در
تشخیص سمو كلستريديو پرفرنهنس مورد استفاده قرار میگیرند .تستهای مبتگی بـر
 ELISAبــا حساســیت در حــد  3-3 ng/mlقــادر بــه تشــخیص ســمو ايـ بــاكتری
میباشگد .روشها ی مبتگی بـر اسـیدهای نوكلئیـك در مـورد تشـخیص ايـ بـاكتری و
ژنهای عامل مسمومیت آن بهخوبی توسعه يافتهاند .از جمله تستهای مبتگی بر PCR
و پروب های مولكولی ،شامل روش های هیبريديزاسـیون و يـا انـواع روشهـای تكثیـری
جهت ژنهای دخیل در ايجاد توكسی های باكتريايی میباشگد .استفاده از بیوسگسـورها
و تكگیك های مبتگی بر فلورسگت در مورد سمو كلستريديو ديفیسیل نیز باعث ايجـاد
روش های سگج
و سگج

بسیار دقی و سريع شده است .از روشهای مفیدی كه جهت ارزيابی

توكسی كلستريديو پرفرنهنس بهكار میروند میتـوان بـه روشهـای Poly

) Mouse Neutralization Test (MNT) ،Capture ELISA(PC-ELISAو
كانتر ايمونوالكتروفورز اشاره نمود .اي تكگیكها همگی روشهايی با حساسیت و ويهگی
با جهت شگاسايی توكسی های كلستريديو پرفرنهنس ارزيابی شدهاند.
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 توكسین كلستريديوم بوتولینیوماي توكسی توسط باكتری بیهوازی كلستريديو بوتولیگیو تولید میشود .شـروع
بیماری با فلج اعصاب مغزی همراه بوده كه شامل تاری ديد ،دو بیگـی ،خشـكی دهـان و
حل و ديسفاژی میباشد .تظاهرات بیماری خیلـی زود طـی  33تـا  11سـاعت پـس از
استگشا توكسی شروع میشود.
روشهای تشخیص سگتی مثل روشهای مبتگی بر تزري به حیوانات آزمايشگاهی،
جهت تشخیص توكسی و مسمومیتهای اي باكتری استفاده میشوند ولی اي روشها
از ويهگی با يی برخوردار نیستگد .توكسی اي باكتری معمو ً در نمونههای مدفوع ،غذا
يا خون اندازهگیری میشود .در بی اي روشهـا ،روش تزريـ بـه مـوش از حساسـیت
با يی برخوردار است ولی مشكالت زيادی بههمراه دارد؛ از جمله مقرون بهصرفه نبـودن،
نیاز به تجهیزات خاص و در دسترس نبودن حیوانات آزمايشـگاهی .روشهـای ا يـزا بـا
استفاده از آنتیبایهای مگوكلونال و پلیكلونال روشهـای جـايگزيگی بـرای تسـتهـای
سـگتی تشــخیص توكسـی مــیباشــگد .روشهـای مولكــولی مختلـف جهــت تشــخیص
توكسی های بوتولیسم طراحی و مورد اسـتفاده قـرار گرفتـهانـد .بـهعگـوان مثـال ،ايـ
آزمايشات جهت تشخیص توكسی نوع  Bبوتولیگیو در سـطح وسـیعی مـورد اسـتفاده
قرار گرفته اسـت .تسـتهـای فـو بـرای نمونـههـای مختلفـی از جملـه سـر  ،خـون،
آسپیراسیون سیستم گوارش و مدفوع طراحی شدهاند .تستهای مختلف الكترو میـوگرا
از روشهايی هستگد كه جهت تشخیص مسمومیت با ايـ بـاكتری مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرند .از روش های جديدی كه اخیراً جهت تشخیص و شگاسايی توكسی بوتولیسـم
استفاده میشوند میتوان به الكتروكمی لومیگسانس ( )ECLاشاره كرد .اي روش برپايه
مولكول های آنتی بادی مونوكلونـال طراحـی شـده و روشـی سـاده و بسـیار حسـاس بـا
حساســـیتی در حـــدود  311تـــا  3111برابـــر بیشـــتر از روشهـــای روتـــی مثـــل
 Chromogenic ELISAمیباشد.
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امروزه استفاده از لیگاندهای جديد كـه بـر پايـه اتصـال بـه توكسـی و بـر اسـاس
آنتیبادیهای مونوكلونال تهیه شده اند اي امكان را فراهم كرده كه توكسی بوتولیگیـو
را در حد فیتوگر تشخیص دهگد .اي فگاوری تا میزان  311فیتوگر سـم را بـهراحتـی
تشخیص میدهد .روش array Color–Coded beadيكی از تكگیكهای جديد برای
تشخیص سم بوتولیگیو است .اي تكگیك بر اساس فلوسیتومتری طراحـی شـده اسـت.
حساسیت اي تكگیك از  ELISAبیشتر بوده و هماكگون مورد استفاده قرار میگیرد.
 Mass Spectromyاز ديگــر تكگیــكهــايی اســت كــه جهــت ســم بوتولیگیــو
بهكارگرفته شده است و تكگیكی سريع برای تشخیص اي توكسی میباشد .اي تكگیك
دارای معايبی نیز میباشد كه از جمله میتوان به تهیه دشوار نمونههای مورد اسـتفاده و
وجود مهاركگگدهها اشاره كرد .از مزايـای ايـ تكگیـك ،سـريع بـودن و آنـالیز همزمـان
چگدي نمونه است .نیاز به دستگاههای پیشرفته و نیز هزيگه با  ،از ديگر محدوديتهای
اي تكگیك میباشد.
روش Immuno-PCRكه در واقع تركیبی از بهكارگیری آنتیبـادیهـا و تكگیـك
 PCRاست ،هماكگون مورد استفاده قرار میگیرد و تكگیكی سريع و با قدرتی با نشـان
داده است ولی بهعلت محدوديتهای آن از جمله مشكالت زمیگـهای تكگیكـی ( Back
 ،)ground Problemsاستفاده از آن كامالً محدود باقیمانده است.
از تكگیكهـای ديگـر مـیتـوان بـه تكگیـكهـای ( FRETروشهـای مبتگـی بـر
 )Fluorescence Resonance Energy Transferاشـاره كـرد .ايـ تكگیـكهـا
هماكگون در حال پیشرفت میباشـگد و ممكـ اسـت در آيگـده كاربردهـای وسـیعی در
تشخیص مسمومیتهای ناشی از توكسی های باكتريال داشته باشگد.
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 توكسین تتانوساي توكسی توسط كلستريديو تتـانی تولیـد مـیشـود و محـل اصـلی تـأثیر آن،
سیستم عصبی است .انتقال جريان عصبی تحت تأثیر ايـ توكسـی مختـل مـیشـود و
مهمتري اثر آن مهار نرونهای نخاعی مـیباشـد كـه مگجـر بـه اسپاسـمهـای عضـالنی
سیستمیك و تشگج و صرع میشود.
تشخیص اي سم بر اساس عاليم و معايگات بالیگی و نیز استفاده از الكترومیوگرافی
است .مهمتري مسئله در تشخیص سم اي بـاكتری ،تشـخیص افتراقـی مسـمومیت بـا
استريكیگی است .يكی از روش های جديدی كه برای تشخیص توكسی تتـانوس ابـداع
شده است ،روش آرايههای مونوساكاريد  Monosacharide arraysمیباشـد .در ايـ
تكگیك ،از آرايههای كربوهیدراتی  Nاستیل گا كتوزامی و  Nاسـتیلنورآمیگیـكاسـید
استفاده میشود .اي آرايهها در سطح يك تراشه ( )chipثابت شده و در واقع بـهعگـوان
گیرنده برای توكسی عمل میكگگد .پس از اتصال ،اي مجموعهها توسط پروبهای فلور
سگت شگاسايی می شوند .اي تكگیك پیشرفته جهت شگاسايی توكسـی هـایتتـانوس و
كلرا ،كارايی خوبی نشان داده است.
 توكسینهاي قارچیمايكوتوكسی ها يا توكسی هـای قـارچی ،يـك گـروه حـاوی بـی

از  01تركیـب

میباشگد .اي توكسی ها از طر گوناگون باعث آلودگی انسانها میشوند؛ مانگد آلودگی
از طري ايجاد آئروسل های آلوده و استگشا  ،آلودگی مـواد غـذايی ،محـیط و غیـره .در
سگاريوی جگگ زيستی ،باران زرد يادآور استفاده از توكسی های قارچی است كـه باعـث
آلودگی شديد محیط زندگی میشود.
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 تريكوتسنهااي خانواده شامل تركیبات متعددی در حدود  11توكسـی مـیباشـد كـه توسـط
قــارچهــای خــانواده Phomopsis ،Fusariumو  Stachybotrysتولیــد مــیشــوند.
تريكوتس ها توكسی هـايی هسـتگد كـه از طريـ پوسـت نیـز جـذب شـده و موجـب
مسمومیت افراد میگردند .عاليم درگیـری سیسـتم تگفسـی شـامل درد قفسـه سـیگه و
هموپتزی است و در موارد آلودگی و مسمومیت شديد باعث ضعف شديد ،شوك و مـر
میگردند .همچگی اي توكسی ها به دنبال جذب چشـمی و يـا گوارشـی سـبب ايجـاد
مسمومیت و ايجاد عاليم میگردند .اي توكسی ها بهشدت پـروتئی سـازی سـلولهـای
يوكاريوت را مهار نموده و باعث مر

سلول میشوند .تريكوتس ها اي عمل را از طريـ

مهار پپتیديل ترانسفراز انجـا مـیدهگـد .بـا اسـتفاده از روشهـای گازكرومـاتوگرافی و
 HPLCمی توان وجود توكسی را در پالسـما و ادرار بیمـار تعیـی نمـود .ادرار نمونـه
مگاسبی جهت تشخیص تريكوتس میباشد .تريكوتس  ،سمی بسـیار مهلـك اسـت كـه
پس از تماس با آن حتی در حد چگد میلیگر میتواند كشگده باشد.
 آفالتوكسیناي توكسی بر اساس خصوصیات فلورسگت به  0گروه تقسیم مـیشـود و يكـی از
قویتري توكسی های طبیعی است كه خواص كارسیگوژنی آن اثبات شـده اسـت .ايـ
توكســی توســط بســیاری از ســويههــای آســپرژيلوس فومیگــاتوس و آســپرژيلوس
پارازيتیكوس تولید میشود .اي توكسی يكی از مهمتري عوامـل توكسـیگی اسـت كـه
میتواند در جگـگ هـای زيسـتی بـهكـار رود ،چـرا كـه القـای سـرطانهـای مختلـف و
بدخیمیهای كبد میتواند يكی از كشـگدهتـري عوامـل بـرای از پـا درآوردن بلگدمـدت
نیروهای مقابل باشد .اثرات آفالتوكسی ها بر خال تريكوتس ها بلگدمدت است.
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با توجه به اهمیت فو العاده و استفاده از عوامل قارچی و توكسی هـای مربـوط بـه
آنها در جگگهای زيستی و همچگی خطرات ناشی از آنها ،تشخیص و افترا بهموقع و
ســريع آنهــا بســیار حــائز اهمیــت مــیباشــد .عــالوهبــر روشهــای قــديمی ،اســتفاده از
آنتیبادیهای مونوكلونال ،پلیكلونال و نوتركیب ،مسیرهای جديدی را جهـت تشـخیص
مسمومیتهای قارچی باز كرده است .اي تستها غالباً بر روی نمونـههـای سـرمی و يـا
ادرار انجا میشوند و نتايج نسبتاً قابل قبولی ارائه میكگگـد .در ايـ روشهـا مـیتـوان
تشخیصهای سرولوژيك را بسـیار ارتقـاء بخشـید چـرا كـه آنتـیبـادیهـای نوتركیـب،
آنتیبادیهايی با ويهگی و حساسیت با و در ضـم بـا هزيگـه پـائی جهـت تشـخیص
توكسی های قارچی مختلف میباشگد.
 توكسین ريسینريسی يك توكسی پروتئیگی و خطرناك میباشد .اي توكسـی از گیـاه كرچـك
بهدست میآيد كه در تما دنیا وجود داشته و بهراحتی از اي گیاه قابل استخراج اسـت.
عالئم مسمومیت با اي توكسی شامل  :تب ،سـرفه ،ديسـپگه ،نكـروز راههـای هـوايی و
موير های ريوی ،ديسترس تگفسی شديد و در نهايت مر

مـیباشـد .بـرای تشـخیص

مســمومیت بــا ايــ توكســی مــیتــوان از تســت ا يــزا در خــون و يــا تســتهــای
ايمگوهیستوشیمی در نسوج استفاده كرد .راديو ايمگواسی يكی از قديمیتري روشهايی
است كه جهت تشخیص اي توكسی بهكار گرفته میشود .اي متد قدرت تشـخیص تـا
 311پیكوگر از توكسی را دارد .اي تست گرچه قدرت تشـخیص و حساسـیت بـا يی
دارد ولی در مقابل ،مشكالتی نیز دارد كه باعث شده متدهای ديگر از جمله ا يزا بیشـتر
مورد استفاده قرار گیرند .از جمله مشكالت آن ،استفاده از مواد راديواكتیو و انكوباسـیون
طو نیمدت میباشد .در مقابل ELISA ،مدت زمان كوتاهتری را بهخود اختصاص داده
و نسبت به  ،RIAتست بسیار سريعتری مـیباشـد .اخیـراً اسـتفاده از Planar array
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 Immunosensorجهــت شگاســايی همزمــان چگــدي توكســی از جملــه ريســ ،
توكسی  Bاستافیلوكوك و يرسیگیا پستیس گزارش شـده اسـت .ايـ تكگیـك قـادر بـه
شگاسايی توكسی ريسی در حد  31نانوگر در میلیلیتر است .يكی از مزايای اسـتفاده
از اي تكگیك ،حساسیت ،سادگی و نیز قابل انجا بودن آن در مقـادير كـم نمونـههـای
بالیگی میباشد .اي تكگیك همچگی جهت شگاسايی ديگر توكسی ها نیز توسـعه يافتـه
است كه شـامل ريسـی  ،SEB ،توكسـی وبـا ،توكسـوئید بوتولیسـم و مايكوتوكسـی
فومونیسی میباشد.

 -6-14-3روشها و اب ارهاي تشخیصی مولكولی و جديد
در سالهای اخیر بهويهه در طی ده سال گذشته روشهای مختلف مولكولی مبتگـی
بر آنالیز ساختار آنتیژنیك و ژنتیكی جهت بررسیهـای اپیـدمیولوژيك ابـداع و توسـعه
يافتهاند .ذيالً به مهمتري روشهای مورد استفاده و بیـان مزايـا و محـدوديتهـای آنهـا
میپردازيم.
 -1-6-14-3روش  PCRو فناوري هاي تشخیصی نوين
 PCRيا واكگ

زنجیرهای پلیمراز چگدي سال اسـت بـرای تشـخیص مسـتقیم و

سريع انواعی از عوامل میكروبی در نمونههای بالیگی بهكارگرفته میشـود .در ايـ روش،
قســمتی از تــراد مــورد نظــر كــه روی الگــوی اولیــه  DNAوجــود دارد در شــرايط
آزمايشگاهی و بهطور تصاعدی تكثیر شده تـا مقـادير انبـوهی از DNAی هـد ايجـاد
گردد .مراحل مختلف دناتوراسیون ،اتصـال پرايمرهـا و توسـعه در طـی  31-11چرخـه
متوالی در يك دستگاه ترموسیكلر و به مدت  1-0ساعت انجا میگیرند .در مراحل بعد،
محصو ت تكثیرشده در ژل آگاروز و يا پلیاكريلآمید ،الكتروفورز میشوند .رنگآمیـزی
با اتیديو برمايد و رؤيت قطعات رنـگآمیـزیشـده تحـت نـور  UVصـورت مـیگیـرد.
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هماكگون روشهای چگدگانه ) (Multiplex PCRبرای بررسی همزمان چگدي عامـل
عفونی در نمونه توسعه يافتهاند .در سالهای اخیر نیز پیشرفتهای زيادی در تكگیك رخ
داده است به طوریكه سیستم های جديـد از جملـه يـت سـايكلر ( )Lightcyclerبـا
استفاده از فلوريمتری ،يك تكگیك حساس با كاربردهـای متعـدد را در تشـخیص سـريع
عوامل عفونی فراهم آوردهاند .رنگهای فلوئورسگس جهت اندازهگیـری مقـدار اسـیدهای
نوكلئیك و نشان دادن دورگهسازی و دناتوراسیون در اي شیوهها بهكارگرفته شدهاند.
چگدي سال است كه دستگاه پرتابل  PCRبرای شگاسايی عوامل زيستی در ارت
آمريكا توسعه يافته و وزارت دفاع آمريكا و ارتـ هـای ديگـر از آن بـهعگـوان اسـتاندارد
استفاده میكگگد .اي دستگاه با تلفی دستگاه  light cyclerشركتايداهو بـا فگـاوری
تبديل آن به يك بسته قابل حمل مقاو شده است .نر افزار متمايز آن اجازه میدهـد بـا
سرعت با و در حداقل زمان و آموزش ،شگاسايی پاتوژنها را بهراحتی و با دقت به انجا
برساند.

شكل :11-3نمونهاي از دستگاه light cycler
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آنالیزور زيستی  RAZORيك دستگاه قابل حمل دستی برای تشخیص پاتوژنهـا
در میدان نبرد و نزديك به محل بحران مـیباشـد .طراحـی كوچـك ،مقـاو بـودن ايـ
دستگاه در شرايط محیطی و امكان آمادهسـازی نمونـه در آن ،ايـ دسـتگاه را بـه يـك
وسیله ايدهآل برای تشخیص پاتوژن ها برای علو نظامیو حفاظـت شخصـیتهـا تبـديل
كرده است RAZOR .تگها محصول مركب از يـك كتابخانـه كامـل از معـر هـا بـرای
شگاسايی تهديدات زيستی است كه در مدت زمـان كمتـر از  11دقیقـه ،تجزيـهوتحلیـل
نتايج را انجا میدهد.
كیسههای حاوی معر های فريز و خشك برای تشخیص و شگاسـايی پـاتوژنهـا و
عوامل تهديد زيستی را فراهم نموده است .هـر تسـت كیـت بـرای اسـتفاده در دسـتگاه
 RAZORبهیگه شده است .هر كیسه كیت محتوی همه مواد ز بـرای نمونـهگیـری،
آمادهسازی نمونـه  Real time PCRدر يـك نمونـه سـاده در فرمـت مگاسـب اسـت.
 RAZORبا اي بسته كیت ،قادر به تست نمودن  31پاتوژن در يـك كیسـه در مـدت
زمان 11دقیقه می باشد  .در ايـ شـیوه ،نیـاز بـه پیپـت كـردن يـا سـانتريفیوژ نیسـت.
معر های فريز و خشك آسان برای ذخیره و نگهداری و اسـتفاده هسـتگد .همـه اجـزاء
شامل پرايمرها ،پروبها ،آنزيمها و بافرها در يك كیسه هستگد .نگهداری در دمای اتـا ،
كاه

زمان ستآپ كردن ،كاه

خطـا از اسـتفاده نامگاسـب معـر هـا و كیسـههـای

پالستیكی ،از موانع آلودگی در اي سیستم هستگد.
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شكل :13-3نمونهاي از كیسههاي مورد استفاده در دستگاه RAZOR

بررسی  31پاتوژن شامل سیاهزخم ،گونههای بروسال ،سم بوتولیسـم  ،Aكوكسـیال،
اشريشیا كلی  ،O157تو رمی ،ريسی  ،سالمونال ،آبله و طاعون از يك نمونه با اسـتفاده
از تگها دو سرنگ امكانپذير است.
مثــال ديگــرHand-held Advanced Nucleic Acid ( HANAA ،
 )Analyzerاست كه يك دستگاه فو العاده كوچك انفـرادی بـا حجـمهـای واكـگ
بسیار كم و با مگبع تغذيه  3ولت سـاختهشـده اسـت .ايـ دسـتگاه كـه دارای محفظـه
واكگ

از جگس سیلیكون میباشد ،نسبت به نمونههای پالستیكی ،سرد و گر شدن آن

سريعتر انجا میشـود و در مگـاط نظـامیو عملیـاتی بـرای تشـخیص سـريع عوامـل
میكروبی استفاده میشود .نوع تجاری آن بـا نـا  Smart Cyclerدر مگـاط نظـامیو
عملیاتی توسط افراد برای تشخیص سريع عوامل میكروبی استفاده شده و در كف دسـت
قرار میگیرد و قادر است در عر

كمتر از  31دقیقه عوامل متعدد را شگاسايی كگـد .از

اي دستگاه برای شگاسـايی سـريع بـاكتری اشريشـیا كلـی توسـط رنـگ سـايبرگري و
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پرايمرهای  LacZو  ،Tirباكتری باسیلوسآنتراسـیس و پرايمرهـای ژنهـای  VrrAو
 CapAو باكتری ارويگیا هربیكو توسط پروب  TaqManو ژن  aeroQاستفاده شده
است.

شكل :14-3نمونهاي از دستگاه HANAA

فگاوری قابل ذكر ديگـر ،دسـتگاه  FilmArrayاسـت كـه يـك سیسـتم حسـگر
زيستی جديد همراه با پردازش نمونههـا بـا قابلیـت نظـارت بـر بیمـاریهـای همـهگیـر
میباشد .از اي سیستم برای شگاسايی و تشخیص پاتوژنهـای بیوتروريسـم و همچگـی
تشخیص بیماریهای تگفسی استفاده میشود .اساس اي دستگاه ،آمادهسازی نمونههـا و
فگاوری  PCRدر حجـم كـم و آسـان آن مـیباشـد .ايـ دسـتگاه پـردازش نمونـههـا،
تجزيهوتحلیل دادهها را خودكار انجا و ظر يك ساعت جواب را مهیـا مـیكگـد .كیـف
بیوتروريسم مورد اسـتفاده در  FilmArrayشـامل  31كیسـه بـرای تشـخیص عوامـل
بیوتروريسم  Aو  Bاست.
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شكل  :15-3نمونهاي از دستگاه FilmArray

شیوههای مبتگی بر تراشههـای ژنـی ( ،)Gene chipروشهـای كـامالً نـويگی در
عرصه تشخیص بسیار سريع عوامل زيستی ،سرطانها و بیماریهای ژنتیكی مـیباشـگد.
اي روش ها با استفاده از تراشه های الكترونیكـی كـه براسـاس رديـف DNAی عوامـل
زيستی طراحی شده است ،امكان شگاسايی انواع عوامـل زيسـتی را فـراهم آوردهانـد .بـا
بهكارگیری كاوشگرهای نشاندارشدهای كه دسـتگاه بتوانـد بـا رنـگهـای مختلـف آن را
شگاسايی كگد ،امكان شگاسايی عوامل مختلف زيستی در يك نمونه وجود دارد.
در ايـ

عرصـه ،دسـتگاه (Rapid automated point of care system) RapiDX

قابل حمل بوده و قادر است بهسرعت نشانگرهای زيستی بیمـاری و سـم در نمونـههـای
زيستی انسان (خون ،بزا  ،ادرار) در مراحل اولیه عفونت را اندازهگیری نموده و بـه يـك
ابزار ايدهآل برای تشخیص بیمـاری و سـم مبـدل شـود .ايـ دسـتگاه بـرای شگاسـايی
غلظتهايی در حد پیكومـو ر توكسـی هـای زيسـتی و عوامـل بیمـاریهـای عفـونی و
همچگی برای اندازهگیری نشانگرهای زيستی برای نظارت بر سالمت فضانوردان استفاده
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میشود .اي دستگاه دارای پتانسیل مگاسب برای تشـخیص زودهگگـا بیمـاریهـايی از
جمله پروستات و سرطانهای ديگر ،آسیبهای تروماتیك مغز و آسیبهای قلبـی اسـت.
عالوهبر اي  ،اگر يك جمعیت در معر

بیوتوكسی های خطرناك باشد ،افراد در معـر

بهسرعت با اي دستگاه شگاسايی و برای درمان بهموقع آنها اقدامات ز بهعمل میآيد.

شكل :16-3نمونهاي از دستگاه RapiDX

میكرواری (ريزآرايه) يكی از تكگیكهای مدرن و پیچیده مولكولی است .شگاسـايی
عوامل عفونی در اي روش ،برپايهی هیبريداسیون توالیهای DNAی عوامل عفـونی بـا
الیگونوكلئوتیدهای پروب میباشد .ايـ تكگیـك ،توانـايی تشـخیص وايجـاد تمـايز بـی
نمونههای مختلف میكروبی روی يك اساليد را داراست .برای ساخت و طراحی اي گونـه
چیپهای تشخیصی ،معمو ً از پروبهای طويل استفاده میشود و مولكـول هـدفی كـه
قرار است با اي تكگیك شگاسايی شودDNA ،ی ژنومی میباشـد كـه بعـد از اسـتخراج
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كامل توسط يك رنگ فلورسـانس نشـاندار مـیگـردد .شگاسـايی سـريع عفونـتهـا در
نمونههای كلیگیكی میتواند برای درمان بیمار و تجـويز داروهـای ضـدمیكروبی مگاسـب
بسیار مفید باشد .شايد يكی از مهمتري كاربردهـای میكـرواری در مـورد بیمـاریهـای
عفونی ،توانايی آن برای تشخیص سريع پـاتوژنهـای عفونـتزا باشـد .بـهدلیـل ايـ كـه
پاتوژنها تركیبات ژنتیكی مجزايی دارند و میكرواری قادر بـه بررسـی تمـا تـوالیهـای
ژنتیكی است ،اي تكگیك به ابزاری ايدهآل برای اي گونه تشخیصها تبديل شده است.
ويلسون و همكاران

در سال  3113روش تشخیص همزمان چگد پاتوژن را بر پايـه

میكرواری ابداع نمودند كه در آن 31 ،عامل پاتوژنیك پروكاريوتی ،ويروسی و يوكـاريوتی
را شگاسايی میكگد .محققی نواحی خاصی از  DNAرا كـه ويـهه بـرای هـر ارگانیسـم
است ،شگاسايی كـرده و سـپس از میكـرواری بـرای تشـخیص حضـور يـا عـد حضـور
پاتوژنهای مربوطه در نمونههای مورد بررسی استفاده مینمايگد .در حال حاضر با توجـه
به پیشرفت اي فگاوری ،چیپهايی با قابلیت شگاسايی تعداد عوامل پـاتوژن بسـیار زيـاد
(بی

از  311عامل) طراحی و تهیه شده است.
نمونههای تجاری چیپهای میكـرواری شگاسـايی عوامـل پـاتوژن در بـازار موجـود

میباشد .از آن جمله میتوان به چیپهای تشخیص عوامل پـاتوژن بیوتروريسـتی تهیـه
شدهتوسط وزارت دفاع آمريكا اشاره نمود .همچگی بعضی از شركتها اقدا بـه سـاخت
چیپ تشخیصی عوامل پاتوژن غذايی نمودهاند .يكی ديگر از اي نمونه چیپها مـیتـوان
به چیپ تشخیص ويروس آنفلوآنزا ( )Flu-chipاشاره كرد كه توسط يك چیپ میتوان
تمامی سابتايپهای آنفلوآنزا را تشخیص داد.
ريزتراشه های ديگری نیز برای بررسی سیگگالیگگ سلولهای ايمگـی بـا پـاتوژنهـا
توسعه يافتـهانـد .ريزتراشـه میكـا (Immune and Cell Analysis Microscale
 )MICAيك پالتفر جامع برای بررسی درك رفتار سلولی در سطح سلول و مولكولی
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و سیگگالیگگ با وضوح و حساسیت مگاسـب اسـت و مـیتوانـد بـه بررسـی پاسـ هـای
سلولهای ايمگی به عوامل پاتوژن كمك كگد.

شكل  :17-3فرايند آزمايشگاهی میكرواري

 -1-6-14-3تشخیص عامل از طريق حسگرها
حسگرهای زيستی كه تلفیقی از زيستشگاسی و الكترونیك میباشگد ،با استفاده از
گیرندههـای بسـیار اختصاصـی عوامـل زيسـتی و پیونـد آن بـا نشـانگرهای الكترونیـك
میتوانگد بهعگوان يك دتكتور فو العاده حسـاس و اختصاصـی عمـل كگگـد .بـا حضـور
غلظت بسیار كمیاز عامل و پیوند آن با گیرنده اختصاصی ،با ارسال امواجی سبب فعـال
شدن بخ

الكترونیك حسگر شده و در نتیجه ،هشدار حضور عامـل بـه دسـتگاه صـادر

میگردد.
در كشورهايی مانگد ايا ت متحده ،سازمانهای نظامی و ساير سازمانها كه با مـواد
خطرناك سروكار دارند ،از شگاساگرها و نمايشگرهای عوامل زيستی استفاده مـینمايگـد.
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بهكارگیری اي شیوه ها نیاز به آموزش داشته و ممك است نتايج مثبت و مگفـی كـاذب
ايجاد نمايگد .تما حسگرهای شیمیايی كه برای ارزيابی و شگاسايی مواد خطرناك بهكار
میروند طوری كالیبره شدهاند تا نتايج مثبت كـاذب بیشـتری نسـبت بـه مگفـی كـاذب
ايجاد نمايگد .بهنظر حسگرهای زيستی نیز بههمـی صـورت كـالیبره مـیشـوند .ايجـاد
موتاسیونها در عوامل میتواند نتايج مگفی كاذب را ايجاد نمايد .از ايگـرو نمـیتـوان بـه
نتايج حاصل از اي دستگاهها خیلی اعتماد كرد .بهعالوه شگاساگرهای موجود فعلی برای
مشخص نمودن عامل مورد نظر ممك است به زمان زيادی نیاز داشته باشگد .تـالشهـا
برای پرتابل كردن روشهای مولكولی مانگـد  PCRيـا روشهـايی چـون  Elisaجهـت
استفادههای میدانی كه بتوانگد هويت عامل يا عوامل بهكار گرفته شده را در طـی كمتـر
از  31دقیقه مشخص نمايگد ادامه دارد .اي شیوههای میتوانگد بهطـور ايـدهآلـی بـرای
موتاسیونها طراحی گردند.
ردياب زيستی قابل حمل مواد سـمی( Portable biodetector successfully
 )detectsbiohazardsيك دستگاه تخصصی در اندازهگیـری واقعـی مـواد شـیمیايی،
بیوشیمیايی و زيستی میباشد .اي دستگاه بـا بودجـه و هـدايت وزارت دفـاع انگلسـتان
براساس شگاسايی مواد خطرنـاك ازپـی

تعريـفشـده در داخـل نمونـه بـا اسـتفاده از

آشكارساز ريزتراشه نوری تهیهشده است .ايـ سیسـتم بـرای شگاسـايی چگـدي عامـل
زيستی از جمله سیاهزخم و سم ريسی طراحی شده است .اي ريزتراشـه در تركیـب بـا
شیمیو روشايمگواسـی بـرای شگاسـايی عوامـل زيسـتی بـا درجـه بـا يی از ويهگـی و
حساسیت شگاختهشده است .فگاوری نوری ريزتراشه با تشخیص تغییرات ضريب شكست
نوری بر سطح ماده است .زمانی كه بهعگوان يك آشكارساز زيستی استفاده میشود ،ايـ
تراشه با آنتیبادیهای خاص با ويهگیهای با و میل به اهـدا زيسـتی پوشـیده شـده
است و هگگامیكه باكتری ،ويروس و سم در نمونه وجود داشته باشد بـه آن چسـبیده و
باعث تشخیص آن میشود.
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سیســتم ديگــر ،دســتگاه  NexSense Bاســت .اي ـ يــك سیســتم تشــخیص و
شگاسايی سريع ،قوی و قابل اعتماد جهت تهديدات زيستی است كه قابل حمـل توسـط
فرد بوده و قادر به آنالیز پاتوژنهای ناشی از هوا با استفاده از تكگیـكهـای Lab on a
 chipو  rapid PCRمیباشد .اي سیستم ،قابلیـت شگاسـايی عوامـل مـورد نطـرا بـا
سرعت با ( كمتر از  11دقیقه) در محل را دارد.

شكل  :18-3دستگاه NexSense B

دستگاه  BioFlashيك سیستم حسگرهای زيستی مهگدسیشده بـا بـهكـارگیری
آنتیبادیهای ويهه پاتوژن متصل به غشاء و يـك مولكـول بیولومیگیسـانس حسـاس بـه
كلسیم میباشد .اتصال آنتیبادی به پاتوژن خاص پس از چگد دقیقه مگجـر بـه افـزاي
كلسیم داخل سلولی و انتشار نور میشود .تقويت نور خروجی با استفاده از لومیگومتر بـه
آسانی تشخیص داده میشود .از ويهگیهای آن میتوان بهسرعت و حساسیت فو العـاده
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آن برای تشخیص پاتوژنها در عر

كمتر از سه دقیقه اشاره كرد .استفاده آسـان بـرای

همه و پروتكل ساده و حداقل نیاز به آموزش آن ،از ديگر ويهگیهای آن هستگد.

شكل :19-3دستگاه BioFlash

سیستم تشخیص هوشمگد نانو ) (NIDSقادر بـه آنـالیز نمونـههـای مشـكوك بـه
باسیلوس آنتراسیس ،يرسیگیا پستیس ،سم بوتولیگم ،سم ريسی  ،واكسیگیا ،انتروتوكسی
 Bاستافیلوكوكی ،ويبريو كلرا ،فرانسیسال تو رنسـیس ،اشريشـیا كلـی  ،O157بروسـال
ملیتگسیس ،ژيارديا ،سـالمونال و غیـره مـیباشـد .از نـوع پیشـرفته آن بـرای تشـخیص
آفتك ها (تركیبات ارگانوفسفره و كربامیـدها) و همچگـی عوامـل شـیمیايی اعصـاب،
خون و عوامل موستارد استفاده میشود .نمونهها برای تشخیص در اي دستگاه بـه فـر
مايع تهیه میشوند .حساسیت تشخیصـی  NIDSتـا  311برابـر نسـبت بـه روشهـای
 LFAنشان داده شده است .اي دستگاه بهصورت دستی و بـیسـیم قـادر بـه خوانـدن
خودكار ركوردها و ارائه نتايج بر روی يك  LCDاست .از ايـ دسـتگاه بـرای نیروهـای
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نظامی ،پلیس ،آت نشانها و محافظت شخصیتها استفاده میشود .وزن نوع دستی اي
دستگاه  1/13كیلوگر بوده و نیاز به سه باطری دارد .زمان تگظیم تقريبا  3دقیقه ،زمان
سگج

 31دقیقه و زمان قرائت تقريبا  11ثانیه است.
 -3-6-14-3سیستمهاي تشخیص میدانی تهديدات زيستی
كشف سريع برپايه سه اصل كشف ذرات فیزيكی ،كشف مواد بیوشیمیايی كلیدی و

كشف فعالیتهای زيستی میباشد.
 -4-6-14-3روشهاي شناسايی ذرات زيستی بر پايه روشهاي فی يكی و
شیمیايی
در روشهــای مبتگــی بــر شگاســايی ذرات زيســتی برپايــه روشهــای فیزيكــی ،از
دستگاههايی استفاده میشود كه ذرات  3-1میكرونی را شگاسايی مـینمايگـد .شگاسـايی
برپايه تغییرات حجـم عبـوری اسـت كـه ذرات زيسـتی در معـر
اندازهگیری ذرات براساس پراكگ
پراكگ

آنهاسـت .همچگـی

در نور نیـز صـورت مـیگیـرد .اسـاس ايـ روشهـا

نور (لیزر) از هوا و مگحر شـدن آن بـهوسـیله ذرات موجـود در هـوا براسـاس

تعداد و اندازه ذرات و اندازهگیری آن بهوسیله فتوسلهای حساس مـیباشـد .روشهـای
مبتگی بر فلوسیتومتری براسـاس اصـول پراكگـدگی ،برانگیختگـی و انتشـار نـور اسـتوار
میباشگد؛ به اي شكل كه برانگیختگی نور و انتشار مولكولهای فلوروكرو باعـث ايجـاد
امواج دارای اطالعات چگدگانه از ذرات مورد سـگج

مـیگـردد .بـهعگـوان مثـال ،ايـ

تكگیك در تشخیص توكسی  Bاستافیلوكوك دارای حساسیتی در حدود يك پیكـوگر
در میلیلیتر میباشد .از روش فلوسیتومتری جهت بررسی خصوصیات سلولهـا اسـتفاده
میشود ولی اغلب اي دستگاه ها بسیار بزر

و غیرقابل حمل هستگد .اخیرا فلوسیتومتر

بسیار كوچك ،دقی و قابل حمل موسو به فلوسیتومتر كوچك (میگیفلو) سـاختهشـده
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كه در خودروی تشخیص عوامل زيستی ارت

آمريكا موسو بـه بیـدز  BIDSاسـتفاده

میشود .همچگی بهتازگی فلوسیتومتری با روش جديد فسفورسانس طراحی شده اسـت
كه میتواند  11نوع عامل زيستی را بهطور همزمان تشخیص دهد.
در روش های مبتگـی بـر شگاسـايی اجـزای بیوشـیمیايی كلیـدی عوامـل زيسـتی،
متابولیتهای میكروارگانیسمهـا قابـل شگاسـايی هسـتگد .از رنـگهـايی مانگـد Ethyl
 violetيا تیوكاربوسیانی فلورسانس جهت شگاسايی سمو زيستی استفاده شده اسـت.
روش هایايمونولوژيك همچون الكتروايمیونوديفیوژن وايزوالكتريك فوكوسـیگگ توانـايی
شگاسايی در حد نانوگر عوامل زيستی را دارند.
 تشخیصی مبتنی بر ايمونو فلورسنتاي ـ سیســتمهــا نیــز از حساســیت و اختصاصــیت بــا يی برخوردارنــد .از جملــه
تكگیـكهـای ايمونوفلورسـانس مـیتـوان بـه Fluorescence antibody ( FAST
 )technique stainingاشــاره كــرد كــه يــك سیســتم اتوماتیــك اســت و توســط
ايا تمتحده جهت نمونهبرداری شگاسايی عوامل (يك بـاكتری و يـك میكرولیتـر هـوا)
بهكار گرفته شده است.
در روش راديو ايمیگو اسی) (RIAآنتیژن با يك ماده راديواكتیـو نشـاندار شـده و
سپس با آنتیبادی اختصاصی خود واكگ

میدهد .میزان اتصـال آنتـیژن و آنتـیبـادی

توسط تعیی میزان راديو اكتیويته مشخص میشـود .ايـ روش ،از روشهـای سـگتی و
بهخصوص انتشار در ژل بسیار حساس تر است ولی دارای معايبی است كه شامل نیاز بـه
تجهیزات مخصوص و خطر كار با مواد راديواكتیو میباشد .بهعگوان مثال ،اي متـد قـادر
است مقادير  311پیكو مول از توكسی ريسی را در نمونههای بالیگی تشخیص دهد.
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 كروماتوگرافی و اسپكتروسكوپیگازكروماتوگرافی روش حساسی برای مقادير فو العـاده كـم مولكـولهـای حیـاتی
موجود در آئروسل هوا میباشد .مثال اثبات وجود اسید آمیگه -Dآ نی در يك آئروسـل
د لت بر حضور باكتری دارد چرا كه يكی از اجزاء ثابت ديـواره سـلولی بـاكتریهاسـت.
روش های مبتگی بركروماتوگرافی مانگد كروماتوگرافی يه نازك ) ،(TLCكروماتوگرافی
گاز مايع  GLCو يا كروماتوگرافی مايع با كارآيی با ( )HPLCجهت تشخیص عوامـل
زيستی ،از جمله توكسی های مختلف مثل بوتولیگیـو  ،توكسـی هـای اسـتافیلوكوكوس
ارئوس و غیره مورد استفاده قرار میگیرند .اي تكگیكهـا حساسـیتی در حـدود 1/111
میكروگر در كیلوگر دارا میباشگد و به همی دلیل كاربردهای متعددی بهعگوان يـك
ابزار تشخیصی مگاسب پیدا نمودهاند.
بررسی دقی جداسـازی تركیبـات موجـود در يـك مـاتريكس ،زمـانی حسـاستـر
میگردد كه نمونه يا شرايط پیرامونی آن مجهول بـوده باشـد .در ايـ حالـت اطالعـات
كافی از شرايط تركیبی (دارويی يا سمی) ماتريكس در دسترس نیست .در اي شرايط بـا
توجه به ايگكه برخی از تركیبـات مـیتوانگـد دارای زمـان نگهـداری ( Rt: Retention
 )timeيكسانی در يك روش خاص باشـگد ،اطالعـات انحصـاری اسپكتروسـكوپی آنهـا،
بهتري شاهد برای جداسازی كامل و يا شگاسايی تركیبات غیر مگتظره میباشـد .جهـت
استفاده از اي اطالعات بايستی بانك اطالعات بسیار قدرتمگدی از تمـامیتركیبـاتی كـه
در بازه طول موجی  331الی 011نانومتر جذب مولی دارند ،تهیه و گردآوری شود .ايجاد
چگی بانكی نیاز بـه خـالص تـري اسـتانداردهای شـیمیايی و اسـتانداردتري شـرايط
آزمايشگاهی دارد تا بتواند در تمامینقاط مورد استفاده ،شـرايط يكسـانی داشـته باشـد.
غالباً اي ويهگیها در يك آزمايشگاه روتی قابل دسترسی نیستگد.
به همی مگظور ،كتابخانه ديجیتالی تركیبات توكسی  ،بهتري دستیار جهت اثبات
مگاسبتري و دقیـ تـري روش جداسـازی و شگاسـايی بـا سیسـتم  HPLCهمـراه بـا
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آشكارساز تخصصی  PDAاست .اي كتابخانه حـاوی اطالعـات اسـپكترومتری بـی

از

 1111تركیب دارويی ،سمو و تركیبات زيستی میباشد .برای تفسیر دادههای خروجـی
از آشكار سازهای طیف سگجی جرمی ،كتابخانههای اسپكترال قدرتمگدی نیـاز اسـت تـا
بتــوان ضــم ارائــه بهتــري اطالعــات تخصصــی هــر مولكــول ،بیشــتري همپوشــانی
شكستهای مولكولی حاصل از آنالیز را با دادههای استاندارد تطبی داد و تركیـب مـورد
نظــر را شگاســايی كــرد .كتابخانــههــای قدرتمگــد  NISTو  Weilyاز بزرگتــري آنهــا
میباشگد كـه هركـدا نزديـك بـه  31111الگـوی شكسـت مولكـولی را در خـود دارد.
دشواری كار زمانی قابل مشاهده است كه برای نتیجه آنالیز نزديك به  311تركیـب ،بـه
آنالیست پیشگهاد میشود .در مواردی كه ماتريكس مجهول باشـد و حـداقل اطالعـات از
تركیبات وجود داشته باشد ،بررسی اي پیشگهادات كار بسیار فرسـايگدهای اسـت .بـرای
رفع اي مشكل معمو ً نر افزار كگترلكگگده سیستمهای طیفسگجی جرمـی ،شـرايطی
را ايجاد میكگگد تا كاربر بتواند كتابخانهای كوچك و اختصاصی برای خود بـا موضـوعات
مشخص آماده نمايد.
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شكل  :11-3دياگرام دستگاه اسپكتوفوتومتر

در روشهای خودكار مبتگی بـر كشـف فعالیـت زيسـتی ،سیسـتمهـای تشخیصـی
فعالیت متابولیكی میكروارگانیسم را بررسی میكگگد .از جمله ايـ سیسـتمهـا دسـتگاه
گالیور ( )Gulliverمیباشد كه حاوی كرب  30میباشد .در اي روش ،آئروسـل جمـع
شده بهوسیله سیستم نمونه برداری وارد محـیط كشـت سیسـتم شـده و وقتـی محـیط
به وسیله عامل متابولیزه میگردد ،گاز راديواكتیو تولید شده بهوسیله دستگاه اندازهگیری
میشود .حساسیت اي روش  31-311میكروب و زمـان كشـف آن يـك سـاعت اسـت.
سیستم  Wolf trapاز يك محفظه رشد میگیاتوری تشكیل شده است .رشـد میكـروب
در محفظه میگیاتوری موجب تغییر رشد و  pHمیگردد .اي تغییرات د لت بـر رشـد و
فعالیت متابولیك دارد .در سیستم  Marbacتغییرات پتانسیل اكسید و احیـای محـیط
بهطور پیوسته انـدازهگیـری مـیشـود .در سیسـتمهـای  Minivatorو Multivator
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محفظههای متعددی وجود دارد كه هر كدا معر ها و محیطهـای مخصـوص بـه خـود
دارند و تغییرات ناشی از تجزيه محیطهای مختلف ،واكگ های رنگی يا فلورسانتايجـاد
میكگد .اي روش هـا ،غیـر اختصاصـی عمـل كـرده و ممكـ اسـت مـواد محـیطهـا و
معر های آنها خودبخود تجزيه شود.
خودرو ارت

آمريكا موسو به BIDS

)(Biological Integrated Detection System

واجــد تجهیــزات نمونــهبــردار مــايع و زيســتی ،پارتیكــل س ـايزر آئروزيســتی فــرابگف ،
میگــیفلوســیتومتری ،آشكارســاز زيســتی ،اســپكترومتری جرمــیزيســتی و شــیمیايی،
پردازشكگگده مركزی اطالعات 3 ،فريزر پرتابل ،راديو ،پريگتر لیزری ،واحـدهای كگتـرل
محیطی ،نصب برنامههای پیشرفته روی كامپیوتر میباشد .فلوسـیتومتر بسـیار كوچـك،
دقی و قابل حمل موسو به فلوسیتومتر كوچك (میگـیفلـو) سـاختهشـده كـه در ايـ
خودرو استفاده میشود .آئروسلهای حاوی عوامل زيستی در يك نمونه مـايع بـه اجـزاء
كوچكتر خود شكسته میشوند و يك نوع رنگ با فرمول خاص به آن اضـافه مـیشـود.
سپس نمونه به مركز جريان سريعی از مايع تزري میشود كـه از روزنـهای يـك باريكـه
نوری به آن تابیده میشود و نور حاصل از برگشت ،اندازهگیری میشود .در صورت وجود
سلولها ی باكتری در نمونه ،نورهـای مـگعكس شـده از آن در زوايـا و طـول مـوجهـای
مختلف با استفاده از فیلترهـای مخصـوص و لولـه تقويـتكگگـدهای جمـعآوری شـده و
اطالعات مربوطه در مورد شكل و اندازه و همچگـی میـزان نـور آن مـورد بررسـی قـرار
میگیرد .بدي طري باكتریها از بی ساير عوامل زيستی محیطی مانگد دانههای گـرده
و گرده قارچها و غیره تفكیك میشوند.
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شكل  :11-3نماي بیرونی و داخلی خودرو ارت

آمريكا ()BIDS

دستگاه  (Light Detection and Ranging) IDARبرای تشخیص حضـور
عوامل زيستی در ابر آئروسل پخ شده در فواصل دور میتواند بهكار رود كـه بـا ارسـال
امواج لیزر با طول موج و نوسان مشخص و برخـورد بـه ابـر آئروسـل و بازگشـت آن بـه
آنت های مخصوص توسط برنامـه هـای پیشـرفته رايانـه ای جـذب مولكـولی محاسـبه و
اطالعات ساختاری ذرات موجود در آئروسل ،مورد شگاسايی قرار میگیـرد .ايـ دسـتگاه
دارای انواع ثابت و متحرك است .نوع متحرك اي سیستم بر روی چرخبال نصب شده و
قادر است حضور ابر آئروسل زيستی را در فاصله  11كیلومتری تشخیص دهد .اي عمـل
با پردازش و محاسبه لحظهای عاليم دريافتی به كمـك پردازشـگرهای حـاوی اطالعـات
زيستی صورت میگیرد.
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شكل  :11-3دستگاه LIDAR

دستگاه  (Joint Biological Point Detection System) JBPDSجهت تشخیص
دقی عوامل زيستی در محل برای جايگزيگی با سیستمهای بیـدز در نظـر گرفتـه شـده
است كه در خودروها ،كشتیها ،مقرهـا و ايسـتگاههـای شگاسـايی ثابـت و سـیار نصـب
میشود.
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شكل  :13-3نمونهاي از دستگاه  JBPDSو كاربري آن

دستگاه های شگاسايی تهديدات زيستی ( )Biodetectionدارای عملكرد مـوثر در
خارج از محیط آزمايشگاه برای تشخیص تهديدات زيستی هستگد و بهعگوان يك فگاوری
حیاتی برای امگیت بهداشـتی افـراد تلقـی مـیگردنـد .از جملـه ايـ دسـتگاههـا بـرای
ماموريتهای امگیتی در ايا ت متحده آمريكا ،توسـط آزمايشـگاه ملـی رنـس لیورمـور
( )LLNLارائه شده است.
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سیسـتمهـای شگاسـايی آئروسـلهـای نقطـهای ( Aerosol point detection
 )systemقــادر بــه جمــعآوری آئروســل زيســتی و تجزيــه وتحلیــل آنهــا مــیباشــگد.
دستگاههای نسل اول (وابسته) ايـ سیسـتمهـا مانگـد  BioWatchدارای يـك فیلتـر
هستگد كه ذرات معل مـايع ،و گـرد و گـاز در هـوا را جـذب و هرگونـه ذرات آئروسـل
زيستی را حفظ كرده و سپس در برنامه روزانه اي فیلترها برای تجزيهوتحلیل نمونـههـا
به آزمايشگاههای متمركز فرستاده میشـود كـه مـیتـوان بـهدرسـتی ايـ تركیبـات را
شگاسايی نمود BioWatch .يك استاندارد طاليی برای نشان دادن آئروسلهای زيستی
در ماموريتهای امگیت ملی است .اما سیستمهای نسل دو (مسـتقل) بـهمگظـور كوتـاه
شدن زمان بی حمله و تشخیص آن ،از وجود يك آشكارساز مطلـوب بـا قابلیـت انجـا
تجزيهوتحلیل خودكار از نمونههای جمعآوری شده بهره میبرد .بهعگوان مثـال ،سیسـتم
تشخیص پاتوژن مستقل ( )APDSكه با كمك مالی وزارت امگیت كشور در آزمايشـگاه
ملی رنس لیورمور توسعه يافته است ،قابل ذكر اسـت .ديگـر مثـالهـا شـامل سیسـتم
تشخیص تركیبات خطرناك ()BDSاستفاده شده سرويس امگیتیايـا ت متحـده بـرای
تشخیص آلودگی به سیاهزخم در مراكـز پسـت اسـت .سیسـتم ديگـر  JBPDSنیـز در
حالحاضر در حال انجا آزمون و ارزيابی پیشرفته برای استفاده در میدان ،مسـتقر شـده
است.
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شكل  :14-3سیستم شناسايی آئروسلهاي نقطهاي

 APDSيك سیستم مستقل است كـه بـرای اسـتفاده در تاسیسـات مـدنی مانگـد
ايستگاههای مترو ،فرودگاهها و غیـره طراحـی شـده اسـت .ايـ سیسـتم محتـوی يـك
جمعكگگده آئروسل است كه از طري فیلتراسیون ذرات فـاز گـاز در سـیلیكون مرطـوب
ديواره برای انتقال ذرات آئروسل دراندازه عوامل زيستی به يك حجم چگد میلیلیتـر آب
بهكار میرود .هگگامیكه آئروسل به فاز مايع مگتقل شد ،پـردازش و تحلیـل نمونـههـای
بهدست آمده با استفاده از بیـدهای مخصـوص و مبتگـی بـرايمگواسـی انجـا مـیشـود.
مجموعه ای از بیدهای پوشیده شده با آنتیبادی فلورسگت بـرای شگاسـايی ايـ عوامـل
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بهكار گرفته میشود .قرائت خودكار نوری تشـخیص واكـگ هـای آشـكار بـی نمونـه و
هريك از مجموعه های بیدهای پوشیده شده با آنتـیبـادی فلورسـگتدار و سـپس روش
تايیدی با نا  PCRانجا میشود .يكپارچهسازی اي قابلیتها در يك پلیتفر مستقل
حسگر باعث كاه

زمان تشخیص برای  11-11دقیقـه بـرای شگاسـايی عوامـل خـاص

میشود.
دستگاههای آشكارساز و هشداردهگده ،عمدتاً جهت تشخیص ذرات و آئروسـلهـای
زيستی در اتمسفر كاربرد دارند .دستگاه ضبط زيستی ( )Biocaptureقابل حمل مـدل
 111بهعگـوان اولـی پاسـ دهگـده بـه وجـود غبـاری از عوامـل زيسـتی خطرنـاك در
محیطهای نا آشگا طراحی شده است و در هگگا انجا عملیات بزر

میتوان با استفاده

از اي دستگاه از وضعیت هوای موجود در آن مگطقه آگاه و باعث حفاظت افراد شد .ايـ
دستگاه بهعگوان يك جه

قابل توجه در فگاوری تهديدات زيستی هوا مطرح مـیباشـد.

اي دستگاه برگرفته از آخري فگاوری های پیشرفته در شگاسايی مجموعه ذرات زيسـتی
معل در هوا ،عوامل بیماريزای موجود در هوا و اسپورها بوده و بهعگوان يك ابزار مـوثر و
آسان برای استفاده و جمعآوری سريع ،آسان و كارآمد عوامل زيستی در محـیط مـدنطر
میباشد.
مدال زيستی ( )Biobadgeمدل  ،311يك سیستم قابل حمل است كـه بـهطـور
موثری ذرات زيستی موجـود در هـوا را در غلظـت پايـدار امـا بسـیار كـم ،جمـعآوری و
شگاسايی میكگد.اندازه آن با يك تلف همراه كوچك قابـل مقايسـه بـوده و از نطـر وزن
سبك میباشد .اي دستگاه برای نظارت بر قرار گـرفت يـك فـرد در معـر
زيستی و يا پگهان در مگطقه مشكوك به آلودگی زيستی استفاده میشود.

ارگانیسـم
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شكل  :15-3نمونهاي از دستگاه مدال زيستی

دستگاه  BioXC™ 200GXيك روش مقرون بهصرفه بـرای بررسـی تهديـدات
زيستی هوا است .طراحی مبتكرانه اي دستگاه ،نیاز به انتقال نمونه از طري وجـود يـك
مجموعه كارتريج  GeneXpertرا برطر میكگد و بگـابراي بـه میـزان قابـل تـوجهی
ريسك خطر در معر

قرار گرفت پاتوژنهای ناخواسته را در انسان كاه

میدهد.

دستگاه نگهبان هوايی ( )AirSentinelمدل  1000Bيك دستگاه مجهز بـه يـك
حسگر است كه بهطور مداو میتواند بهعگوان يك آشكارساز ،آئروسل زيستی موجود در
هوا را شگاسايی كگد.
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شكل  :16-3دستگاه نگهبان هوايی

آشكارساز  IBACدارای سیستم مانتیتوری می باشد كه بهطور مـداو عامـل را در
محیط داخل يا در فضای باز شگاسايی میكگـد و هشـدار دهگـده آن بـهطـور زودهگگـا
تهديدات بیولوژيكی معل مايع ،و گرد و گاز را در محیط اعال میكگد .ايـ دسـتگاه بـا
تسهیل فرآيگد شگاسايی عوامل زيستی و مهار بهموقع ،زمیگه درمان و پاكسـازی محـیط
را فراهم میكگد .اسپورهای باكتری باسیلوسآنتراسیس عامل سیاه زخـم ،بـاكتریهـايی
مانگد يرسیگیا پستیس عامل طاعون ،ويروسها مانگد آبله و توكسی ها مانگد ريسـی بـا
اي دستگاه قابل شگاسايی میباشگد.
سیســتم هشــداردهگده اولیــه (Prime Alertا) امكــان كشــف حضــور بــالقوه
تهديدكگگده های زيستی و توكسی های زيستی را فراهم آورده است .از قابلیتهای ديگر
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آن ،اجرای بسیار دقی  ،قدرت تجزيهوتحلیل طیف وسیع ،آسانی استفاده ،برخـورداری از
كیت همهكاره و ارائه نتیجه تشخیص در محل در عر

چگد دقیقه میباشد.

 تستهاي نواري Smart tickets Smart ticketsشامل نوارهای بـاريكی از كاغـذ حسـاس مـیباشـگد كـه در آن،
پادت های اختصاصی عوامل زيستی قرار داشته و در حضور عامل مورد نظر در نمونـه بـا
واكگ

آنزيمیتغییر رنگ میدهد .اي نوارها بهدلیل سرعت استفاده در مگـاط جگگـی

بهشدت مورد توجه قرار گرفتهاند .خودكار زيستی ( )BioPenبرای كمك به سربازان در
میدان جگگ بهمگظور تعیی ايگكـهايـا آنهـا در معـر

عوامـل زيسـتی خطرنـاك قـرار

گرفتهاند يا نه طراحی شده است .در مدت زمان كمتر از  31دقیقه ،نتیجه قابـل حصـول
است .دستگاه تشخیص جديد (مجهز به صفحه نماي
اي شیوه نیاز به هیچگونه آزماي

ال سی دی كوچـك) مبتگـی بـر

مقدماتی ندارد .همچگی از اي خودكار برای بررسـی

ايگكهايا آب آشامیدنی آلوده به سمو زيستمحیطی و عفونتهای رايـج در آب از جملـه
هپاتیت  Bو  Cاست يا خیر ،استفاده میشود.

شكل  :17-3نمونهاي از خودكار زيستی
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دستگاه  Defenderنوع متكاملی است كه قادر به ارائه كامل  1آزمون بیولـوژيكی
با حساسیت مگاسب بوده و قابلیت استفاده بهصورت بیسیم ،بلوتوث و اتصال بـه شـبكه
برای انتقال دادهها را دارا میباشد .از اي دستگاه برای تشخیص سیاهزخم ،انتروتوكسی
 Bاستا  ،توكسی بوتولیسم ،طاعون ،باسـیلوس تورنجگسـیس ،تـو رمی ،اورتوپـاكس،
بروسال ،ريسی و غیره استفاده میشود.

 -7-14-3انجام مطالعات اپیدمیولوژيك بـا روش هـاي تیـ بنـدي
عوامل زيستی
تیپبگدی سويههای میكروبـی يـك جـزء يگفـك از بررسـیهـای اپیـدمیولوژيك
بیمــاریهــای عفــونی مــیباشــد .ايـ فرايگــد از نظــر اپیــدمیولوژيكی جهــت شگاســايی
همهگیریها ،تشخیص مگبع عفونتها ،رديابی و شگاسايی سويههـای بیمـاریزا ،بررسـی
پاتوژن های كسبشده بیمارستانی و ارزيابی روشهای كگترل عفونـت از اهمیـت بـا يی
برخوردار است.
بهطور كلی روشهای تیپبگدی به دو دسته عمده روشهـای فگـوتیپی و ژنـوتیپی
تقسیم میگردند .روشهای فگوتیپی يا بهعبارت ديگر ،روشهای سگتی شامل آن دسـته
از روشهايی هستگد كه محصو ت بیـان يـك ژن يـا ژنهـای خاصـی را جهـت اهـدا
اپیدمیولوژيك دنبال میكگگد وتغییرپذيری با يی دارند .روشهـای ژنـوتیپی مبتگـی بـر
بررسی ساختار ژنتیكی میكروارگانیسمها بوده و كمتر تحت تاثیر شـرايط محیطـی قـرار
میگیرند .در سالهای اخیر ،چگدي تكگیك مولكولی بهعگوان روشهـای انتخـابی بـرای
تیپبگدی میكروبها ظهور نمودهاند .اي روشها چگـدي مزيـت نسـبت بـه روشهـای
سگتی دارند ،از جمله اي مزايا میتوان به قدرت افترا دهی بـا تر ،كـاربرد گسـتردهتـر
برای انواع مختلف گونههای میكروبی و سرعت با تر اشاره نمود.
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 اهمیت تی بندي عوامل اتیولوژيك بیماريها در همهگیريهاي عفونیبهدنبال بروز يك همهگیری چه بهشكل غیر عمدی و يا عمدی (حمـالت زيسـتی و
بیوتروريستی) ،توجه به ابعاد اپیدمیولوژيك يك عفونت ،در شگاخت عامل ايجاد عفونـت،
مگبع ،مخزن و چگونگی نحوه انتقـال و انتشـار آن و بـهدنبـال آن جهـتدهـی اقـدامات
محافظتی و درمانی بسیار حائز اهمیت است .بررسیهای همهگیری شگاختی بـهويـهه در
طی يـك حملـه زيسـتی و بیوتروريسـتی كـه احتمـال بـهكـارگیری سـويههـای واجـد
خصوصیات فگوتیپی و ژنوتیپی تغییريافته و غیر معمول وجود دارد ،جهت تعیـی عامـل
بهكار گرفتهشده و افترا آن با سويههای اندمیك و معمول بسیار كمككگگده میباشـگد
دستیابی به اي مهم ،امروزه با توسعه روشهای پیشرفته مولكولی امكـانپـذيز گرديـده
است.
 -1-7-14-3روشهاي تی بندي فنوتیپی:
روشهای فگوتیپی يا بهعبارت ديگر روشهای سگتی شامل آن دسته از روشهـايی
هستگد كه محصو ت بیان يك ژن يا ژنهـای خاصـی را جهـت اهـدا اپیـدمیولوژيك
دنبال میكگگد .ويهگیهايی همچـون پروفايـل بیوشـیمیايی (مـد نظـر در بیوتايپیگـگ)،
آنتیژنهای موجـود روی سـطح سـلولهـای میكروبـی (اسـاس سـروتايپیگگ) ،الگـوی
حساســـیت و مقاومـــت آنتـــیبیـــوتیكی (آنتـــیبیـــوگرا ) ،پروفايـــل باكتريوفـــاژی
(باكتريوفاژتايپیگگ) وغیره با اي روشها قابل بررسی میباشگد.
بهدلیل آنكه اي ويهگیها مبتگی بر بیان ژن بوده و تحت تاثیر شرايط محیطی قرار
میگیرند ،روشهای سگتی مبتگی بر اي ويهگیهـا از كـارايی پـايیگی برخوردارنـد .ايـ
روشها بعضا در توصیف سیمای اپیدمیولوژيك بیماریهای عفونی مفید بودهانـد .مزيـت
اي روشها در سادگی انجا و همچگی در دسترس بودن بعضی مواد و معر هـای ز
برای انجا آنها میباشد .از عمده محدوديتهای اي روشها مـیتـوان بـه متغیـر بـودن
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نتايج (عد تكرارپذيری) ،پر زحمت بودن آزمايشات ،طو نی بودن زمان آزماي

و طیف

محدود استفاده اشاره كرد.
 -1-7-14-13روشهاي تی بندي مولكولی
روشهای تیپبگدی مولكولی خود به دو دسته روشهای غیرمبتگـی بـر اسـیدهای
نوكلئیك و مبتگی بر اسیدهای نوكلئیك تقسیمبگدی میشوند.
الف) روشهای غیر مبتگی بر اسیدهای نوكلئیك
Multilocus enzyme electrophoresis

اي روش مبتگی بـر حركـت الكتروفورتیـك مجموعـهای از آنـزيمهـای متابولیـك
میباشد.در اي شیوه ،عصاره سلولی روی يك ژل نشاستهای غیر دناتوره الكتروفورز شده
و سپس بـا يـك سوبسـترای رنـگزا رنـگآمیـزی مـیشـود .وارياسـیونهـا در حركـت
الكتروفورتیك آنزيمها (الكترومور ) نمايانگر جانشیگی و تغییرات اسید آمیگهای هسـتگد
كه اي جانشیگیها وارياسـیونهـای تـراد ژن كـدكگگـده آنـزيم مـورد نظـر را نشـان
میدهگد .بهكمك اي تكگیك میتوان گوناگونی ژنتیكی را ارزيابی و نزديكی ژنتیكـی دو
ايزوله را بررسی كرد .اي روش بسیار پرزحمت و پرهزيگه بوده و تفسیر نتايج آن مشـكل
میباشد.
 الكتروفورز لیپو پلیساكاريدهااي تكگیك بر اساس الكتروفورز لیپوپلیسـاكاريد بـاكتریهـا شـكل گرفتـه اسـت.
لیپوپلیساكاريد يك قسمت اصلی آنتیژنیك از ديواره سلولی بـاكتریهـای گـر مگفـی
میباشد .اي ساختار متشكل از مولكولهای آمفیپاتیـك بـوده كـه واجـد زنجیـرههـای
جــانبی  Oمــیباشــگد .زنجیــره  Oمعمــو از قگــدهای خگثــی تشــكیل ش ـده اســت.
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لیپوپلیساكاريد را میتوان با فگل– كلروفر از سلول باكتريايی استخراج نمود .در مرحله
بعد ،عمل الكتروفورز در ژل پلیاكريلآمید صورت گرفته وسپس با توجه به وجود قگـدها
در شاخههای جـانبی پلـیسـاكاريد و همچگـی قگـدهای موجـود در هسـته مولكـول و
رنگپذيری اي قگدها با نقره ،ژل با نقره رنـگآمیـزی مـیگـردد .اختالفـات در حركـت
الكتروفورتیك مربوط به ساختار و تشكیالت مولكول بهويهه زنجیره جانبی اسـت .افتـرا
دقیقتر الگوهای حاصله ،از طري تكگیـكهـای سـرولوژيكی بـهكمـك آنتـیبـادیهـای
پلیكلونال و مونوكلونال امكانپذير است.
 ايمونوبالتیندر اي روش ،اجزای سلول میكروبی بعد از الكتروفورز به يك غشاء مگتقل گرديـده
و در حضور آنتیبادی انكوبه میشوند .اتصال آنتیبـادی – آنتـیژن از طريـ روشهـای
ايمونو اسـی بررسـی مـیگـردد .ايـ تكگیـك ابـزار قدرتمگـدی در آنـالیز آنتـیژنـی و
انگشتنگاری میكروارگانیسمها است.
 آنالی پروتئینهاي غشاء خارجی و يا پروتئینهاي كل سلولی()Total cell/OM proteins

اي تكگیك مبتگی برالكتروفورز پلیپپتیدهای موجود در باكتری لیز شـده اسـت .از
آنجائیكه پروتئی ها توسط ژنها روی كروموزو باكتريايی رمزدهی میشوند ،لذا نتـايج
بهدست آمده از الكتروفورز اي پروتئی ها نشانگر ژنوتیپ سويه مورد بررسی است.
 روشهاي تی بندي مبتنی بر ساختارهاي ژنتیكی میكروارگانیسمها:تگوع ژنتیكی در ساختار DNAی عوامل میكروبی كه معمـو ً بـا بـوده و زمیگـه
افترا آنها را فراهم میآورد ،اي فرصت را ايجاد نمـوده اسـت كـه بـهكمـك روشهـای
مبتگی بر اسیدهای نوكلئیك بتوان مطالعات اپیدمیولوژيك را دقی تر ،بـا قـدرت افتـرا
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با تر ،با درجه تكرارپذيری بیشتر ،با وسعت كاربرد افـزونتـر و بـا سـرعت بسـیار بـا تر
نسبت به روشهای سگتی به انجا رساند.
ويهگیهای ژنتیكی میكروبها تشخیص را در سطوح مختلف از جمله تشـخیص در
حد گونه و تحت گونه (تاكسونومی) ،تشـخیص در حـد سـويه (رديـابی اپیـدمیولوژيك)،
تشخیص در حد پارامترهای بیومديكال مانگد ويرو نسیته و مقاومت به داروها را برای ما
مهیا میكگگد.
در سالهای اخیر ،بهويهه در طـی ده سـال گذشـته ،روشهـای مختلـف مولكـولی
مبتگی بر آنالیز ساختار ژنتیكی جهت بررسیهای اپیدمیولوژيك ابداع وتوسعه يافتـهانـد.
ذيالً به مهمتري روشهای مورد استفاده و بیان مزايا و محدوديتهای آنها میپردازيم.
 آنالی پروفايل پالسمیدي()Plasmid Profile Analysisاي روش از ابتدايیتري روشهای تیپبگدی ژنتیكـی اسـت .از طريـ الكتروفـورز
نمودن پالسمیدهای استخراجشده و تعیی اندازه و تعداد آنهـا ،بـه پروفايـل پالسـمیدی
میكروارگانیسم پی میبريم .اي روش به طور موفقیتآمیزی برای آنالیز همهگیـری هـای
عفونتهای بیمارستانی و عفونتهای كسبشده در جامعـه بـهويـهه بـرای بـاكتریهـای
رشتهای گر مگفی بهكار گرفته شده است .از مهمتـري معايـب و محـدوديتهـای ايـ
روش میتوان به موارد زير اشاره كرد:
 بعضی ايزولهها فاقد پالسمید بوده و از ايگرو غیرقابل تیپبگدی میباشگد از آنجائیكه پالسمیدها بهراحتی از دست رفته و يا كسب میگردند ،پروفايلهـایپالسمیدی الگوهای پايداری نمیباشگد.
 شكلهای مولكولی مختلف از يك پالسمید (مانگد فر هـای خطـی بـاز و بسـته)،الگوهای مهاجرت الكتروفورتیكی مختلفی ارائه میدهگد كه باعث كسـب نتـايج مختلـف
میشود.
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 تركیب و محتوی DNAی پالسمیدی بـهخـاطر موتاسـیونزايـی ترانسـپوزونی،ناپايدار بوده و احتمال كسب نتايج مثبت و مگفی كاذب وجود دارد.
 آنالی DNAي كروموزومیاز طريق هضم آن يمیبا آن يمهاي برشدهندهدر اي روش ،آنزيمهای محدودا ثر بهطور آنزيماتیك  DNAرا در نقاطی ويهه كـه
نقطه شگاسايی اي آنزيمها است ،برش میدهگد .تعداد واندازه قطعات تحت تاثیر تـراد
تشخیصی آنزيم ،تركیب و محتوی  DNAمیباشد .آنزيمهايی كه بهطور معمـول مـورد
استفاده بوده و دارای مكانهای برش متعدد هستگد (مانگد ،)HindΙΙΙ ، EcoR1صدها
قطعه در اندازههای  1 – 11كیلو جفت باز ايجاد میكگگد .قطعات حاصله در ژل آگـاروز،
الكتروفورز میشوند و بعد از رنگآمیزی با اتیديو برمايد تحت نور UVرؤيت میشـوند.
در اي روش ،سويههای مختلف ،پروفايلهای گوناكون ايجاد میكگگد.
محدوديتهای روش :الف) مقايسه پروفايلهای پیچیده مشكل است.
ب) امكان مخدوش شدن نتايج بهدلیل وجود پالسمیدها وجود دارد.
 RFLPروش )Restriction Fragment Length Polymorphisms( RFLPبـر پايـه
تشخیص تعداد و اندازههای مختلف از قطعات بريدهشده (با آنزيم با اثر محدود) كه واجد
يــك تــراد كرومــوزومیخاصــی مــیباشــگد ،اســتوار اســت .در ابتــدا  DNAهضــم
آنزيمیمیشود و سپس قطعات حاصله روی ژل آگاروز ،الكتروفورز میگردنـد .در مرحلـه
بعد ،قطعات الكتروفورزشده به يك غشاء مگتقل میگردند .قطعـات خـاص مـورد نظـر از
طري هیبريداسیون با يك كاوشگر نشاندارشده شگاسايی میشوند .بهكمـك ايـ روش،
تما سويه هايی كه لوكوس متصلشونده به كاوشگر را در خـود حمـل مـیكگگـد ،قابـل
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تیپبگدی هستگد .انتخاب كاوشگر و آنـزيم محـدودا ثر بـرای تفسـیر نتـايج از اهمیـت
با يی برخوردار است .اي روش ،قدرت تكرارپذيری و افترا دهی با يی دارد.
 -ريبوتايپین

()Ribotyping

اي تكگیك كه ابتدا توسـط گريمونـت و گريمونـت)(Grimont and Grimont
ابداع گرديد ،يك آنـالیز سـاترن بالتیگـگ  RFLPبـرای اپـرونهـای ريبـوزومی( 16S
 23S rRNA ،rRNAو يك يا چگد اپرون مربوط به  )tRNAمیباشد .تراد ژنهای
ريبوزومی فو العاده محافظت شدهاند و كاوشگرهای تهیهشده مثل كاوشـگر مربـوط بـه
 rRNAاشريشیا كلی با اپرونهای ريبوزومیاز بسـیاری گونـههـای باكتريـايی هیبريـد
میگردد .از آنجائیكه همه باكتریها واجد اپرونهای ريبوزومی هسـتگد ،تمامـاً بـا ايـ
روش قابل تیپبگدی میباشـگد .برخـی قطعـات حاصـل از آنـزيمهـای محـدودا ثر كـه
محافظتشده میباشگد برای تعیی هويت گونهای مگاسباند .نتايج حاصله پايدار و قابـل
تكرار هستگد .ارگانیسمهای واجد  1-3اپرون ريبوزومی 31-31 ،باند ايجاد میكگگد .اي
شیوه ،قدرت افتـرا دهـی در حـد روش Multilocus enzyme electrophoresis
ويا بـهطـور جزيـی كمتـر از آن را دارد .ريبوتايپیگـگ بـه مهـارت متوسـطی نیـاز دارد.
روشهـای نیمـه اتوماتیـك مثـل Riboprinter Microbial Characterization
 System TMبرای ريبوتايپیگگ توسعه يافتهاند.
– )Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE
اي تكگیك ابتدا در سال  3310بهعگوان ابزاری برای بررسی DNAی كروموزومی
ارگانیسم های يوكاريوتی توصیف شد اما بعداً مشخص گرديد كه روش فو العادهای برای
تیپبگدی گونههای مختلف میكروبی میباشد.
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در اي شیوه ،ابتدا ارگانیسم به طور آنزيمی در پال های آگاروز لیـز مـیگـردد .در
مرحله بعد ،قطعات بزر

 DNAبعد از هضم كروموزومیبا آنزيمهای برشدهگده از هم

جدا میگردند .در ايگجا برخال روش آنالیز  DNAكروموزومیاز طري هضـم آنزيمـی
با آنزيمهای برشدهگده كه از آنزيمهـای بـا نـواحی بـرش متعـدد اسـتفاده مـیشـد ،از
آنزيم های برشدهگدهای كه برشهای كمتری در طول كروموزو ايجاد میكگگد استفاده
میگردد .در طی الكتروفورز ،تفكیك كامل قطعات بزر

DNAی كروموزومی از طري

تغییر جهت دورهای در میدان الكتريكی كه توسط سه سـری الكتـرود ايجـاد مـیگـردد
حاصل میشود بهطوریكه  1تا  31قطعه با اندازهای در حدود 31-111كیلـو جفـت بـاز
ايجاد میگردند.
رنگ آمیزی با اتیديو برمايد و رؤيت قطعات رنگآمیزیشده تحت نور  UVصورت
میگیرد .اي روش يكی از متداولتري تكگیكهايی است كه با توان با ی افتـرا دهـی
برای بسیاری از گونههای باكتريايی بهكار گرفته شده است بهطوریكـه اغلـب بـهعگـوان
استاندارد طاليی روشهای تیپبگدی مولكولی در نظر گرفته میشود.
محدوديتهای روش - :تهیه  DNAنیاز به چگدي بار انكوباسیون طو نیمدت دارد
 نیاز به هزيگه نسبتاً با و تجهیزات ويهه دارد. -روشهاي تی بندي مبتنی بر واكن

زنجیرهاي پلیمراز()PCR

روش PCRكه چگدي سال است برای تشخیص مستقیم انواعی از عوامل میكروبی
در نمونههای بالیگی بهكار گرفته میشـود ،بـهعگـوان يـك تكگیـك سـريع نیـز در بـی
تكگیك های تیپ بگدی مولكولی از جايگاه ويههای برخوردار شده اسـت .در ايـ روشهـا
قســمتی از تــراد مــورد نظــر كــه روی الگــوی اولیــه  DNAوجــود دارد ،در شــرايط
آزمايشگاهی و بهطور تصاعدی تكثیر شده تـا مقـادير انبـوهی از DNAی هـد ايجـاد
گردد .مراحل مختلف دناتوراسیون ،اتصـال پرايمرهـا و توسـعه در طـی  31-11چرخـه
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متوالی در يك دستگاه ترموسیكلر و به مدت  1-0ساعت انجا میگیرند .در مراحل بعد،
محصو ت تكثیرشده در ژل آگاروز و يا پلیاكريلآمید الكتروفورز میشوند .رنگآمیزی با
اتیديو برمايد و رؤيت قطعات رنگآمیزی شده تحت نور  UVصورت میگیرد.
 تكنیك )Random amplified polymorphic DNA (RAPDاي تكگیـك كـه ابتـدائ ًا توسـط ويلیـا ابـداع كرديـد ،گاهـاً از آن بـهعگـوان روش
(Arbitrarily primed PCR) AP-PCRنا برده میشـود .در واقـع ايـ تكگیـك،
روشی از  PCRاست كه از يك پرايمر كوتاه (معمو ً  31جفت باز) بـرای هیبريداسـیون
به مكانهای تصادفی كروموزومیاستفاده میشود .نتیجتاً بعد از انجا چرخههای متوالی،
قطعات با اندازههای مختلفی حاصل میآيگـد .از آنجـائیكـه تعـداد و محـل مكـانهـای
تصادفی در بی سويههای مختلف ،متفاوت میباشد لـذاانـدازه و تعـداد قطعـات حاصـله
روی ژل الكتروفورز نیز متفاوت و افترا دهگده میباشد.
از نظر تئوری ،اي روش برای هر گونـهای از ارگانیسـمهـا قابـل اسـتفاده اسـت .از
محدوديتهای روش ،قدرت افترا دهی و تكرارپذيری پايی آن میباشد.
 تكنیك Rep-PCRاي روش بر پايه تكثیر تراد تكـراری از  DNAروی ژنـو ارگانیسـم مـورد نظـر
استوار است كه ابتدا توسط  Versalovicو همكاران توصیف گرديد .دو سری عمـده از
عگاصر تكراری شامل:
عگاصر پالیگـدرومیك خـارج ژنـی )(Repetitive extragenic palindromic
 REPكهاندازه  11جفت بازی دارند و همچگی تراد های ثابت تكـراری داخـل ژنیـك
انتروباكتريايی (Enterobacterial repetitive intetgenic consensus) ERIC
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كهاندازه  331جفت بازی دارند ،اهدا مورد نظر اي روش میباشگد .اي روش از قدرت
افترا دهی مگاسبی در بی سويهها برخوردار است.
 تكنیك AFLPروش (Amplified fragment Length polymorphism) AFLPيك فـ
انگشتنگاری ژنومی برپايه تكثیر انتخابی از يك زيرمجموعه قطعـات  DNAاسـت كـه
توسط آنزيمهای محدودا ثر ايجاد شدهاند .در بیشتر مـواردDNA ،ی باكتريـايی تحـت
برش آنزيمهايی مثل Mse Iو EcoRIقرار گرفته و سـپس بـه يـك رابـط ))Linker
متصل میشوند .در داخل رابط ،مكانهای محدودا ثر برای آنزيمها و هـم تـراد هـايی
خاص اتصال پرايمرها وجود دارد .در اي حالت ،تكثیر انتخـابی صـورت مـیگیـرد .بـرای
رؤيت الگوهای حاصله ،به يكی از پرايمرها يك نشانگر راديواكتیـو يـا فلورسـگت متصـل
میگردد .شگاسايی محصو ت از طري رنگآمیزی با اتیديو برمايد نیز امكانپذير است.
قدرت تكرارپذيری مگاسب داشته ولی قدرت افتـرا دهـی آن از  Rep-PCRو PFGE
كمتر است .اي تكگیك از  Rep-PCRپرزحمتتر است اما نسبت به PFGEاز سـرعت
خیلی با يی برخوردار است.
 تكنیك ترادفيابی()Sequencingاي روش مبتگی بر تراد يابی قسمتهايی از ژنو ارگانیسم مورد نظر است .اگرچه
ابتدائاً اي روش بهعگوان ابزاری برای تیپبگدی ويروسها مطرح شـد ،امـا اخیـراً جهـت
بررسیهای اپیدمیولوژيكی مولكولی بیماریهای حاصله از باكتریها بهكـار گرفتـه شـده
است .در مواردی همچون تیپبگدی ويروسهـا ،ايـ روش اسـتاندارد طاليـی محسـوب
میگردد .روش های جديد تراد يابی از پرايمرهای نشاندارشده با مواد فلورسگت استفاده
میكگگد كه پیشرفت واكگ

بـهصـورت لحظـهای ) (Real timeقابـل بررسـی اسـت.
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برخال روشهايی مثل  Rep-PCR ،PFGEو يا  ،RAPDآنالیز كل كروموزو بـا ايـ
روش امكانپذير نمیباشد ،بلكه قسـمت خیلـی كـوچكی از ژنـو كـه بـی سـويههـای
باكتريايی و قارچی مختلف است تراد يابی میگردد .جهت تعیی هويـت و تیـپبگـدی
عوامل میكروبی كه كشت آنها مشكل است اي روش انتخابی میباشد .بهطور كلـی ايـ
روش پرهزيگه بوده و به مهارت خیلی با يی نیاز دارد.
تكنیك:)Multi Locus Sequence Typing( MLST
سیستم تراد يابی چگدجايگاهی ( )MLSTيكـی از روشهـای شگاسـايی عوامـل
زيستی است كه از نظر بررسیهای اپیدمیولوژيكی بسیار حائز اهمیت میباشدMLST .
يك روش تايپیگگ مولكولی با قدرت تفكیك با  ،قابلیت انتقال اطالعات ،سـادگی انجـا
تكگیك و تكرارپذيری با میباشد .در اي روش ،از تفاوتهای اللی در توالیهای ژنهای
خانهدار استفاده میشود .با اي روش ،امكان يـافت مگـابع آلـودگی و انتشـار ارگانیسـم،
تگوع ژنتیكی و ارتباط بی ايزولههای بـاكتری مشـخص مـیگـردد .ايـ تكگیـك بـرای
تايپیگگ و شگاسايی بسیاری از ارگانیسمهـای عفـونی اسـتفاده مـیشـود .پروفايـلهـای
حاصل از  MLSTبا استفاده از نر افزارهای مخصـوص كـامپیوتری بـا يكـديگر مقايسـه
میشوند و نتايج حاصل از آن بررسی میگردد.

فصل چهارم

حفاظت فردي و جمعی
در مقابل تهديدات زيستی
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 -1-4مقدمه:
برای مقابله و دفاع در برابر تهديدات زيستی ،آمادگی كامل در عرصههـای مختلـف
ز است .هگگا پخ

يك عامل زيستی ،بهتري راه برای كم كردن يا جلوگیری از اثـر

عوامل ،تشخیص آئروسل زيستی قبل از گسترش آن بر روی هد و اطالع بـهموقـع بـه
پرسگل برای انجا اقدامات حفاظتی میباشد .عد تشخیص بهموقع يـك حملـه زيسـتی
همیشه برابر با اي خواهد بود كه تعـداد زيـادی از دسـتانـدركاران بهداشـتی پاسـخگو
حفاظتنشده به افراد بیمار تبديل گردند .با در نظر گرفت ايـ مـوارد ،در صـورت عـد
دسترسی به دستگاه های تشخیصی ،حفاظت از نظر پزشكی (واكسیگاسیون و ساير انـواع
پیشگیری) ،هوشیاری و حفاظت فیزيكی مهمتري و تگها ابزار در دسترس برای مقابله با
حمله جگگافزارهای زيستی و كاه

اثر آنهـا خواهـد بـود .سـطح خطـر ناشـی از يـك

حادثه ،تابعی از احتمال مواجه با آن و نیز گسترش آسـیب حاصـل از آن اسـت .كـاربرد
معیارهای كگترل خطر بهعگوان بخشی از فرايگد مديريت خطـر ،بـهمگظـور تـالش بـرای
كاه

يا حذ آسیب احتمالی يا ضايعه شديد میباشد .مكانیسمهـای مختلـف كـاه

خطر را میتوان برای مقابله با عوامل شیمیايی و زيستی معرفی نمـود كـه شـامل مـوارد
زير میباشگد:
 -3كگترل اجرايی
 -3كگترل مهگدسی
 -1محافظت فیزيكی
روش كگترل خطر نبايد به يك روش محدود گردد .ترجیحـا تـا جـايی كـه ممكـ
است يك روش كگترل بايستی موثر و متگاسب با حادثه بهكـار بـرده شـود .بـرای مثـال،
بهتري راه محافظت از مصدومی در برابر عوامل شیمیايی و زيستی كه عمدتاً بهصـورت
آئروسل رها شدهاند ،آن است كه استفاده از اي عوامـل ،غیـر ممكـ گـردد يـا حـداقل
امكان استفاده از آنها محدود شود .اگر اي امر میسر نشود ،هد كگتـرل خطـر بايسـتی
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به حداقل رساندن رنج انسانها و كاه

هدر رفت سرمايه باشد .در اي راستا هر روشی

مزايا و معايب مخصوص به خود را دارد.

 -1-4كنترلهاي اجرايی
در خصوص كاربرد عوامل شیمیايی و زيستی ،كگترلهای اجرايی شامل اعال خطـر
(از جمله سیستم هشداردهگده) ،تخلیه و قرنطیگه مگاط بالقوه آلوده میباشد .ايـ امـر
به سادگی احتمال در معر

قرار گرفت را كاه

داده و افراد را از آسیبهای ناشـی از

حادثه محفوظ میدارد .كگترلهای اجرايی معمو ً از نظر كاربرد آسانتر و نیز در مقايسه
با ساير روشهای كگترل خطر ،ارزانتر مـیباشـگد .زمـانی كـه از خطـر اجتگـاب گـردد،
كاه

خطر در مقايسه با ساير معیارها از اهمیت كمتـری برخـوردار مـیگـردد ،اگرچـه

ممك است مرد از دستورالعملهای اجرايی پیروی نكگگد (مثالً ممك است خانـههـای
خود را ترك كگگد) .به اي ترتیب برپايی قرنطیگه مستلز آن است كـه از چیـز ديگـری
استفاده نشود .در برخی موارد نمیتوان از مگاط محدود يا ساختمانهـا اسـتفاده كـرد.
همچگی گاهی ز است برخی از پرسگل از جمله افراد مشمول مقابله بـا حـوادث ،وارد
مگطقه شوند .اي بدان معگی است كه كگترل اجرايی معمو ً بـهعگـوان مكمـل اسـتفاده
میشود و ساير مكانیسمهای كگترل خطر نبايد ناديده گرفته شود.

 -3-4كنترلهاي مهندسی
كگترلهای مهگدسی شامل استفاده از فگاوریهـايی از جملـه كگتـرل جريـان هـوا،
فیلترها و وسايل مختلفی كه بهطور معمول برای محدود كردن گسـترش حادثـه بـهكـار
میروند ،میباشد .برخال كگترلهای اجرايی ،نق

كگتـرلهـای مهگدسـی ،مسـتقل از

تصمیمات انسان میباشد .مسلماً آنها را میتوان ناديده گرفت ،زيرا به د يـل فگـی فقـط
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محدود به مگاط خاص هستگد .مهگدسی كگترل بدون فشار بـر پرسـگل و بـدون ايگكـه
آنها را وادار به استفاده از وسايل حفاظت شخصی نمايد ،قادر است از تماس آنها بـا مـواد
زيانآور جلوگیری نمايد .يك مثال از كگترل مهگدسی ،استفاده از كابیگـتهـای زيسـتی
ايم برای دستكاری مواد خطرناك و مشكوك پستی میباشد كه در ادامه ،اي مثال بـه
تفصیل شرح داده میشود .همچگی ساختمان های مجهز بـه سیسـتمهـای فیلتـر هـوا،
شكلی از مهگدسی كگترل را تشكیل میدهد.

 -4-4محافظت فی يكی
وقتی از محافظتكگگدههای فیزيكی استفاده میشود كه حادثـه را نـه مـیتـوان بـا
كگترلهای مهگدسی و نه با دور كردن افراد از محل حادثه بهعگوان اقدامات اجرايی مهار
نمود .اگرچه محافظت ،اساساً يك اقدا مكمل میباشد ،ولی گاهی تگهـا روش كـاربردی
محسوب میگردد .وقتی ز باشد بر محافظت فیزيكی تكیه گردد بايستی هـد اصـلی
آن باشد كه تعدد افراد در معر

خطر به حداقل رسـانده شـود .سـطح محافظـتشـده

انتخابشده بايستی با درجه و نوع حادثه متگاسب باشـد .همیشـه محافظـت كامـل ز
نیست .مثالً ممك است ماسك تگفسی بهتگهايی برای محافظت مواد قابل تبخیر كـه نـه
آسیب پوستی بر جای میگذارند و نه از طري آن جذب میشوند ،كافی باشد .در مقولـه
حفاظت در برابر عوامل شیمیايی و زيستی و به حداقل رساندن با اي عوامل فاكتورهايی
وجود دارند كه برای پايی نگهداشت مقدار تماس تا جايی كه از نظر مگطقی امكانپـذير
باشد ،بهكار میروند كه اصلیتري فاكتورها عبارتانداز :زمان و پگاهگیری.
فاكتور زمان در واقع بر مدت تماس د لت دارد ،با اي فر
كوتاهتر باشد ،احتمال ابتالی فرد به بیماریها و عوار

كه هرچه زمان تمـاس

بعدی كمتر خواهـد شـد .عامـل

فاصله همان مسافت يا بعد فیزيكی است (مثالً بر حسب متر يا كیلـومتر) كـه بـی يـك
فرد و محل وقوع حادثه تروريستی وجـود دارد .فـاكتور پگـاهگیـری ،بـه سـدها و موانـع
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فیزيكی برمیگردد كه بی فرد و مواد آلوده مگتشرشده وجـود دارد .ايـ سـه عامـل بـا
تفصیل بیشتر همراه با اصول كلی برای به حداقل رساندن میزان تماس ،در ادامه توضیح
داده شدهاند.

 -1-4-4زمان تماس
مگظور از زمان در اي مبحث ،طول مدتی اسـت كـه يـك فـرد در تمـاس بـا مـواد
خطرناك بوده است .هرچه يك فرد زمان طو نیتری در محل وقوع يك حمله نظامیيـا
تروريستی باقی بماند ،احتمال بیشتری دارد كـه بـا مـواد خطرنـاك تمـاس پیـدا كگـد.
همچگی هرچهقدر يك فرد مدت زمان بیشتری در تماس با مواد خطرناك باشد (مثالً از
طري پوست) ،مقدار بیشتری از آنها را دريافت خواهـد كـرد .فـاكتور زمـان ،هـم بـرای
افرادی كه در محل حادثه حضور دارند مطـرح اسـت و هـم بـرای افـرادی كـه ففـط در
نزديكی محل حادثه قرار دارند؛ گرچه فاكتور زمان در اي دو مـورد بـهصـورت متفـاوتی
بهكار میرود .برای مثال ،اگر فردی در مجاورت محل حمله قرار داشته باشد ،قـانون اول
فاكتور زمان برای او صاد است.
 -1-1-4-4قانون اول زمان
به سريعتري شكل ممك وارد سـاختمان شـويد و همانجـا بمانیـد تـا زمـانی كـه
مسئو ن اعال كگگد بیرون آمدن ،بی خطر است .اگر بر اثر انفجار يا اتفاقی ديگـر ،مـواد
خطرناك در هوا آزاد شوند ،استگشا آ يگدههای معل در هوا محتملتري راه تماس بـا
آنها خواهد بود .در صورت آلوده بودن هوای بیرون ،درون ساختمان بهتري مكـان بـرای
ماندن است و ترجیحا بهتر است سیستم تهويه مطبوع ساختمان طوری تگظیم شود كـه
هوای موجود در داخل را به گردش درآورد .به اي ترتیب ورود هوای آلوده از بیـرون بـه
درون ساختمان كاه

میيابد .راه ديگر ،خاموش كردن سیستم تهويه مطبوع ساختمان
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است .اي راهكار ساده مشابه دستورالعملی است كه برای افراد مبتال به آلـرژی اسـتفاده
میشود .هگگامیكه مقدار دانه گرده در درون هـوا زيـاد باشـد ،بهتـري كـار ،مانـدن در
محیط دربسته (خانه) است تا زمانی كه مراجع ذيصالح اعال كگگد تبادل هوای داخـل و
خارج در صورت نیاز بیخطر خواهد بـود .مراجـع ذیصـالح در ايـ امـر ممكـ اسـت
نیروهای امدادی ،نظـامی ،انتظـامی و يـا گويگـدگان رسـانههـای عمـومینظیـر راديـو و
تلويزيون باشگد.
 -1-1-4-4قانون دوم زمان
ساختمان های آسیبديده و محیط هايی را كه تحت تـاثیر آ يگـدههـا قـرار گرفتـه
باشگد بهصورت مگظم و سريع ترك كگید و پگاهگاهی را  -كه ترجیحـا بهتـر اسـت يـك
ساختمان آسیب نديده باشد  -برای خود پیدا كگید.

 -1-4-4پناهگیري
اصطالح پگاهگیری در اي مت به معگای قرار دادن يك مـانع فیزيكـی بـی فـرد و
ذرات خطرناكی است كه از مواد آلـوده مگتشـر مـیشـود .در مبحـث حفاظـت در برابـر
تشعشع ،پگاهگیری به مانعی كه مقدار دريافت تشعشع را كاه

دهد ،باز مـیگـردد .امـا

در اي مت  ،اصطالح پگاهگیری در مفهو وسیعتری بهكار رفته است و به معگای هر نوع
مانع فیزيكی است كه تماس با تشعشع با ساير مواد خطرنـاك را كـاه

دهـد يـا از آن

جلوگیری كگد .به سه قانون زير درباره عامل جانپگاه توجه كگید.
 -1-1-4-4قانون اول پناهگیري
برای پگاه گرفت در برابر تاب

پرتوهای راديواكتیو يا حمـالت زيسـتی ،در صـورت

امكان به گوشههای تاريك زيرزمی ساختمان برويد و يا در اتاقی بدون پگجره در وسـط
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ساختمان بمانید .در مورد حمالتی كه با استفاده از مواد شـیمیايی انجـا مـیشـوند ،در
وسط يك اتا بدون پگجره در طبقه همكف ساختمان پگاه بگیريد .به زير زمـی نرويـد؛
زيرا مواد شیمیايی در آنجا تهنشی میشوند.
 -1-1-4-4قانون دوم پناهگیري
پس از بست درهـا و پگجـرههـا ،هـوای داخـل سـاختمان را گـر كگیـد تـا فشـار
مثبتايجاد شده و از نفوذ آ يگدهها به داخل ساختمان جلوگیری شود .همواره از هـوای
در حال گردش و يا هوايی كه به وسیله يك فیلتر جاذب ذرات ،با كیفیت با ()HEPA
تگفس كگید .در غیر اي صورت سیستم تهويه را خاموش كگید.
 -3-1-4-4قانون سوم پناهگیري
از امكانات موجود برای حفاظت از ريههای خود در برابر آ يگدههـای معلـ در هـوا
استفاده كگید (برای مثال ،دهان خود را با دستمال بپوشانید) و بدن خـود را از تشعشـع
حفظ كگید (مثالً پشت يك ديوار بتگی قرار گیريد) .پگاهگاه میتواند يك ساختمان ،يـك
ديوار يا يك دستمال تاشـده باشـد كـه بـهعگـوان حفـاظی در برابـر مـواد يـا پرتوهـای
راديواكتیو ،مواد شیمیايی و زيستی ،گرد و خـاك ،آلـودگی و حتـی سـقوط آنهـا عمـل
میكگد .معگی كلی پگاهگیری در اي تعريف ،قرار دادن سدی میان خود و خطر احتمالی
است .اثرگذاری عوامل محافظ بستگی به نوع ماده خطرناك دارد.
اگر در يك حمله تروريستی از يك يا چگد عامـل شـیمیايی اسـتفاده شـده باشـد
(مثل فسهن ،لويسايت و گاز موستارد تقطیرشده) كه بخـار آنهـا جـر حجمـیبیشـتری
نسبت به هوا دارد؛ بهتر است در بخ

مركزی يك ساختمان در طبقه همكف پگاهگیريد

و از رفت به زيرزمی ها و ساير قسمتهای زيرزمی ساختمانها اجتگاب كگید؛ زيرا مواد
شیمیايی واردشده به ساختمان ،در اي قسمتها تجمع مـیيابگـد .زيـرزمی يـا بخـ
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مركزی ساختمان در طبقه همكف ،جانپگاه مگاسـبی بـرای حفاظـت در برابـر حمـالت
زيستی

عوامل

شیمیايی

عوامل

هستهاي

عوامل

راديولوژيك

عوامل

عكسالعملهاي اولیه

نظامیو تروريستی با استفاده از عوامل بیولوژيكی (مثل سیاهزخم و طاعون) است.

 -5-4انواع محافظت
انواع محافظت در برابر عوامل زيسـتی شـامل حفاظـت فـردی و حفاظـت جمعـی
می باشد .حفاظت فردی دربردارنده همه انواع وسـايل و تجهیـزات پوشـیدنی اسـت كـه
توسط افراد بهمگظور كاه

احتمال تگفس يا تماس پوست بـا انـواع عوامـل تروريسـتی

شامل :عوامل زيستی ،شیمیايی ،هستهای و راديولوژيـك در معـر  ،اسـتفاده مـیشـود
(مانگد ماسك مخصوص ،دستك

و لباسهـای محـافظ) .حفاظـت جمعـی ،در حقیقـت

نوعی مهگدسی كگترل است كه خطر در معر
ايگكه دچار حادثه شوند ،كاه

قـرار گـرفت گروهـی از افـراد را بـدون

میدهد .بهعگـوان مثـال ،مـیتـوان از فیلترهـای تهويـه

ساختمانها و مراكز فرماندهی ،پگاهگاهها يا وسايل نقلیه نا برد .جايی كه امكان داشـته
باشد و باعثايجاد مشكالت طبیعی برای حفاظت افراد نشود ،حفاظت جمعی بر حفاظت
فردی ترجیح دارد .در جدول  3-0مقايسه انواع عوامل تروريستی و نیازمگدیهـای اولیـه
افراد در برابر اي عوامل نشان داده شده است.
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-

-

-

-

دانست درباره ويهگی ،خطرات و اثرات

×

×

×

×

دانست پاس های استراتهيك انفرادی

×

×

×

×

آمادگی بدون اطالع رسمی

-

×

×

×

تسهیل كردن عكسالعمل با فراهم كردن نقشهها و وسايل اطالعرسانی

×

×

×

×

گرداوری نقشه جامع

×

×

×

×

طراحی پگاهگاههای اختصاصی

×

×

×

-

×

-

-

-

دانست نقشه خروج جهت تخلیه ساختمان

-

×

-

×

يافت پگاهگاههای مگاسب نزديك خانه ،مدرسه و محل كار

-

×

×

×

وجود كیتهای تشخیصی اضطراری در برابر حمالت تروريستی

×

×

-

-

استفاده از ماسك

×

×

×

×

حركت در مسیر باد

×

-

-

-

استفاده از فیلترهای با كیفیت و مگاسب

×

×

×

×

دان

كامل در برابر انواع حمالت تروريستی

دانست انواع درمانهای پزشكی مگاسب با پرس

از متخصصی پزشكی

جدول  :1-4مقايسه انواع عوامل تروريستی و نیازمنديهاي اولیه در برابر اين عوامل

 -1-5-4حفاظت فردي
بهطور معمول ،بايسـتی در انتخـاب تجهیـزات حفاظـت فـردی ،از اصـول مـديريت
استفاده كرد .با معرفی سدهای حفاظتی بی افراد و مـواد خطرنـاك ،بـهطـور موقـت از
خطرات ناشی از در معر

قرار گرفت كاسته میشود؛ هرچگد بايستی يادآوری كرد كـه

دير يا زود ،همه عوامل شیمیايی و زيستی از سدهای محافظتكگگده عبـور خواهگـدكرد.
بسته به ماهیت مواد بهكاررفته ،زمان حفاظت از چگد ثانیه تا چگـد روز متفـاوت اسـت و
هیچ وسیله محافظتی وجود ندارد كه بهطور نامحدود در برابر هر چیـزی حفاظـتايجـاد
نمايد .به عالوه ،حفاظت در برابر يك عامل بهطور وسیعی به درزهای قابل نفوذ سیسـتم
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وابسته است .يك ماسك اگر غیر متگاسـب بـاانـدازه صـورت بـهكـار بـرده شـود ،عامـل
محافظتی ناكارامدی خواهد بود .بهطور طبیعی ،حفاظـت واقعـی ايجادشـده بـا هـر نـوع
وسیله حفاظتی كمتر از سطح پی بیگـیشـده تئـوری اسـت .وسـايل محافظـتكگگـده
بايستی متگاسب با نوع و غلظت عامل مورد نظر ،حادثه مورد نظر و نیز فعالیتها انتخاب
گردند .بسته به ماهیت عامل خطرساز ،محافظت از دسـتگاه تگفسـی ،دسـتگاه گوارشـی،
پوست ،چشم و ساير اندا ها بسیار حائز اهمیت است .سیستمهای تولیـد آئروسـل بـرای
عوامل زيستی معمو ً ابرهای غیر قابل ديدن ،با ذرات قطـرهای كـوچكتر از  31میكـرون
ايجاد میكگگد .اي ذرات میتوانگد برای مدتهای طو نی در هوا شگاور باقی بمانگـد .در
صورت تگفس اي عوامل ،درگیری ريوی اتفا خواهد افتاد .مشكل ديگـر ،آلـودگی بـدن
فرد و لباسهای او در صورت مواجهه با اي عوامل است كـه حتمـاً بايـد پاكسـازی آنهـا
صورت بگیرد .فضای موثری كه تحت پوش

اي عوامل قـرار مـیگیـرد متغیـر اسـت و

بستگی به عوامل متعددی مثل سرعت باد ،جهت باد و چگـونگی تـاب

آفتـاب دارد .در

مواردی كه ايستگاه اعال خطر مؤثر بـرای تشـخیص حملـه وجـود نـدارد اولـی كلیـد
تشخیصی ،ديدن عاليم كلیگیكی مطاب با يكی از عوامل زيستی در يك جمعیـت اسـت
كه میتواند روزها و ساعتها بعد از حمله باشد .توكسی ها میتوانگـد بـهطـور مسـتقیم
باعث آسیب ريوی گردند يا اي كه بعد از جـذب باعـث ايجـاد مسـمومیت سیسـتمیك
شوند .معمو ً توكسی ها در صورت ورود از راه تگفسی خیلی شديدتر و قویتـر از ديگـر
راههای مواجهه تاثیر میگذارند .ساير غشاهای مخاطی مثل ملتحمه چشم هم نسبت بـه
بسیاری از عوامل زيستی آسیبپذير است .بگـابراي  ،حفاظـت فیزيكـی بايـد بـهصـورت
ماسكهايی استفاده شود كه تمـا صـورت را مـیپوشـانگد .سـاير راههـای ورود عوامـل
زيستی غیر از تگفس معمو ً اهمیت كمتری دارند ولی بايد در نظر گرفته شوند .آلـودگی
مگابع آبی و غذايی بعد از حمله زيستی میتواند باعث بروز عفونت يا مسـمومیت در فـرد
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مورد مواجهه گردد .بگابراي برای مقابله بايد مطمئ شد كه مگـابع آبـی و غـذايی فاقـد
آلودگی هستگد و حفاظت كافی در مقابل حمله زيستی را دارند.
 -1-1-5-4تجهی ات حفاظتی فی يكی انفرادي
ماسك های تگفسی مخصوص جگگهای شیمیايی ،میكروبی وهستهای ،ماسكهـای
استاندارد  ،NBCلباس مخصوص ،دستك

و چكمه مخصوص باعث حفاظـت مـوثر بـر

علیه حمله میكروبی میشوند .ماسكهای تگفسـی كـه بـه فیلترهـای مخصـوص مجهـز
هستگد میتوانگد سیستم تگفسی را از ذراتی بزرگتر از  3الی  3/1میكرومتر حفظ كگگـد.
امروزه انواع بهسازیشده اي ماسك ها نمونه  M40می باشد .لباس های مخصوصـی نیـز
وجود دارند كه ويهه جگگافزارهای شیمیايی -میكروبی بوده و باعث حفاظـت در مقابـل
عوامل میكروبی میگردند .افراد آلوده و بیمارانی كه قـادر بـه پوشـیدن لبـاس و چكمـه
مخصوص نیستگد بايستی ی پتوهای مخصوص حمـل مجـروحی پیچیـده شـده و بـه
همان طري حمل شوند .در اي صورت ماسـك بیمـار بايسـتی بازرسـی شـده و تهويـه
مگاسب نیز برای او انجا گردد .انواع پگاهگاههای مجهز به سیسـتم تهويـه و فیلتـرهـای
مخصوص دارای فشار مثبت ،قادرند افراد را از آلودگی زيستیی در مگـاطقی كـه بـه ايـ
عوامل آلوده شدهاند ،حفظ نمايگد .جريان هوا تگها از طري فیلتـر مخصـوص مـانع ورود
عوامل آلودگی به داخل پگاهگاه میشود .در صورت نبودن پگاهگاه میتـوان سـاختمان و
اتا های معمولی را از طري مسدود كردن پگجرهها و روزنههـای آنهـا و تعبیـه سیسـتم
تهويه مجهز به فیلتر مخصوص،ايم و غیرقابلنفوذ كرد.
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شكل  :1-4نمونهاي از وسايل حفاظت انفرادي در برابر تهديدات زيستی

 -1-1-5-4كنترل بیو آئروسلها در محیطهاي سرپوشیده
در اماك و محیطهای سرپوشیده كه معمو ً دما و رطوبت در حد نیاز بیوآئروسلها
وجود داشته و ضمگاً فاكتورهای مزاحم هـم موجـود نمـیباشـگد ،بیوآئروسـلهـا بسـیار
مقاومت كرده و بهتر میتوانگد مگتقل شوند .بگابراي در شرايط عـادی نیـز خطـر شـیوع
بیماریهای واگیردار در فضای سرپوشیده بیشتر است .بگابراي در حمالت زيسـتی بايـد
توجه خاصی به محیطهای سربسته بهخصوص اگر جمعیت متراكمیدر آنها اقامت دارند،
معطو نمود .كگترل میكروارگانیسم ها در هوا ،از اصول اولیـه دفـاع زيسـتی مـیباشـد.
راههايی مانگد تهويه ،تصفیه ،استفاده از اشعه ماورای بگف
كگترل بیوآئروسلها میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.

و جداسـازی فیزيكـی بـرای
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كگترل عوامل كشگده ،يك مرحله تكمیلی است كه میتوان آن را برای نابودی همه
میكروارگانیسم های موجود در هوا و اطمیگان از زنده بـودن آنهـا و غیـر قابـل عفونـتزا
بودنشان ،مورد استفاده قرار داد .حرارت دهی بـا  ،خشـك كـردن يـا آبزدايـی شـديد،
ازندهی و پرتو افشانی با  ،UVمعمولتري روشهای مورد استفاده میباشگد.
-3-1-5-4اي وله كردن افراد آلوده
در اي اقدا  ،محیط از طري استفاده از گراديانهای هوای فشرده (مگفی و مثبـت)
و حذ مگافذ موجود ،جداسازی میشود .فشار مگفی در زمانی كـه جريـان افزايگـده بـه
داخل ناحیه ايزولهشده وارد میشود ،وجود دارد .محفظههایايزوله كه دارای فشار مثبت
هستگد ،هوای داخل را به خارج فرستاده و در نتیجه ،فضای داخلی آن در برابـر آلـودگی
خارجی مقاو میشود .ممك است برخی از بخ های بیمارسـتانايزولـه بـوده و فشـار
مگفی داشته باشد ،درحالیكه مابقی بیمارستان يا حداقل اتـا هـای مجـاور دارای فشـار
مثبت باشگد .بگابراي  ،هوای داخل اي بخ ها با استفاده از فیلترهای  HEPAتصـفیه
میشود و اي هوای خالص عاری از هرگونه عوامل عفونتزا میباشد.
 -4-1-5-4آلودگیزدايی
وارد شدن ارگانیسم يا توكسی به بافتهـا يـا مـواد اسـتريل را آلـودگی مـینـامیم.
آلودگیزدايی ،عفونتزدايی يا استريل كردن مواد آلوده ،در واقع فرآيگدی بـرای مگاسـب
كــردن آنهــا جهــت اســتفاده اســت .آلــودگیزدايــی ،از بــی بــردن انتخــابی بعضــی از
میكروارگانیسم ها به مگظور جلوگیری از انتقال آنهاست ولـی اسـتريل كـردن بـه مفهـو
كشت كامل همه میكروارگانیسم هاست .عوامـل زيسـتی مـیتوانگـد توسـط روش هـای
مكانیكی ،شیمیايی يا فیزيكی آلودگیزدايی شوند .آلـودگیزدايـی همـواره نقـ
مهمیدر كگترل بیماریهای عفونی داشته است.

بسـیار
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شكل  :1-4آلودگیزدايی مواد آلوده به عوامل زيستی

 آلودگیزدايی مكانیكیآلودگیزدايی مكانیكی شامل كارهايی است كه عامل را از محـیط خـارج مـیكگگـد
ولی الزاماً آن را از بی نمیبرند .مثال بارز آن ،تصفیه آب برای مصار نوشیدن بـا روش
فیلتر كردن است كـه بـرای خـارج كـردن عوامـل زيسـتی مشخصـی (ويبريـو كلـرا يـا
كلستريديو بوتولیگو ) كه ممك اسـت مخصوصـ ًا بـرای آلـوده كـردن يـك مخـزن آب
استفاده شوند ،بهكار میرود.
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 آلودگیزدايی شیمیايیخطر عوامل زيستی با بهكار بردن گگدزداها از بـی مـیرود .ايـ گگـدزداها بیشـتر
بهصورت مايع ،گاز يا آئروسل استفاده میشوند .چیزی كه بايد به ياد داشـت ايـ اسـت
كه گاهی وقتها خود اي عوامل گگدزدا هم میتوانگد برای انسانها ،حیوانـات يـا محـیط
خطرناك باشگد .مواجهه پوستی با عوامل زيستی بايـد سـريعاً توسـط شستشـو بـا آب و
صابون مقابله شود .شستشوی خوب با اي روش ،مقادير زيادی از مواد آسیبزا را از روی
پوست پاك میكگد .موضوع مهم ،بهكار بردن بـرس همـراه بـا شستشـو اسـت و سـپس
استفاده از مقادير زيادی آب .پس از شستشو با آب و صابون بايد نواحی آلودهشده پوست
را با محلول  %1/1هیپو كلريت سديم شستشو داد و حـدود  31دقیقـه آغشـته بـه ايـ
محلول نگاه داشت .برای آلودگیزدايی لباسهـا و وسـايل نیـز محلـول  %1هیپوكلريـت
مورد استفاده قرار میگیرد .زمانی حدود  11دقیقه بايد اي وسايل را در محلول خیساند
و سپس شستشوی معمولی با ساير مواد انجا بگیرد.
 آلودگیزدايی فی يكیعوامل زيستی میتوانگد از طري ابزارهای فیزيكی مانگد گرما يا اشـعه نیـز از بـی
بروند .برای از بی بردن كامل خطر استريل كردن با گرمای خشـك ،دمـای  311درجـه
سلسیوس به مدت دو ساعت ،توصیه میشود .اگر گرمای با بخـار (اتـوكالو) در دسـترس
بود ،دمای  333درجه سلسیوس با فشار يك اتمسفر در حـدود  31دقیقـه كـافی اسـت.
اشعه ماورای بگف

نیز از عوامل آلودگیزا است كه در نـور خورشـید هـم وجـود دارد و

معمو همراه با خشك كردن (خشك كردن در نور آفتاب) بهكار میرود .استفاده از نـور
خورشید راه حل سادهای است ولی استاندارد زمانی و محل خاصی برای آن وجود نـدارد
و محدوديت آن ،آلودگیزدايی فقط در مگاط در معـر
است و قسمتهايی از وسايل يا سطوح كه در معر

مسـتقیم آفتـاب قـرار گرفتـه

نور مستقیم قرار نگرفتهانـد ،آلـوده
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میمانگد .اتا ها و مگاط دربسته معمو با گاز يا آئروسلها گگـدزدايی مـیشـوند .اگـر
آلودگیزدايی برای جاده و خیابان ز باشد میتوان از كلري  -كلسیم استفاده كرد .در
بلگدمدت ،طبیعت با خشكی و اشعه ماورای بگف

محیط را ضدعفونی خواهد كرد.

 -1-5-4محافظت جمعی
حفاظت جمعی يك گروه از مرد و فراهم نمودن هوای غیر آلوده بـرای آنهـا و نیـز
جلوگیری از تماس پوست آنها با عوامل شـیمیايی و زيسـتی ،بـدون غلبـه بـر مشـكالت
مربوط به تجهیزات محافظـت شخصـی را محافظـت جمعـی مـیگويگـد .در مقايسـه بـا
حفاظت فردی ،در اي روش وابستگی كمتری به آموزش وجود دارد .بگابراي  ،محافظـت
جمعی را میتوان نوع بهخصوصی از كگترل مهگدسی در نظر گرفـت .وقتـی كـه شـرايط
اجازه دهد ،محافظت جمعی به حفاظت فردی ترجیح دارد .حفاظت جمعی را میتـوان از
طري زير بهدست آورد.
 -3پگاهگاهها يا وسايل نقلیهای كه بهطور اختصاصی برای حفاظت در برابر عوامـل
شیمیايی و زيستی طراحی شده باشگد.
 -3واحدهايی كه بهطور خاص طراحی شدهاند.
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شكل  :3-4نحوه طراحی يك پناهگاه يا وسیله نقلیه مناسب در برابر عوامل شیمیايی و
زيستی

معمو ً هر ساختمان يا وسیله نقلیهای را میتوان با عاي بگدی بهمگظـور محافظـت
در برابر سالحهای شیمیايی يا زيستی بهكار برد .عاي بگدی بايستی بهگونهای باشـد كـه
از ورود عوامل به داخل جلوگیری نمايد .اي كار با كاربرد ورقههای مقـاو پالسـتیكی و
چسبهای نواری برای گرفت درزهای اطرا پگجرهها ،درهـا و هـواك هـا امكـانپـذير
است .متاسفانه اي اقدا نهتگها باعـث نگهـداری عوامـل شـیمیايی و زيسـتی در خـارج
میگردد ،بلكه اكسیهن تگفسشده جايگزي نمیگردد .با اي حال ،اي عمل قـادر اسـت
حداقل سطح ابتدايی از حفاظت راايجاد نمايد .در مواجهه بـا سـالحهـای تهديـدكگگـده
شیمیايی و فیزيكی مرسو  ،سازگاری ساختمانها و پگاهگاهها با دو عامل محـدودكگگـده
محافظت روبهرو هستگد.
 -3استحكا و مقاو بودن درزها
 -3حجم هوا برای هر نفر

فصل چهارم :حفاظت فردي و جمعی در مقابل تهديدات زيستی 171 

همانطور كه در گذشته بیان شد ،عاي بگدی كامـل ،بـینهايـت مشـكل اسـت و در
حقیقت ،يك مشكل اساسی آن است كه نتوان سیستم را بهطور كامل عاي بگـدی كـرد.
در اي حالت ،عامل آلودهكگگده دير يا زود نفوذ خواهد كرد .شرايط متفاوت نیـز ممكـ
است بعد از مدتی باعث افزاي

مشكل گردد .غلظـت مـاده شـیمیايی خـارج از پگاهگـاه

بهطور طبیعی كاه

يافته و به سطح ايم میرسد .در حالی كه ممك است در داخـل

پگاهگاه افراد در معر

غلظت كمیاز عامل شیمیايی و زيستی قرار داشـته باشـگد .ايـ

امر ممك است برای مدت طو نی ادامـه يابـد .در ايـ حالـت ،در معـر

يـك عامـل

شیمیايی قرار گرفت به مدت طو نی با غلظت كم در داخل پگاهگاه ،با در معـر

قـرار

گرفت با برخی دوزها با غلظت زياد از عامـل شـیمیايی بـه مـدت كوتـاهی در خـارج از
پگاهگاه قابل مقايسه است .آن چه مهم است اي است كه افراد داخل پگاهگاه بدانگد چـه
زمانی برای خروج از آن شكست عـاي بگـدی امـ اسـت .در حقیقـت در پگاهگـاههـای
عاي بگدیشده با درزهای غیر قابل نفوذ ،پاي

دوز ماده سمیدر هر دو طـر (داخـل و

خارج) پگاهگاه ضروری است .عاي بگدی ناصحیح (استفاده از درزگیرهايی كه نسـبت بـه
عوامل شیمیايی و زيستی مقاو نباشگد) يا ناكافی ،ممك است باعث شود كـه سـطح در
معر

قرار گیری داخل پگاهگاه بی

از محیط خارج باشد.

مشكل ديگر پگاهگاههايی كه بهطور موقـت عـاي بگـدی شـدهانـد ،تجمـع گـاز دی
اكسید كرب و مصـر اكسـیهن موجـود اسـت .حـداقل فضـای ز بـرای هـر نفـر در
پگاهگاه های عاي بگدی شده 31 ،متر مكعب برای يك ساعت میباشد (فر

بر آن است

كه افراد در حال استراحت باشگد يا افراد فقـط بـهطـور اتفـاقی فعالیـت سـبكی داشـته
باشگد) .برخی مواقع ،بهمگظور جذب گاز دی اكسـید كـرب  ،بـا قـرار دادن يـك سـیگی
حاوی آهك خا در كف پگاهگاه ،امكان اقامت برای مدت طو نی فراهم میگـردد .البتـه
با اي روش نمیتوان اكسیهن اضافی تولید كرد .واحدهـا يـا پگاهگـاههـايی كـه طراحـی
اقتصادی داشته باشگد ،بهطور طبیعی درزگیری شده و دارای فشـار مثبـت هـوای پـاك
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هستگد .در اي ساختمانها ،دستگاههای تصفیه هوا بايستی با حجـم اتـا هـا و ظرفیـت
برنامهريزی شده متگاسب باشد .بهعالوه ،بايستی در نطر داشـت كـهايجـاد فشـار مثبـت
دايم ،مانع از ضرورت درزگیری میشود .بهمگظور سرپا نگهداشت چگـی سیسـتمی ،بـه
بازرسی مگظم نیاز اسـت .سـاختمانهـای پیشـرفته بـا سیسـتم تهويـه مطبـوع سـاخته
میشوند .بسته به ظرفیت اي سیستمها ،ممك است آنها را با فیلترهايی با كـارايی بـا
(فیلتر  )HEPAيا فیلتر ذغال فعال تجهیز نمود .به اي ترتیب پگاهگـاههـايی بـا فشـار
هوای مثبت ساخته میشوند .اگرچه تعدادی از عوامل كاربری محافظت جمعی نسبت به
محافطت فردی ترجیح داده شوند ،اما معايب زير وجود خواهد داشت.
 -3ارزش (قیمت يا بها)
 -3در دسترس بودن در موارد ضروری
 -1محدوديت حركت
تگها معدودی از كشورها میتوانگد از عهده تهیه پگاهگاه برای همه يا اكثر جمعیـت
بهمگظور محافظت آنها در برابر عوامل شیمیايی يا زيستی برآيگد .هزيگه اي اقدا نهتگهـا
با احتساب قیمت ساختمان و نیز هزيگـه نگهـداری آن تعیـی مـیگـردد ،بلكـه هزيگـه
مصر اتا ها به مگظورهای ديگر نیز محاسبه میگردد .مرد بايد قادر باشگد تـا بعـد از
دريافت اعال خطر ،در كوتاهتري زمان ،خودشـان را بـه پگاهگـاه برسـانگد .اگـر آنهـا در
فضای باز گرفتار شوند ،روش وارد كردن آنها بدون آلودگی به داخـل پگاهگـاه مـیتوانـد
ال جلـوگیری از ورود هـوا،
پیچیده باشد كه به زمان و نیـز مگـابع نیـاز خواهـد بـود (مـث ً
تجهیزات رفع آلودگی و تعويض لباسها) .همچگی واضـح اسـت كـه افـراد نمـیتوانگـد
آزادانه از پگاهگاه خارج يا داخل شوند و به كارهايشان برسگد؛ مگر ايگكه وسايل ضـروری
در پگاهگاه وجود داشته باشد .در نهايت ،پگاهگاههای محافظ تگها برای پرسـگلی مگاسـب
هستگد كه مسئول انجا وظايفی در خارج نباشگد .شكل ديگر محافظت جمعـی ،فـراهم
نمودن وسايل نقلیه محافظتكگگده در برابر سالحهای شیمیايی و زيستی میباشـد .ايـ
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وسايل دارای سیستم اختصاصی تصفیه هوا میباشگد .با وجود ايـ  ،افـرادی كـه از ايـ
وسايل استفاده میكگگد ،برای جلوگیری از انتشار آلودگی به خارج ،نیازمگد بـه آمـوزش
مداو روشهای خروج و ورود به اي وسايل هستگد.

 -6-4محور پیشگیري از تأثیر سالحهاي زيستی و بیوتروريسم
در محافظت جمعی
رك مهم كگترل بیوتروريسم و پیشگیری از آن ،جلب همكاری هوشـمگدانه مـرد
میباشد و اي مهم بدون آموزشهای موثر و مفید امكانپذير نمیباشد .آموزش مـوثر و
مفید به نوبه خود نیازمگد برنامهريزی صحیح است .آموزشهای عمومی و توجیه مـرد
نسبت به سالمتی بدن و باور آنها نسبت به دستورالعملهای بهداشتی (فردی و عمومی)
نق

مهم و تعیی كگگدهای در پیشگیری دارند .هر كدا از وسائل ارتباط جمعـی (مثـل

روزنامهها ،مجالت و صدا و سیما) در زمیگه آموزشهای عمومی دفاع بیوتروريسم نقـ
ويهه خود را خواهگد داشت .آگاهی عمـومی مـرد نسـبت بـه اصـول اولیـه بهداشـتی،
مؤثرتري و در عی حال كمخرجتري وسیله محافظت عمـومی بـر علیـه سـال حهـای
زيستی است .بايد بگونـهای برنامـهريـزی شـود كـه ايـ آمـوزشهـا در سـطح جامعـه
حساسیتزا و نگرانكگگده نباشگد .در همی راستا میتوان طراحی و اجرای مـانورهـای
شهری را برای ارتقاء دفاع غیر نظامی در مقابل بیوتروريسم مدنظر قرار داد .ضمگاً توصیه
میگردد برنامه دفاع زيستی ،جزء يگفك رزماي های نظامی محسوب شوند.
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 -1-6-4پی

بینى وسايل حفاظت فی يكى در مقابل عوامل زيستی

فراهم بودن وسايل پیشگیری فیزيكی مثـل ماسـكهـای تگفسـی (ضـد زيسـتی)،
لباسهای محافظتكگگده و غیره بهخصوص زمانی كه پرسگل نظامی هد سـالحهـای
زيستی هستگد ،بسیار حیاتی است .ايگگونه تجهیزات بايد حداقل در حد نیـاز نیروهـای
عملكگگده پیشاپی

فراهم شوند .اگر قرار است اي گونه وسـايل و تجهیـزات از خـارج

خريداری شوند و يا در داخل تولید گردند ،بايستی به چگان تجهیزات و نیـروی انسـانی
متخصصی مجهز باشیم كه بتوانیم بهسرعت و با دقت اي تجهیزات را آزماي

كـرده و

شرايط موثر بودن آنها را مشخص كگیم .بسیار اتفـا افتـاده كـه بـه هگگـا اسـتفاده
پرسگل از يك وسـیله (مـثالً ماسـك) متوجـه خرابـی و بـیتـاثیر بـودن آن مـیشـويم.
عالوهبراي  ،وسائل فو بايد قبالً چگدي بار توسط پرسگل استفاده شده و افـراد دقیقـاً
نحوه استفاده از آنها را بدانگد.

شكل  :4-4بررسی سالم بودن تجهی ات انفرادي توسط پرسنل آموزشديده
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 -1-6-4توسعه برنامههاى واكسیناسیون
بیشتر عوامل زيستی شگاختهشده خوشبختانه بهوسـیله واكسـ قابـل پیشـگیری
هستگد؛ اگرچه بیشتر اي واكس ها را در اختیار نداريم .در ممالك پیشرفته واكس های
مخصوص عوامل زيستی را بهصورت محرمانه در ارت های خود ساخته و در حد مصر
اورژانسی در دسترس مراكز نظامی قرار دادهاند.
بايد برنامهها و پروژههای واكس سازی را در سراسر مملكت مورد تشوي و حمايت
قرار دهیم تا در صورتی كه روزی به يك نوع واكس (مثل آبله) نیازمگد شديم ،تا بهخود
بجگبیم و از خارج خريداری كگیم ،بسیار ديـر شـده اسـت .بگـابراي بايـد بـه مگـابع و
استعدادهای داخلی تكیه داشته باشیم .اي امر تگها با برنامهريزی طـو نیمـدت میسـر
است .بخ

بیولوژی بايد مراكز و مؤسسات و افرادی را كه در زمیگه واكس سازی فعال

هستگد شگاسايی كرده و بهتدريج در صدد ايجاد ارتباط و ارائه پروژههای واكسـ سـازی
باشگد .اي كار نیز نیازمگد زمان و حمايت مؤثر از مراكز تحقیقاتی است.

 -3-6-4كموپروفیالكسى (پیشگیرى داروئى)
در دست داشت برنامههای ويهه پروفیالكسی (قبل از تماس و بعد از تماس) ،يكی
از موارد مهمی میباشد كه در پیشگیری از حمالت زيستی ،توجه به آن بسیار ضـروری
است ،برای اي كار بايد عگاصر دارويی موجود در رژيمهای مختلف پروفیالكسی مربـوط
به هر كدا از عوامل زيستی مشهور ،بهصورت لیست تهیه شوند .اقال دارويی مربوط به
پروفیالكسی بايد بهنحوی تهیه و ذخیره شوند كه او ً تاري مصر آنها سپری نشود و
ثانیاً حداقل جوابگوی نیاز يك جمعیت مثالً يك میلیونی باشگد .پرسگل عملیاتی نظامی
و نیروهای انتظامی -بهخصوص آنهايی كه به ماموريـتهـای ويـهه گسـیل مـیشـوند و
احتمال داده میشود كه هد جگگافزارهای زيستی قرار گیرند -بايد با توجه بـه نـوع
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تهديد محتمل ،از برنامههای ويهه پروفیالكسی دارويی استفاده كگگـد .از طرفـی عوامـل
زيستی بهطور روزانه نسبت به داروهای آنتیبیوتیك مقاو میشوند و حساسیت دارويی
آنها بايد دائماً كگترل شود .اي كار نیازمگد پروژههای تحقیقاتی است .تأثیر عملیاتی هر
كدا از پروتكلهای پروفیالكسی كه در كتب طبی قید شدهاند بايد با توجه بـه شـرايط
كشور مجدداً مورد تحقی قرار گرفته و با آزماي های خودمان نیز به صحت و سقم آن
پی ببريم و اي نیازمگد تحقیقات جديد است.

 -4-6-4مراقبت از منابع آب
مگابع و مخازن آب شرب و غیر شرب ،يكی از اهدا بسیار مهم سالحهای زيستی
و بیوتروريسم میباشگد .نبايد اجازه دهیم تروريستها و يا عگاصر دشم به مگابع آب ما
دسترسی پیدا كرد،ه آن را آلوده كگگد و بعد از ايگكه كار از كار گذشت در صدد درمـان
بیماران برآيیم .بايد از مگابع آب در شهرها و روستاها بگحو هوشیارانه مراقبت كگیم .يك
بعد بسیار مهم اي مراقبت ،كگترل روزانه نمونههای آب نسبت به آلودگیهای عمدی با
عوامل زيستی و فعالیتهای بیوتروريسـتی اسـت .آزمـاي هـای روتـی آب متأسـفانه
پوش

ز را برای تشخیص عوامل زيستی ندارند و از اي نظـر نـاقص هسـتگد .بايـد

آزمايشگاههای مجهز زنجیرهای بهوجود آمده و پرسگل آنها به نحوی آموزش ببیگگد كه
هرگونه تغییر در كیفیت میكروبی -شیمیايی آب بهصورت روزانه ضبط و ثبت و به مركز
هوشمگد مركزی ارسال گردند .بدي ترتیب مـیتـوانیم از وقـوع يـك حملـه زيسـتی و
بیوتروريسـم آگـاهی يـابیم .ايـ كـار در وهلـه اول نیازمگـد توجیـه تصـمیمسـازان و
تصمیمگیران با دست است و تگها راه آن ،برقراری سمیگارهای دورهای است كـه ابعـاد
مختلف سالحهای زيستی و بیوتروريسم را برای گروههای متفاوت تشريح كگگد.
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 -5-6-4نظارت بر تهیهكنندگان و توزيعكننـدگان مـواد غـذايى و
مراقبت از ذخائر غذايى
مواد غذايی ممك است بهعگوان حاملهای عوامل بیماریزا بر علیـه افـراد بیگگـاه
بهكار روند .همهروزه داستان شیر خشكها و گوشـتهـای آلـوده را كـه بـهراحتـی بـه
كشورهای مصر كگگده ارسال میشوند ،میشگويم .جگون گاوی و يا تب برفكی نیـز بـر
سر زبانها است .برای كلیه كاركگان ادارهها و سازمانهای ناظر بر مراكز تولید و توزيـع
مواد غذايی كه بگظر میرسد آموزشهای مگاسب با حرفه خود را (از بعـد بیوتروريسـم)
ندارند ،بايد كالسهای آموزشی ويـهه برگـزار شـود .برنامـههـای بـازآموزی و نوآمـوزی
كاركگان شاغل بايد مورد توجه قرار گرفتـه و حمايـتهـای ز از آنهـا بـهعمـل آيـد.
چگانچه كارمگدان اداره مراقبت از مواد غذايی تحت آموزشهای ويهه قرار گیرند و بدانگد
كه كار با اهمیتی بر عهده آنان است و حتی توسط ارگانهای ديگر نیز نظارت میشوند،
احتما وظايف خود را با دقت و حساسیت بیشتری انجا خواهگد داد .ورود محمولههای
غـذايی (بـهصـورت تـر و خشـك) بـه داخـل كشـور بايـد بـا حساسـیت تلقـی گـردد.
آزمايشگاههای گمركی مواد غذايی بايد از حالت سمبلیك خارج شده و از حیث نیـروی
انسانی آموزشديده و تجهیزات آزمايشگاهی حمايت شوند .واقعاً چـه ارگـانی و بـا چـه
كیفیتی بر ورود بیحساب اي همه مواد غـذايی (شـیر ،گوشـت مـرغ ،گوشـت مـاهی و
غیره) نظارت دارد؟ پیشگهاد میشود برای اي گروه از كاركگان دورههای تداو آمـوزش
دفاع در مقابل سالحهای زيستی و بیوتروريسم برگزار گردد.

 -6-6-4كشف و تشخیص حمله زيستی و بیوتروريسم
كشف سريع و بهموقع حمله زيستی و بیوتروريسم و كیفیت آگاهی از وقـوع آنهـا
اهمیت بحرانی داشته و در مقابله با اي حوادث نق

حیاتی دارند؛ زيرا در غیاب تامی
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تداركات خاص در سطح محلی ،مگطقهای و ملی ،يك حمله بیوتروريستی با اسـتفاده از
ويروس آبله ،اسپور سیاهزخم يا عوامل آلودهكگگده آب و مواد غذايی ،شالوده بهداشـت و
درمان محلی و شايد ملی را بههمريخته و عده كثیری از بیماران و مرد عادی برای بـه
دست آوردن امكانات درمانی به بیمارستانها و مر اكز درمانی ديگر هجو میآورند.
عالوهبراي ممك است نیروهايی كه بايد در نقـ

واكـگ

سـريع عمـل نمايگـد،

خودشان قبل از همه گرفتار و زمی گیر شده و كاری از دستشان بر نیايد .شباهتهـای
زيادی بی وقوع يك همهگیـری طبیعـی و حملـه بیوتروريسـتی وجـود دارد و همـی
واقعیت ،تمايز بی اي دو را مشكل میسازد .البته آگاهی از يك همهگیری كـه بـهطـور
عمدی ايجادشده بسیار مهم است .مگتهی اي امر نیازمگد يك شبكه وسیع ثبـت وقـايع
میباشد.
برای دفاع در برابر عوامل زيستی مـدلهـا و طـرحهـای متعـدد ارائـه شـده اسـت.
مهمتري اقدامات عبارتانداز:
 تشخیص سريع حمله زيستی شگاسايی عامل بهكار رفتهتشخیص اولیه وقوع حمله بیوتروريستی آسان نمیباشـد؛ زيـرا عوامـل زيسـتی بـر
خال عوامل شیمیايی فاقد رنگ ،بو و مشخصات ظاهری قابل تشخیص مـیباشـگد ،بـه
طوریكه افراد متوجه آلودگی نمیشوند و گسترش بیماری و قدرت انتشار آن بـه حـدی
سريع است كه فرصت تشخیص برای كسی باقی نمیماند .در صورتی كه امكان تشخیص
سريع و بهموقع حمالت زيستی يا بیوتروريسـتی وجـود داشـته باشـد بـا طراحـی روش
مگاسب درمانی میتوان از شیوع بیماریهای عفونی جلوگیری كرد.
نشانههای وقوع عملیات زيستی میتواند شامل موارد زير باشد:
 -افزاي

سريع شیوع بیماری در جمعیت سالم

 -زياد شدن تعداد سربازان بیمار
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 ظهور بیماریها ی غیر عادی در تعـدادی از افـراد تحـت مراقبـت بـا عالئـم تـب،اختال ت تگفسی و گوارشی
 مراجعه تعداد زيادی از بیماران به درمانگاههای محلی بروز مر ومیر زياد در مگطقه در برخی مواقع ،اخطارهای قبلی عملیات بیوتروريستی شیوع عالئم غیر معمولی نوعی عفونتاگر كلیه وقايع زيستی در شهرهای مختلف سراسر كشور به دقـت و بـا حساسـیت
ز ضبط شده و از طري شبكه اطالعرسانی به بانك مركزی اطالعات پزشكی مگتقـل
گردند گا اساسی برداشته شـده اسـت .چگانچـه اطالعـات موجـود در مركـز مـديريت
بیماریهای وزارت بهداشت بهیگه شده و با تجهیزات رايانهای تقويت گردند ،قـد هـای
بعدی در خصوص آگاهی از انتشار عمدی عوامل زيستی هموارتر خواهگد شد .در شرايط
فعلی ممك است يك بیماری خاصی در گوشه و كگار كشور اپیدمی شود  -قبل از آنكـه
سیستم بهداشتی  -درمانی بتواند متوجـه آن شـود  -و مـدتهـا طـول بكشـد .يـادآور
میشود امروزه خطر استفاده همزمان از چگد عامل زيستی مختلف بهصورت مخـتلط در
يك يا چگد مگطقه وجود دارد .همچگی احتمال دارد از ارگانیسمهايی استفاده شود كه
در لیست عوامل زيستی قرار نداشته ولی از طري مهگدسی ژنتیك خواص بیماریزايـی
شديد و مقاومت آنتیبیوتیكی گسترده در آنها بهوجود آمده باشد .لذا با تشـخیص هـر
عامل جديد همواره بايد لیست جديدی از آنها تگظیم و مگتشـر گـردد .بگـابراي بايـد
آزمايشگاهها و مراكز تحقیقاتی كه توان كار تشخیصی بر روی عوامـل زيسـتی را دارنـد
شگاسـايی شـده و هركـدا در زمیگـه خاصـی تقويـت گردنـد تـا بتوانگـد بـهعگـوان
آزمايشگاههای مرجع تخصصی ايفاء نق

نمايگد.

همانطوركه در مباحث تشخیصی اشاره گرديد امروزه سیستم های هوشمگدی وجود
دارند كه امكان تشخیص عوامل بیولوژيكی كه اطالعات آن قـبالً در اختیـار آن سیسـتم
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گذاشته شده است را داشته و میتواند سريعاً آنها را شگاسايی و اعال خطـر كگـد .ايـ
دستگاهها میتوانگد با استفاده از اشعه لیزر مـادون قرمـز ،ابرهـای آئروسـل را شگاسـايی
كگگد .مشكل عمدهای كه بر سر راه آئروسلهای حامل عوامل زيسـتی قـرار دارد از ايـ
واقعیت نشأت میگیرد كه اي دستگاهها قادر نیستگد بی آئروسلهای ناشی از حمـالت
زيستی و ذرات آلودهای كه بهطور طبیعی در فضا وجود دارند تمايز قائل شوند.

 -7-6-4امداد و درمان مصدومین ناشی از سالحهاي زيستی
بخ

قابل توجهی از هراس و نگرانی عمو مرد در هگگا حوادث بیوتروريستی با

مالحظه آمادگی در سازمانهای مسئول و بهخصوص تشكلهای وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكی برطر میشود .آمادگی شبكههای بهداشت و درمان برای مقابلـه بـا
حمالت زيستی و بیوتروريسم بدون برنامهريزی قبلی امكان ندارد .اي برنامهريزیها بايد
با توجه به موارد مهم بهداشتی  -درمانی كه بعضاً توضیح داده میشوند انجا گیرند.

 -8-6-4پی

بینى آنتىبیوتیكهاى مورد نیاز

برای درمان مصدومی ناشی از سالحهای زيستی و بیوتروريسم ،آنتیبیوتیكها ی
مختلفی در صدر لیست نیازمگدیهای درمانی قرار دارند .بههرحال ،بیشتر عوامل زيستی
عمدتاً میكروارگانیسمهای بیماریزايی هستگد كه در شرايط عادی نیـز قـادر بـه ايجـاد
بیماری هستگد ،مگتهی با اي تفاوت كه در ايگجا بهصورت عمدی انتشـار داده شـدهانـد.
تصور كگیم مثالً در يك روز فقط  31هزار نفر در تهران به سیاهزخم مبـتال شـوند و بـه
كلیگیكهای عفونی مراجعه كگگد آيا میتوانیم آنتیبیوتیك و ساير داروهای مـورد نیـاز
آنها را تأمی كگیم .بگابراي مراكز تحقیقاتی بايد بهطور مستمر و بـا توجـه بـه ايگكـه
لیست عوامل بیولوژی ممك است در طول زمـان دسـتخوش تغییراتـی شـود ،لیسـت
آنتیبیوتیكهای مورد نیاز و مؤثر بر علیه يكايك عوامل زيستی (مثل سـیدوفووير بـرای
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آبله ،ريباويري برای تب كريمه كگگو و سیپروفلوكساسی برای سیاهزخم) را تهیه كرده
و مراكز تأمی دارو را در جريان قرار داد .اي داروهـا بـهنحـوی بايـد تهیـه گردنـد كـه
همیشه بهاندازه مثال برای صد هزار نفر ذخیره آماده داشته باشیم .بـرای ايـ كـار بايـد
طرحهای تحقیقاتی طراحی و تعريف شوند كه هد آنها بررسی الگوهـای حساسـیت
آنتیبیوتیكی سوشهای میكروبی (پـاتوژنهـا) اسـت .نتـايج ايـ طـرحهـا بـه همـراه
ارزشیابیهای مربوطه بايد توسط يك مركز هوشمگدی جمعآوری و تجزيهوتحلیل گردند
و اي كار نیازمگد داشت برنامه مدون است.

 -9-6-4پی

بینى شرايط الزم براىاي والسیون بیماران در هنگـام

تكمیكروبى
يكی از خصوصیات مهم عوامل زيستی ،مسری بـودن آنهاسـت .بـهعبـارت ديگـر،
عوامل زيستی پس از آنكه در يك مگطقه انتشار داده شـوند بخـودی خـود و بـا انتقـال
مستقیم ،افراد مختلف را آلوده میكگگد .با ايـ اوضـاع ،ايزو سـیون بیمـاران ناشـی از
عوامل زيستی ،مهم و بسیار ضروری است .هرگونه همهگیری ناشی از عوامل زيستی در
مدت كمی عمالً از كگترل خارج خواهـد شـد ،بخـ

بیولـوژی بايـد چگـونگی و نحـوة

ايزو سیون بیماران و مصدومی ناشی از تك بیولوژی را بررسی و تدوي كگد .سـؤا تی
چون چرا بايد ايزو سیون بیماران صورت گیرد ،شرايط ايزو سیون بیمـاران چیسـت و
ظرفیت تختهای بیمارستانی ايزوله چقدر است ،بايد جواب كاربردی داشته باشگد.
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شكل  :5-4اي والسیون بیماران آلوده به عوامل زيستی

 -11-6-4برآورد تخت بیمارستانى مورد نیاز مصدومین زيستی
مصـدومی و بیمـاران ناشـی از عوامـل زيسـتی و بیوتروريسـم ،عمـدتًا همچـون
بیماریهای عفونی عاليم غیر اختصاصی خواهگد داشـت .مگتهـی ايـ عاليـم گـاهی از
الگوی بیماریهـای بـومی تبعیـت نكـرده و خصوصـیاتی ويـهه و مگحصـربهفـرد دارنـد.
بیمارستانهايی كه پذيرای اي مجروحی و مصدومی خواهگد بود بايد هر كدا حداقل
به يك بخـ

ايزولـه مجهـز باشـگد؛ زيـرا مصـدومی ناشـی از سـالحهـای زيسـتی و

بیوتروريسم را ممك است نتوان همراه ساير بیماران بستری نمود .ضم آنكه در ايگطور
مواقع معمو تعداد بیماران زيستی بهطـور نگـرانكگگـدهای افـزاي

يافتـه و امكانـات

بیشتری را طلب میكگد .يك كار ضروری كه بايد انجا گیرد اي اسـت كـه امكانـات و
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تختهای بیمارستانی (ايزوله) در شهرهای بزر  ،شگاسايی و میزان آمادگی آنها برای
پذيرش مصدومی زيستی تعیی شود تا در كل ببیگیم چه نسبتی بی امكانات موجـود
و نیازمگدیها برقرار است .بخ

بیولوژی بايد بتواند تیمهايی را آمـوزش و سـازماندهی

كگد كه بتوانگد اي كار را در وهله اول از مراكز درمانی وابسته به خود شروع و نتايج آن
را برای مالحظات دقی تر در اختیار مراجع تصمیمگیری قرار دهگـد .تربیـت و آمـوزش
چگی افرادی نیازمگد برنامه و حمايت همهجانبه است.

شكل  :6-4درمان مصدومین در مكانی اي وله

 -11-6-4برآورد تجهی ات و اقالم غیر داروئی مورد نیاز مصـدومین
زيستی
عالوهبر آنتیبیوتیكهای مختلف كه برای نجات جان بیماران و افراد آلودهشده بـه
عوامل زيستی ز هستگد ،اقال دارويی ديگر مثل الكترولیتها ،مسـك هـا ،تجهیـزات
مثل ضدعفونیكگگدههای مختلف ،و كورههای زبالهسوز بايد برای مراكز درمانی كه برای
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مجروحی و مصدومی بیولوژی در نظر گرفته شدهاند پی بیگی و تهیـه گردنـد .البتـه
اي ها نیازمگد ديدگاههای كارشگاسانه به مقوله بیوتروريسم است و لذا بايد از هـماكگـون
هستههای كارشگاسی برای بررسی اي موضوعات تشكیل و شروع بهكار كگگد.

 -7-4روشهاي انتشار و سرايت مواد زيستی
سه گروه عمده عوامل زيستی تحت عگوان تسلیحات ويروسی ،باكتريايی و يا سـمی
مورد استفاده قرار میگیرند .رشد و نگهـداری بیشـتر عوامـل بیولـوژيكی بسـیار دشـوار
میباشـد .اكثـر آنهـا بـهواسـطه قرارگـرفت در معـر

نـور خورشـید يـا سـاير عوامـل

زيستمحیطی بهسرعت تجزيه میشوند؛ حال آنكه برخی ديگر نظیر میكروب سیاهزخـم
(آنتراكس) عمر طو نی دارند .عوامل بیولوژيكی با پاشیدن و افشاندن در هوا ،سـرايت از
حیوانات آلوده به انسان و نیز آب و غذای آلوده مگتشر میشوند.

 -1-7-4اقدامات قبل از انتشار عوامل زيستی
 آمادگی قبل از بروز مشكلبرای اطمیگان بیشتر در تمامی موارد و ايم سازی ز است با پزشك خود صحبت
و تما موارد را بررسی كگید .بچههـا و افـراد بزرگسـال در برابـر عوامـل زيسـتی بسـیار
آسیبپذيرند .يك فیلتر هوای مخصوص در مجرای دستگاه گرمازای خود نصـب كگیـد.
ايـ فیلترهـا ذرات از انـدازة  1/1تـا  31میكرونـی را دفـع مـیكگگـد و بیشـتر عوامـل
بیولوژيكی كه ممك است وارد خانـه شـوند را فیلتـر مـیكگگـد .اگـر سیسـتم مركـزی
گرمايشی و سرمايشی نداريد يك فیلتر جاذب ذرات قابل حمل را میتوان بهكار برد.
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 پاكسازي ساختمانمديران و صاحبخانهها بايد نـوع و سـطح تصـفیه و پاكسـازی و همچگـی میـزان
حفاظت در برابر عوامل بیولوژيكی را در ساختمانهای خود مشخص كگگد و اسـتانداردها
و دستورالعملهای ايمگی در اي باب) (NIOSHدر سازمانهای مسئول را اخذ نمايگـد.
مؤسسه ملـی ايمگـی و بهداشـت حرفـهای دسـتورالعملهـای فگـی در مـورد راهگمـای
سیستم های پاكسازی و تصفیه بـرای محافظـت از محـیط سـاختمان در برابـر حمـالت
راديولوژيكی ،شیمیايی و بیولوژيكی را تهیه نموده است.

 -1-7-4اقدامات حین انتشار عوامل زيستی
مقامات مسئول در امر بهداشت و درمان ممك است نتوانگد خیلی سريع اطالعـات
ضروری برای انجا كارهای ز در يك حمله بیولوژيكی را فراهم آورند .تشـخیص نـوع
بیماری و نحوة درمان آن و ايگكه چه كسانی در خطر میباشگد زمانبر است .برای كسب
خبر و اطالعات  -اعم از نشانه يا عاليم بیماری ،حـوزه و محـدودة خطـر و توزيـع دارو و
واكس  -گوش به زنگ اخبار راديـو و تلويزيـون بـوده و در صـورت بیمـاری بـه دنبـال
مراقبتهای پزشكی باشید .اگر در مگزل دستگاه گرمايشی و سرمايشی مركزی همراه بـا
فیلتر جاذب ذرات داريد ،در صورتی كه روش است آن را در حالت گردش داخلـی قـرار
دهید .در غیرايگصورت دستگاه را خاموش نمايید .اولی گواه و شاهد يك حملـه ممكـ
است زمانی باشد كه شما متوجه عاليم بیماری در زمان در معر

قرارگـرفت آن عامـل

شويد .نسبت به هر عالمت يا نشانه بیماری مشكوك باشید اما فكر نكگید كه هر بیمـاری
بهواسطه يك عامل بیولوژيكی بهوجود میآيد .از دان

و آموختههای خود بهره بگیريد و

پاس مگاسب و درمان بهیگه را بهكار بريد.
اگر مواد غیرمعمول و مشكوك در نزديكی خود مشاهده كرديد:
 -سريعاً از محل دور شويد.
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 خود را با آب و صابون ،تمیز بشويید. با مقامات تماس بگیريد. برای كسب تكلیف و راهگمايی ،گوش به زنگ راديو و تلويزيون باشید. اگر عالئم بیماری را مشاهده كرديد درصدد درمان برآيید. مراقب بستهها و نامههای مشكوك باشید چـرا كـه ممكـ اسـت حـاوی مـوادمگفجره ،شیمیايی و يا بیولوژيكی باشگد .بهويهه در مورد محل كارتان محتاط باشید.

شكل  :7-4نمونهای از بستههای پستی مشكوك به آلودگی با عوامل زيستی
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شكل  :8-4نحوه صحیح مواجه با يك بسته مشكوک آلوده به عوامل میكروبی

اگر در معر

مواد بیولوژيكی قرارگرفتیید:

 لباسها را از ت درآورده و همراه با لواز شخصی داخل يك كیسه قرار دهید. در مورد استفاده و مصر لواز آلوده ،از راهگمايیهای مسئولی بهره گیريد. خودتان را با آب و صابون ،تمیز بشويید و لباسهای تمیز بپوشید. به دنبال درمان باشید؛ ممك است از شما بخواهگـد از ديگـران دور بمانیـد يـاحتی برای مدتی قرنطیگه شويد.
 از فیلترهای جاذب ذرات اسـتفاده كگیـد .فیلترهـای جـاذب ذرات در حمـالتبیولوژيكی بسیار مگاسب هستگد .اگـر درخانـه دسـتگاه گرمايشـی و سرمايشـی مركـزی
همراه با فیلتر جاذب ذرات داريد ،درصـورتی كـه روشـ اسـت آن را در حالـت گـردش
داخلی قرار دهید ،در غیر ايگصورت دستگاه را خاموش نمايیـد .اگـر يـك فیلتـر جـاذب
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ذرات قابل حمل داريد آن را همراه خودتان به داخل اتاقی كه بهعگوان سرپگاه مـیباشـد
ببريد و آن را روش كگید .اگر در آپارتمان و يا دفتر كار خود هستید كه مجهـز بـه يـك
سیستم گرماي

و سرماي

مركزی است دستگاه تصـفیه و فیلتـر سیسـتم قـادر اسـت

تاحدود زيادی در قبال آلودگیهای بیولوژيكی از شما محافظت كگد .هرچگـد فیلترهـای
جاذب ذرات ،قادر به تصفیه عوامل شیمیايی نمیباشگد.

شكل  :9-4نحوه مواجه با عوامل زيستی و رفع آلودگی
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 -3-7-4اقدامات بعد از انتشار عوامل زيستی
در برخی موارد ،همانگد نامههای ارسالی آغشته به میكروب سیاهزخـم كـه در سـال
 3113فرستاده شد ،در مورد ابتال به بیماری يا آلودگی بايد به افراد هشـدار داد .نسـبت
به هر عالمت يا نشانه بیماری مشكوك باشید ،اما فكر نكگید كه هـر بیمـاری بـهواسـطه
يك عامل بیولوژيكی بهوجود میآيد .برای حـوادث بیولـوژيكی ،ارايـه خـدمات پزشـكی
ممك است بهخاطر پاس گويی به تقاضاهای زياد بـهسـختی صـورت گیـرد .از دانـ

و

آموختههای خود بهره بگیريد و درمان بهیگه را بهكار بريد .لبـاسهـا را از تـ درآورده و
همراه با لواز شخصی داخل يك كیسه قـرار دهیـد .در مـورد اسـتفاده و مصـر لـواز
آلوده ،از راهگمايیهای مسئولی بهره گیريد .دستهای خودتان را با آب و صابون ،تمیـز
بشويید .به دنبال درمان باشید ،ممك است از شـما بخواهگـد از ديگـران دور بمانیـد يـا
حتی برای مدتی قرنطیگه شويد.
به دستورالعملهای مقامات و مسئولی از طري رسانههـا بـا دقـت كامـل توجـه كگیـد.

فصل پنجم

راههاي محافظت دستگاه
تنفسی ،دستگاه گوارش،
پوست و چشمها در مقابل
عوامل زيستی
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 -1-5مقدمه
عوامل میكروبی بهكاربرده شده در حوادث بیوتروريسـمی و سـالحهـای میكروبـی،
همانگد ساير میكروبهای بیماریزا ،از طري مجاری تگفسی ،دسـتگاه گوارشـی ،پوسـت
آسیبديده و چشمها وارد بدن انسان يا حیوانات میشده و سبب بیماریزايی میگردنـد.
برای هر میكروب يك راه ورود معمو ً موثرتر از راههای ديگر میباشد و آن ،راهی اسـت
كه میكروب پس از ورود آسانتر میتواند خود را در بافتهای مورد تمايل مستقر سازد.
مهم تري راه های انتشار عوامل زيستی ،بهصورت آئروسل و انتقال از طري تگفسـی
میباشد و لذا در حوادث بیوتروريسمی ،پخ

عوامل زيستی جهت آلودگی تگفسی يـك

گروه از جمعیت بهصورت پودر يا آئروسل در مگطقه ،بسیار حائز اهمیت است .آب و مواد
غذايی بهعگوان يك راه ديگر جهت انتشار عوامل زيستی مطرح بوده و امـروزه ايـ روش
انتقال ،پس از روش تگفسی در درجه دو اهمیت قرار دارد .بهطور كلی بیماریهائی كـه
عامل مولد آنها از راه مدفوع دفع میشوند ،وارد آب و مواد غذايی شـده و حتـی در آنهـا
تكثیر میيابگد .نظر به ايگكه تگها راه ورود اي نوع میكروبها ،دهان و دسـتگاه گـوارش
میباشد لذا پیداي

و شیوع بیماریهای رودهای ،در نتیجه عد رعايت اصـول بهداشـت

عمومی و فردی پديد میآيد.
راه ديگر ورود عوامل زيستی به بدن ،پوست میباشد .سوراخ كردن پوست میتوانـد
توسط نی

بگدپايان ناقل همانگـد كـك ،شـپ  ،پشـه ،كگـه و مايـتهـا انجـا پـذيرد.

همچگی با استفاده از وسايل شخصی مثل شانه ،كمربگد ،آيگه ،چاقو ،درب بازك و چتـر
میتوان به پوست آسیب رساند و عوامـل زيسـتی را وارد بـدن انسـان كـرد .بسـیاری از
حشرات و بگدپايان ناقل كه در دو گروه ناقلی زيستی و نـاقلی مكـانیكی تقسـیمبگـدی
میشوند ،بهسرعت تكثیر میشوند و كماكان میتوانگد بهعگوان راههای عملی برای ايجاد
بیماریهايی چون تو رمی ،طاعون ،تیفوس مگقوط و ما ريا بهكار برده شوند.
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از طرفی عوامل میكروبی نیز وجود دارند كه قابلیـت انتقـال از هـر سـه راه انتقـال
عوامل زيستی يعگی دستگاه تگفسی ،دسـتگاه گـوارش و پوسـت را دارنـد .بـرای مثـال،
باسیلوس آنتراسیس عامل بیماری سیاهزخـم بـا توجـه بـه نحـوه ورود بـه بـدن انسـان،
فر های مختلفی از بیماری آنتراكس در انسان را سبب مـیشـود .ايـ عامـل اگـر از راه
پوست وارد بدن انسان شود سبب سیاهزخم پوستی در فـرد مـیشـود كـه در انسـانهـا
شايعتري فر بیماری سیاهزخم میباشد .اگـر ايـ عامـل از طريـ گوارشـی وارد بـدن
انسان يا حیوانات شود سیاهزخم گوارشی ايجاد میكگد كه ايـ فـر در حیوانـات شـايع
بوده و در نهايت ،اگر اي عامل از طري دستگاه تگفسی وارد بدن انسان و حیوانات شـود
فر تگفسی سیاهزخم را بهوجود میآورد كه در انسان كشگدهتري فر بیماری میباشد.

 -1-5انتشار عوامل زيستی از طريق دستگاه تنفسی
بسیاری از بیماریهای انسان از راه هوا مگتقل میشوند .در اي بیمـاریهـا ،عوامـل
میكروبی بهصورت آئروسل ،در اثر تگفس وارد بدن میشوند .در هگگامی كه هوا بهصورت
عمد ی آلوده شود ،آلودگی به راحتی در اعما ريه جايگزي شده و از آنجا ساير اعضـا را
تهديد میكگد .برخال انتقال غیرمستقیم بیماریها ،مـثالً از طريـ آب و غـذا ،در ايـ
نوع انتقال ،اتصال و پیوند بی مگبع آلودگی و پذيرنده آن بـه آسـانی قطـع نمـیشـود و
معمو ً كگترل كامل بیماریهای عفونی كـه از راه هـوا مگتقـل مـیشـوند ،عمـالً میسـر
نمیگردد .عواملی كه سبب بیماریهای تگفسی هستگد و از راه دستگاه تگفسی وارد بدن
انسان میشوند ممك است پـس از آلـودگی يـك فـرد از طريـ دهـان ،بیگـی ،بـزا و
ترشحات ،از بدن او خارج شده و افراد ديگر را آلوده نمايگـد .ذرات خـارجشـده از دهـان
افراد آلوده ،گاهی نسبتاً درشت و بی

از  1/3میلیمتر قطر داشته و در فاصـله كوتـاهی

هوا را آلوده میكگگد (قبل از افتادن به زمی ) .نظر به ايگكه انتقال عوامل زيستی و ايجاد
بیماری در انسان از طري هوا مهم است ،ذره يا قطرات آلوده اهمیت پیدا مـیكگگـد .در
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شرايط عادی رطوبت،اندازه قطرات كمتر از  1/3میلیمتر قطر در اثـر تبخیـر بـهسـرعت
كوچكتر شده و هستهای مركب از میكروارگانیسم باقی میماند كـه ممكـ اسـت بـرای
چگد ساعت يا يك روز زنده و بیماریزا باقی بماند.
از نظر تاريخی ،اهمیت استفاده از عوامل زيستی از طري هـوا بـه حـدود دهـه 01
قرن بیستم بر میگردد .در اي سالها كشورهای مختلف از جمله ژاپ  ،آمريكا و روسـیه
روی عواملی كه از طري تگفسی بـرای انسـان بیمـاریزائـی ايجـاد مـیكگگـد ،كارهـای
تحقیقاتی را آغاز كردند .در شرايط تحتكگترل ،ذرات آلوده را در هوا پراكگده (به كمـك
اتومايزر يا نوبیاليزر) و در چگی ابر مركب از عوامـل زيسـتی ،قـدرت آلـودهكگگـدگی را
بررسی نمودند .محققان با چگی روشی ثابت كردند كه زنده ماندن عوامل زيستی در ابـر
(آئروسل) به عوامل مختلفی از جمله رطوبت نسبی ،شرايط آب و هوايی و غیره بسـتگی
دارد .قدرت آلودهكگگدگی چگی ابرهای حامل میكروارگانیسمهای بیماریزا را مـیتـوان
با قرار دادن حیوانات آزمايشگاهی در اتاقكهای خاصی نشان داد و با اي روش ،آلـودگی
حیوان در اثر تگفس هوای آلوده به آسانی نشان داده شده است.
دستگاه تگفسی انسان همانگد ساير دستگاههای مختلف بدن با مكانیسـمهـايی كـه
خاص آن میباشد از ورود ذرات آلوده هوا به بدن جلوگیری میكگد .بـهطـور كلـی ذرات
درشتتر در ناحیه بیگی و ذرات كوچكتر حتی در بازد خارج میشوند 11 .درصـد ذرات
به قطر  3/1میكرون 11 ،درصد ذرات به قطر  0میكرون و  31درصد ذرات بـه قطـر 31
میكرون در بیگی نفوذ میكگگد و اگر تگفس بیگی همراه با تگفس دهان باشد 31 ،درصـد
ذرات يك میكرونی 11 ،درصد ذرات دو میكرونی و  13درصد ذرات سـه میكرونـی و 11
درصد ذرات پگچ میكرونی در ريهها نگهداشته میشوند .باكتریهای تگفسشده در حلـ
و معده نیز ديده میشوند .با بهكار بردن فسفر راديواكتیـو بـهعگـوان رديـاب نشـان داده
شده ،قريب  11درصد ذرات يك میكرونی در درخت تگفسی وارد میشود .انتشار عوامـل
زيستی از طري هوا بهصورت آئروسل صورت میگیرد و ذرات آئروسلی كه كمتر از پـگچ
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میكرومتر قطر دارند وارد دستگاه تگفسی شـده و در سیسـتم تگفسـی نفـوذ و تـهنشـی
میشود و سبب بیماری میگردد .نحوه رفتار ذرات و آئروسلها زمـانی كـه وارد دسـتگاه
تگفسی شدند نیز متفاوت است .استگشا يا تگفس آئروسلهای محتوی عوامل میكروبی
و يا توكسی های مربوط به آنها مگجر به رسوب اي عوامل در كیسههای هـوايی ريـه
شده و امكان ورود آنها را به سیستم گردش خون فراهم میسازد .حركات تگفسی (د
و بازد ) بهطور طبیعی باعث میشوند كه عوامل زيستی بهصورت جريان مداو وارد ريه
شوند .هر چگد ذراتی كه اندازه آنها حدود  31میكرومتر است میتوانگد دستگاه تگفس
فوقانی را آلوده سازند اما اي ذرات معمو در خـالل فعالیـتهـای فیزيولوژيـك و نیـز
سیستم ايمگی غیر اختصاصی بدن ،فیلتر شده و خـارج مـیشـوند و تگهـا ذرات خیلـی
كوچكتر كه اندازه آنها  1/1تا  1میكرومتر میباشد میتوانگـد بـه كیسـههـای هـوايی
برسگد .در جدول شماره  ،3عوامل زيستیی كـه از طريـ هـوا مگتقـل شـده ،بـه همـراه
بیماری ايجادكگگده ،دوره كمون ،میزان مر ومیر ،اثرات اپیدمیك و راههای درمانی آنهـا
نشان داده شده است.
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جدول  :1-5بیماريهاي عفونی كه از طريق تنفسی منتقل و در جن هاي زيستی ممكن است
مورد استفاده قرار گیرند.
دوره كمون

دوره بیماري
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اثرات

(روز)

(روز)

مرگومیر

اپیدمیك

طاعون

3-1
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؟

؟
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0-31
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روزها تا ماهها

بی

از 3

هفته تا سالها

درمان
آنتیبیوتیك
آنتیبیوتیك +
واكس
آنتیبیوتیك
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(ضدتوكسی )

آنتیبیوتیك،
ايزو سیون

 -1-1-5راههاي محافظت دستگاه تنفسی در مقابل عوامل زيستی
همانطوركه قبالً اشاره شد يكی از مهمتري راههای انتشـار عوامـل زيسـتی ،انتشـار
آنها به صورت آئروسل و انتقال از طري تگفسی میباشد و لذا در حـوادث بیوتروريسـمی
امكان دارد كه عوامل زيستی جهت آلودگی تگفسی يك گروه از جمعیت بهصـورت پـودر
يا آئروسل در مگطقه پخ

شوند .سالح زيستی اسلحهای است كه عامـل زيسـتی را بـه

  198شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

مگطقه مورد نظر مگتقل كرده و ابتدائاً آن را مگتشر میكگـد .بايـد توجـه داشـت كـه در
حمالت زيستی ،اصل بر غافلگیری و عملیـات مخفیانـه اسـت و نیـز در بیشـتر حمـالت
استراتهيك و تاكتیكی ،عوامل زيستی بهصـورت آئروسـل اسـتفاده مـیشـوند .بگـابراي ،
تگفس و استگشا مهمتري راه ورود عوامل زيستی به سیستم بـدن افـراد خواهـد بـود.
حفاظت فردی و جمعی در مقابل آلودگی تگفسی توسط عوامل زيستی ،نق

مهمـی در

كگترل و پیشگیری از بیماری دارد چرا كه با آلودگی افراد ،قطع زنجیـره انتقـال تگفسـی
مشكل میباشد و فرد آلوده ،خود بهعگوان مخزن انتشار عامل مـیتوانـد افـراد زيـادی را
آلوده نمايد .در ادامه ،راههای محافظت فردی و جمعی دستگاه تگفسی در مقابـل عوامـل
زيستی را بحث خواهیم كرد.

 -1-1-5حفاظت طبیعی دستگاه تنفسی
دستگاه تگفسی كه از مجاری تگفسی فوقانی (سیگوسها ،نازوفارنكس ،اوروفـارنكس
و رنكس) و تحتانی (نای ،برون ها و نايهكها) تشكیل شده است ،ايـ توانـايی را دارد
كه با عوامل بیماریزای با قطر با تر از پگچ میكرون مقابلـه كگـد و آنهـا را دفـع نمايـد.
دستگاه تگفسی همچگی دارای مهه در سطح سـلولهـای مخـاطی خـود مـیباشـد كـه
عالوهبر گیرانـداخت میگروارگانیسـم ،بـا كمـك حركـت خـود ،مـواد واردشـده را دفـع
میكگگد .همچگی در سطح مخاطات دستگاه تگفسی ،مايعات ترشحی از جمله موكـوس
وجــود دارد كــه در آن ســورفكتانتهــا و مــواد ضــد میكروبــی از جملــه  IgAپروتئــاز،
دفگسی ها و پروتئاز وجود دارد كه مانع كلونیزاسـیون میكـروبهـا در سـطح مخاطـات
دستگاه تگفسی میشود .در شكل زير ،قسمتهای مختلـف دسـتگاه تگفسـی انسـان كـه
شامل ناحیه فوقانی و تحتانی میباشد نشاندادهشده است.
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شكل  :1-5اج اي مختلف دستگاه تنفسی انسان

انسانهای متخاصم امروزه برای ايگكه به اهدا شو خود برسگد عوامـل زيسـتی را
در ذرات با قطر كمتر از پگچ میكرون و با قدرت كلونیزاسیون در دسـتگاه تگفسـی تولیـد
میكگگد كه قدرت نفوذ و اتصال به دستگاه تگفسی را داشـته و در افـراد سـالم ،بیمـاری
ايجاد میكگگد .لذا برای ايگكه از ورود اي عوامـل در حـوادث بیوتروريسـمی جلـوگیری
شود بايستی حفاظت فردی و جمعی كه در ادامه بحث میشود را توسعه داد.
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 -3-1-5حفاظت فردي
ماسكها ،لباسها ،دسـتك هـا و پـوتی هـای جگـگهـای شـیمیايی ،میكروبـی و
هستهای ) (NBCمیتوانگد در مقابل عوامل زيستی كه توسط آئروسل مگتقل میشوند،
حفاظت موثری بهوجود آورند .ماسكهای تگفسـی جديـد كـه بـه فیلترهـای مخصـوص
مجهز هستگد میتوانگد سیستم تگفسی را از ذراتی بزرگتر از يك تا يـكونـیم میكرومتـر
حفاظت نمايگد .امروزه برای آنكه نیروها بتوانگد كـارآيی خـود را در محـیطهـای آلـوده
حفظ نمايگد مجهز به لباسهای محافظ سبك و تجهیزات پیشـرفته تگفسـی مـیشـوند.
پیشرفت در سیستمهای فو  ،همه در جهـت دسـتیابی بـه تـوان مقابلـه بـا تهديـدهای
مختلف آيگده و برآوردهسازی الزامات و نیازهای دكتري دفاعی میباشـد .بـدي مگظـور
برای سازگاری با دكتري های دفاعی ،بهیگهسازیهای ز در سیستمهای تگفسـی بايـد
مقاومت آنها را در مقابل تگفس تا  11درصد كـاه
افزاي

داده و میـدان ديـد را  11درصـد

دهد .همچگی اي بهیگهسازیها بايد توانايی ارتباطی را تا  31درصد بهبود داده

و محافظت ز در مقابل مخاطرات احتمالی آيگـده را افـزاي

دهـد و نهايتـاً در زمیگـه

يكپارچهسازی و سازگاری اي تجهیزات يـا سیسـتمهـای تسـلیحاتی ،اصـالحات ز را
معمول دارد .مبگای اي بهبودها ماسكهای سری  M40است كـه امـروزه در نیروهـای
مســلح آمريكــا و بســیاری از كشــورهای ديگــر جهــان مــورد اســتفاده قــرار مــیگیــرد.
فگاوریهايی كه برای حفاظت فردی بهكار میروند ،بايد بتوانگد اهدا زير را نیز بـهطـور
همزمان برآورده سازند:
 -3حفاظت ز در برابر خطرات فعلی را فراهم آورد.
 -3روش حفاظت در مقابل تهديدهای آيگده را مدنظر قرار دهگد.
 -1با كاه
كاه

تاثیرات سوء سیستم های حفاظت فردی بر كـارآيی نیروهـای مسـلح،

كارآيی ماموريتهای عملیاتی را به حداقل برسانگد.
 -0فعالیتهای لجستیكی را تا حد امكان كاه

دهگد.
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 -4-1-5ماسكها
در موارد مواجهه بـا عوامـل زيسـتی مشـكوك ،اسـتفاده از ماسـك در صـورتیكـه
سیستمهای كگترلی مهگدسی مانگد هودهایايمگی زيستی ) (BSCدر دسترس نباشگد،
يا مواقعی كه بايد بهطور همزمـان بـههمـراه هـود ايمگـیزيسـتی اسـتفاده شـود ،بـرای
محافظت سیستم تگفسی از ورود آئروسل ز است .ماسك بايد در صورت امكان قبل از
استفاده ضد عفونی و از نظر مگاسب بودنانـدازه صـورت ،كگتـرل گـردد .همچگـی نـوع
ماسك برای آزماي

مورد نظر مگاسب بوده و طريقه استفاده صحیح از آن آمـوزش داده

شده باشد .ز به ذكر است كه ماسكهای نظامی عالوهبر حفاظت دسـتگاه تگفسـی در
مقابل عوامل میكروبی ،شیمیايی و گردوغبار هستهای ،دستگاه گوارش ،بیگايی و پوسـت
صورت را هم در مقابل عوامل فو محافظت مینمايگد .اي ماسـكهـا بـه جهـت ايگكـه
برای فرد مفید باشگد بايستی حداقل صورت (حد پیشانی تا چانه) را بپوشانگد و مجـاری
ورودی و خروجی آن نیز جدا باشد .امروزه ماسـكهـای نظـامی در انـدازههـای مختلـف
ساخته و تولید میگردد كه هر كدا با عالئمی مشخص میباشد كه معمـو ً از اعـداد يـا
حرو

تی استفاده میشود كه اي عالئم بیشتر در سمت قطعه صورتی درج میگردد.

جهت با بردن كیفیت ماسك و حفاظت بیشتر از فرد ،همراه هر ماسك ،متعلقاتی مانگد
روپوش ماسك و قوطی لگز پاكك وجود دارد .هر ماسك از قسـمتهـای مختلـف زيـر
تشكیل شده است (شكل .)3-1
 -3سیستم صوتی
 -3سیستم آبگوش
 -1دريچه ورودی هوا
 -0دريچه خروجی هوا
 -1لگزهای چشمی
 -1بگدهای سر
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شكل  :1-5شكل ظاهري يك ماسك مخصوص تهديدات زيستی

در هر ماسك ،هوای تگفسی از طري فیلتر آئروسل ،فیلتـر كـرب و دريچـه تـگفس
وارد فضای ماسك شده و استگشا میشود .هوای بازد نیز از ريهها وارد ماسك شـده و
از طري دريچه يكطرفه خروجی از ماسك خارج میشود .جهت راحتی و حداكثر تاثیر،
اي ماسكها نبايد بی

از ش

اونس وزن داشته باشگد.

 -1-4-1-5فیلتر ماسك
فیلتر ،يكی از قطعات اصلی در ماسك میباشد كه در صورت عد وجود آن ،ماسك
كارآئی نخواهد داشت .يكی از قسمتهای اصلی ماسك نظـامی ،فیلتـر كـرب مـیباشـد.
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برای برآورده ساخت استاندارد حفاظتی ز  ،حفاظت  30ساعته نیروها (در برابر عوامل
گوناگون) مقادير بسیار زيادی از كرب فعالشده بايد مورد اسـتفاده قـرار گیـرد .بـا ايـ
حال ،عالوهبر مقدار مورد نیاز برای جذب كافی عوامل ،مالحظات ديگری را نیـز بايـد در
نظر گرفت .ارزش كرب فعالشده دقیقاً به ابعاد آن مربوط میشود .يك قاش چـايخوری
از ماده كرب فعالشده به واسطه ساختار میكروسكوپی سطح داخلی آن ،مسـاحتی برابـر
يك زمی فوتبال دارد .اي ماده بـا سـاختار بسـیار متخلخـل (خلـل و فرجـی در ابعـاد
مولكولی) شبیه به اسفگج است .اي اسـفگج ،گازهـا و مايعـات را در سـطح خـود جـذب
میكگد و بهصورت تغلیظشده نگهداری مینمايد؛ به عبارت ديگـر ،اجـازه عبـور بـه آنهـا
نمیدهد .اي امر از طري نیروهای ضعیف بی مولكولی به نا نیروهای واندروالس انجـا
میشود .خلل و فرج كرب فعالشده ،به هـوای محیطـی كـه بايـد تصـفیه شـود ،اجـازه
میدهد تا هر چه عمی تر از حـوزههـای آن عبـور كگـد .در آنجـا كـرب فعـالشـده بـا
آ يگدههای هوا كه بايد فیلتر شوند و يا با مايعات پیونـد تشـكیل مـیدهـد .زمـانی كـه
فرآيگد به اتما رسید ،يعگی هگگـامی كـه ظرفیـت جـذب كامـل شـد مـیتـوان كـرب
فعالشده را با استفاده از روشها ی دفع حرارتـی مجـدد ًا احیـا كـرد .نقطـه قـوت ديگـر
فگاوری كرب فعالشده ،تگوع فراوان آن میباشد .با پوشاندن و يا آغشـته كـردن سـطوح
داخلی ،كرب فعال می تواند برای بسیاری از كاربردهای فیلتری متگوع مورد استفاده قرار
گیرد .از طرفی میتوان بهوسیله روشهای عامرانـه تولیـد و فرآيگـدهای بعـدی ،مـوادی
هم چون ذغال ،الیا  ،پوسته نارگیل و ساير مواد خا را هم تولید كرد كـه در فیلترهـای
خاص با محدوده وسیعی از كاربردها به كار میروند.
برای مثال ،جهت بررسـی میـزان نفـوذ بـاكتری ،آزمـاي هـائی بـا بـاكتریهـايی
نظیراندوسپورهای باسیلوس سوبتیلیس و ارويگیا هربیكو  ،بـا آزمـاي هـای مربـوط بـه
آئروسل های فیزيكی نظیر قطرات روغ و ذرات میلهای شكل كافئی مقايسه مـیشـود.
ز به يادآوری است كه كارآيی يك فیلتر ،بهشدت به شكل واندازه ذرات بسـتگی دارد.
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همچگی به نوع سیستم گردش هوا و میزان تاثیر آن در حركت هوا در داخل سـاختمان
هم بستگی دارد.

شكل  :3-5ساختمان ظاهري فیلتر يك ماسك NBC

 انواع فیلترهاماسكهای مورد استفاده در برابر عوامل  ،NBCقدرت جذب آئروسلها را داشته و
فرد را در مقابل آئروسلهای حاوی عوامل زيستی حفظ مـیكگگـد .بـهدلیـل اسـتفاده از
عوامل زيستی و پیشرفت در اي سالحها ،بهمگظور پیشرفت آمـوزش و بـا بـردن تـوان
رزمی و حفاظت از مجاری تگفسی و گوارشی ،فیلترهای مختلفی ساختهشده كـه بگـا بـه
وظیفهای كه انجا میدهگد همانگد فیلترهای مورد استفاده در مقابل عوامـل شـیمیايی،
به سه دسته تقسیم میشوند.
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 -3فیلترهای عملیاتی كه با رنگ هـای مختلفـی همچـون طوسـی و سـبز زيتـونی
مشخص میشوند.
 -3فیلترهای آموزشی كه به رنگهای مشكی ،زرد و غیره موجود اسـت و فقـط در
مقابل عوامل آموزشی مقاو است.
 -1فیلتر تمريگی كه به رنگ سفید موجود است و بهمگظور كـاه

هـوای تگفسـی

ورودی به ريهها بهكار برده مـیشـود .ايـ فیلتـر در برابـر عوامـل زيسـتی و شـیمیايی
هیچگونه كاربردی نداشته و فقط جهت تمري و در آموزش بهكار برده میشود.
 شرايط تعويض فیلترعوامل و شرايط گوناگونی میتوانگد روی فیلترها تاثیر گذاشته و باعث عد كـارآيی
آن شوند .لذا دقت به اي شرايط ،ز و ضروری است و هگگا برخورد با يكی از عوامـل
و شرايطی كه باعث خرابی فیلترها میشود بايد فیلترهـا را تعـويض نمـود .ايـ شـرايط
عبارتانداز:
 30 -3ساعت استفاده از فیلترها در مقابل عوامل زيستی و شیمیايی
 -3تماس فیلتر با آب
 -1مشاهده شكستگی ،بريدگی و يا فرورفتگی بی

از ش

میلیمتر

 -0شگیدن صدای ذرات آزاد در فیلتر
 -1در صورتی كه نوع فیلتر مشخص نباشد ( عملیاتی يـا آموزشـی بـودن فیلترهـا
مشخص نباشد)
 -1پگج سال در انبار مانده باشد
 -3ش

ماه در هوای آزاد بدون درپوش بودن

 -1به دستور فرماندهان نظامی
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هر فرد پس از تحويل ماسك بايستی قسمتهای زير را مورد بازديـد قـرار داده و از
سالم بودن آن اطمیگان حاصل نمايـد :فیلتـر ،لگـز چشـمی ،سـوپاپ ورودی و خروجـی،
سوپاپ كالهك بیگی ،سالم بودن درب قمقمه و لوله آبگوش و صا بودن لبههای قطعـه
صورتی.
همچگی بهدلیل ايگكه كارآئی ماسك بر روی صـورت بسـتگی بـه شـكل وانـدازه و
بلگدی و كوتاهی صورت فرد دارد لذا بايستی فرد پس از گرفت ماسك ،ماسـك تحـويلی
را يكبار پوشیده وانـدازه نمايـد و درصـورتیكـه انـدازه صـورت

نبـود آن را تعـويض و

ماسكاندازه صورت خود را تحويل بگیرد.
در پايان اي بخ  ،ذكر اي نكته ضروری اسـت كـه ماسـكگـذاری شـامل چهـار
مرحله به شرح ذيل می باشد::
 -3حبس نفس
 -3پوشیدن ماسك
 -1بست درب كیف حامل و اعال خطر
 -0ادامه ماموريت میباشد كه بايستی در هگگا استفاده از ماسك به آن دقت كرد
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 ماسكهاي سري M40يكی از بهتري ماسكهای مورد استفاده در برابر عوامل  ،NBCماسكهـای سـری
 M40می باشد كه در نیروهای نظامی دنیا مورد استفاده قرار میگیـرد .ايـ ماسـكهـا
بهخوبی از چشمها ،صورت و دستگاه تگفسی در مقابل عوامل شیمیايی ،زيسـتی و امـواج
راديواكتیو و همچگی آلودگیهای ديگر میدان جگگ محافظت میكگد .ويهگیهای ايـ
ماسك كه سبب شده آن بهعگوان يك ماسـك برتـر در حفاظـت فـرد در مقابـل عوامـل
 NBCباشد به شرح ذيل میباشد:
 -3عالوهبر محافظت با  ،میدان ديد گستردهتری را ايجاد كگگده
 -3در دماهای با انعطا پذير هستگد
 -1چرخه عمر آنها بیشتر است
 -0در مقابل اوزون و شرايط متفاوت آب و هوايی پايدارند
ماســكهــای ســری  M40بــرای كاربردهــای متفــاوتی ســاختهشــده اســت .مــثالً
ماسكهای  M42A2برای خدمه زرهپوشها و تانكها M45 ،بـرای خدمـه بالگردهـا و
 M40A1برای تامی نیاز پايگاههای فرماندهی آماد نیروی زمیگی تهیه میشوند .بـرای
تعیی قابل استفاده بودن ماسكی كه مدتی بهكار رفته است از سیستم تست ارزيآبهای
محافظ  M41استفاده میشود .اي سیستم میتواند برای تشخیص ماسكهای غیرقابـل
استفاده بـهكـار رود و همچگـی در آمـوزش ،روش صـحیح پوشـیدن ماسـكهـا را يـاد
میدهگد.
 ماسك چندمنظورهنوع ديگری از ماسك كه اخیراً بر روی آن مطالعات زيـادی انجـا شـده اسـت و در
آيگده نزديك جايگزي ماسكهای سری  M40خواهد شد و نیروهای دريايی ،زمیگـی و
هوائی قدرت استفاده از آن را دارند ،ماسـك چگـدمگظوره نیروهـای مشـترك مـیباشـد.
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مهمتري ويهگی اي ماسك ،افزاي

حوزه ديد ،كاه

مشكالت تگفسی و بهبود قابلیـت

سازگاری است .ماسك جديد ،عدسی چشـمی مگفـرد و سیسـتم فیلتـر متفـاوتی دارد و
بهگونهای طراحی شده است كه به راحتی با چهره كاربر مماس میشود و در نتیجه ،امـر
حفاظت را بهتر انجا میدهد .در اي ماسك تعداد قطعات بهكاررفته در آن از  11قطعـه
به  33قطعه كاه

يافته و فیلتر ماسك ،مجهـز بـه نشـانگر زمـان عمـر مـیباشـد كـه

میتواند زمان ز برای تعويض فیلتر را نشان دهد.
همچگی برای ايگكه تعمیر اي ماسكها آسانتر گردد ،تما قطعـات از رنـگهـای
متفاوت تشكیل شده و با مسلح كردن قطعات يا نشانگرهای رنگی بهراحتی زمان تعويض
قطعات را از روی رنگها میتوان تشخیص داد.

 -5-1-5لباسهاي محافظ
يكی ديگر از تجهیزاتی كه مانع از ورود عوامل زيستی به دستگاه تگفسی مـیشـود،
لباسهای محافظ میباشد كه اي لباسها مخصوص جگگافزارهای شیمیايی و میكروبی
بوده و باعث حفاظت در مقابل عوامل میكروبی میگردنـد .حتـی يـونیفر هـای مرسـو
نظامی نیز در حد خود میتوانگد باعث حفاظت بر علیه آلـودگی بـه خصـوص پوسـتی از
طري محیط گردند .اي لباسها كه يكپارچه و سـبكوزن مـیباشـگد در تولیـد آنهـا از
فگاوری فو زغال فعالشده يا حباب زغال فعالشده استفاده شده است .نمونـهای از ايـ
لباس های يكپارچه موسو به  IIAPمی باشد كـه در آن ،تجهیـزات تگفسـی بـه كمـك
نوعی كولهپشتی به آن نصب میشود (شكل .)0-1
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شكل  :4-5نمونهاي از لباسهاي محافظ يكپارچه موسوم به IIAP

 -6-1-5دستگاه خودكار تنفسی مصنوعی
تگفس مصگوعی ،بخ

مهمی از سیسـتمهـای اولیـه پشـتیبانی حیـات را تشـكیل

میدهد .در اي راستا ،ارت های دنیا دستگاههـای خودكـار تـگفس مصـگوعی مختلفـی
طراحی و تولید كردهاند كه از آنها برای مجروحی شیمیايی و زيستی كه تـگفس عـادی
آنها دچار مشكل شده است ،استفاده میكگگد .در اهمیت اي دستگاهها همی بـس كـه
بدون استفاده از اي دستگاهها ،خطر كاه

فعالیت تگفسی و در نتیجه ،ايست قلبی و يا
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هیپوكسی (كاه

اكسیهن در بافتهای بدن) افزاي

میيابد .اي دستگاههـا بـهصـورت

ماژو ر طراحی شده و جزء سیستمهای حفاظت پزشكی مـیباشـگد و بايسـتی در كگـار
سیستمهای حفاظت غیر پزشكی (فیزيكی) مانگد ماسك و لبـاسهـای محـافظ تولیـد و
طراحی شوند تا به مجروحی جگگهای زيستی در مسیر پايگاههای امـداد صـحرايی تـا
بیمارستانها كمك نمايگد .امروزه دستگاههای قابل تگفس مصگوعی ساختهشده كـه وزن
آن حداكثر  1/1كیلو گر و بسیار كوچك میباشد و میتـوان آنرا در نیروهـای نظـامی،
سازمانهای امگیتی و نیروهای غیر نظامی بهكار برد.

 -7-1-5محافظت افراد مجروح
مجروحان و آسیبديدگانی كه قادر نیستگد از لبـاسهـا و وسـايل حفاظـت فـردی
استفاده نمايگد ،بايستی در پوش های حفاظتی خاصی كه به اي مگظور ساختهشدهانـد
قرار بگیرند تا از عوامل زيستی و شیمیايی مصون بمانگد .همچگی استفاده از پگكـههـای
كوچك می تواند افزاي

فشار متقابل نموده و از رسیدن مواد شیمیايی و زيستی به فـرد

مصدو جلوگیری و همچگی فرد مصدو را خگك نمايد.

 -8-1-5حفاظت جمعی
هر چگد اقدامات حفـاظتی فـردی (پزشـكی و غیـر پزشـكی) همچـون لبـاسهـا و
ماسكها میتوانگد تاثیر عوامل زيستی و شیمیايی را شديداً كـاه

دهگـد ولـی كـاربرد

آنها در هگگامی كه تعداد پرسگل خدماتی ز زياد بوده و يـا عملكـرد بـا يی از نیروهـا
مورد انتظار باشد و يا ايگكه حمله بیوتروريسمی ،افراد غیر نظامی يـك مگطقـه را درگیـر
كرده باشد كاه

میيابد .در چگی شرايطی بايد از تجهیزات حفاظت جمعـی اسـتفاده

كرد .عالوه براي  ،سیستم های حفاظت جمعی در برابر عوارضی همچون خستگی و ضعف

فصل پنجم :راههای محافظت دستگاه تگفسی ،دستگاه گوارش ،پوست و چشمها در مقابل عوامل زيستی 111 

جسمانی نیروها می تواند راهبرد مگاسبی محسوب شـود .مزيـت سیسـتم هـای حفاظـت
جمعی عبارتانداز:
 -3اي سیستمها میتوانگد كارآيی نیروها را در حد مطلوب حفظ كگگد.
 -3میتوانگد از خودروهای رزمی در برابر عوامل شیمیايی و زيستی محافظت كگگد.
 -1كارآيی كشتیها را در محیطهای آلوده حفظ میكگگد.
 -0به كمك اي سیستمها ،بیمارستانها میتوانگد خـدمات پزشـكی را بـیعیـب و
نقص ارائه دهگد.
 -1فرودگاههای نظامی و هواپیماها همچگان میتوانگد موثر عمل كگگد.
 -1مراكز فرماندهی بدون هیچ گونه اختاللی میتوانگد به كار خود ادامه دهگد.
در بهتري شرايط ،سیستم هـای حفاظـت جمعـی بايـد بتوانگـد حمـالت را سـريع
تشخیص داده و تهديدهای احتمالی را پی بیگی نمايگد.

 -9-1-5پناهگاههاي مجه به سیستم تهويه
برای حفاظـت جمعـی در مگـاطقی كـه بـه عوامـل زيسـتی آلـوده شـدهانـد انـواع
پگاهگاههای مگاسب كه به سیستم تهويه يا فیلترهای مخصوص مجهز شده و دارای فشار
مثبت میباشگد ،قادرند افراد را از آلودگی تگفسی زيستی حفظ كگگد .در اي پگاهگـاههـا
تگها فیلترهای مخصوصی مانع ورود عوامل آلوده به داخل پگاهگاه مـیشـوند .ذكـر ايـ
نكته مهم است كه افراد آلوده قبل از ورود بـه داخـل پگاهگـاه حتمـاً بايسـتی روی آنهـا
رفعآلودگی صورت گرفته باشد .در فصل پگاهگاهها ،ويهگیهای انـواع پگاهگـاههـای ضـد
تهديدات زيستی شرح داده شده است.
در نبود ساختمان ها و پگاهگاههای مگاسب و مجهز ،میتوان شـیارها و ورودیهـای
هوايی ساختمانهای معمولی را مسدود كرد و يك سیستم تهويه مگاسب در آنهـا تعبیـه
نمود؛ چون در مگاط آلوده به عوامل زيستی ،ادامه عملیات مستلز پاكسازی است .لـذا
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ز است مراحل درمانی مگحصراً در پگاهگاه و يا ساختمانهای ام انجا گیرد .پگاهگاه
يا شیلتر مجهز ،مگاسبتري و موثرتري محل برای حفاظـت بیمـاران و درمـان آنهـا در
يك مگطقه آلوده به عوامل زيستی مگتقله از طريـ تگفسـی اسـت .بیمـارانی كـه دچـار
عفونت تگفسی شدهاند و احتمال انتقال عوامل عفونی به ديگر افـراد وجـود دارد بايسـتی
در همان داخل پگاهگاه توسط روشهای پرستاری تحت مراقبت و درمـان قـرار بگیرنـد.
ز بهذكر است كه اگر پگاهگاههای مجهز به فیلتر جلوگیری كگگده از عوامـل میكروبـی
وجود نداشته باشد در شرايط عادی بهتر است افراد روی تپه و جايگاههای بلگـد مسـتقر
شوند.
امروزه در ساخت پگاهگاهها در جهـت حفاظـت جمعـی از افـراد در مقابـل عوامـل
زيستی ،پیشرفتهای خوبی كسب شده است و انواع سیستمهـای قابـل حمـل حفاظـت
جمعی ،سیستم حفاظت جمعی آماده ،محفظه مقـاو در برابـر عوامـل زيسـتی و چـادر
محافظ ،طراحـی و تولیـد گرديـده اسـت .در تمـا تجهیـزات ،سیسـتم فیلتراسـیون در
كمتري زمان ،فضای داخل آنها را به يـك مگطقـه عـاری از آلـودگی زيسـتی مـیكگـد،
بهطوریكه نیازی به استفاده از تجهیزات خاص مثل ماسك محافظ نیست.

 -11-1-5تهويه
يكی از روشهای معمول برای جلوگیری از تجمع ذرات در هـوا ،تهويـه مـیباشـد.
برای ايجاد تهويه در يك ساختمان يا يك اتا میتوان با باز كـردن يـك پگجـره و ورود
هوا به داخل ساختمان يا اطا و خروج آن از طر ديگر اقدا كرد .هـر چگـد تهويـه از
اي طري كماثرتري روش برای كگترل بیوآئروسلها در هـوا محسـوب مـیشـود ،ولـی
بهدلیل ايگكه هوای داخل ساختمان با هوای خارج مخلوط مـیشـود و ذرات موجـود در
هوا كاه

میيابد موثر میباشد .ز بهذكر است كه اگـر در اطـرا مگطقـه مسـكونی

حمله بیوتروريسمی صورت گرفته ،هرگز پگجرهها را باز نكـرده چـرا كـه باعـث افـزاي
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آلودگی بیشتر داخل ساختمان میشود .در اي صورت بايستی از ساير روشهای كگتـرل
آئروسـلهـای زيسـتی مانگـد اسـتفاده از اشــعه مـاورای بـگف  ،جـداسـازی فیزيكــی و
فیلتراسیون استفاده كرد.

 -11-1-5فیلتراسیون
همانطوركه در قسمت های قبل اشـاره شـد ،فیلتـر كـردن هـوا يكـی از مـوثرتري
روش ها برای جلوگیری از انتقال تگفسـی عوامـل زيسـتی در حفاظـت فـردی و جمعـی
میباشد .در حفاظت فردی ،ماسكها به انواع فیلترها مجهز بـوده و مـانع از ورود عوامـل
زيستی به شكل آئروسل به دستگاه تگفس انسـان مـیشـود .در حفاظـت جمعـی ،انـواع
پگاهگاهها ،شـیلترها ،چادرهـای مخصـوص  NBCو بیمارسـتانهـا و امـاك عمـومی را
میتوان به انواع فیلترها مسلح كرد تا هوای ورودی به داخل ايـ امـاك را فیلتراسـیون
نمايد.
يكی از فیلترها كه در مقابل عوامل زيستی موثر و كـارا مـیباشـد ،فیلتـر HEPA
( )High Efficiency Particulate Absorbingاست كه قدرت جداسازی تمـامی
ذرات پاتوژن را دارد .از اي فیلتر در هودهای زيستی اسـتفاده مـیشـود ،ولـی بـهدلیـل
گرانقیمت بودن آنها در سیستمهای تهويه ساختمانها مورد استفاده قـرار نمـیگیـرد و
در اي گونه اماك در سیستم تصفیهای كه به فیلتراسیون كیسهای تهويه خانگی موسـو
هستگد استفاده میشود.
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شكل  :5-5نمونهاي از فیلتر HEPA

ارت های دنیا برروی كارآمد كردن فیلترها و عمل فیلتراسیون اقـدامات وسـیعی را
انجا دادهاند و امروزه انواع فیلترهای ذرات ،گاز و تركیبی را طراحی و تولید كردهاند .در
مقابل عوامل زيستی بهتري فیلتر ،فیلتر ذرات می باشد كـه قـدرت جـذب آئروسـلهـا،
میكروارگانیسم و حتی ذرات راديواكتیو را دارد .در پايـان ايـ بخـ

بايـد اشـاره كـرد

كارآيی يك فیلتراسیون به عواملی از جمله موارد زير بستگی دارد:
-3اندازه و شكل ذرات فیلترشده
 -3نوع سیستم گردش در هوا و میزان تاثیر آن در حركت هوا در داخل ساختمان
 -1مادهای كه بهعگوان فیلتر انتخاب شده (نايلونی ،پشم شیشه و غیره)
-0اندازه تخلخل سطحی فیلترها ( 3میكرومتر 1 ،میكرومتر و غیره)

 -11-1-5اي وله كردن افراد آلوده
برای جلوگیری از پخ

شدن عوامل زيستی از طريـ افـراد آلـوده ،بايسـتی افـراد

آلوده به عفونـتهـای تگفسـی را در داخـل اتـا هـای ايزولـه تحـت مراقبـت قـرار داد.
محفظه های ايزولهشده كه دارای فشار مثبت هستگد يا بخ های توبركلوزيس كه دارای
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فشار مگفی میباشگد در بیمارستانهـا يـا در پگاهگـاههـا بايسـتی ايجـاد كـرد .در مـورد
محفظه های با فشار مثبت بايستی از فیلترهای  HEPAجهت تصـفیه و خـالص كـردن
هوای داخل محفظه استفاده كرد .با اي كار ،هوای خروجی هم تصفیه شده و هم عـاری
از میكروب ،میگردد ،لذا افراد در معر

آلودگی قرار نمیگیرند .در داخل مگاط بسـته

و بیمارستانها میتوان برای جلوگیری و انتشـار میكـروب از پرتوافشـانی  UVاسـتفاده
كرد و هوای داخل اماك بسته را ضد عفونی كرد.

 -13-1-5انتشار عوامل زيستی از طريق دستگاه گوارش
آلودگی عمدی (خرابكاری) مواد مصرفی مثل آب آشامیدنی ،مواد غـذايی ،و مـواد
دارويی میتواند بهعگوان يكی از راههای انتشار عوامل عفونی مورد استفاده قـرار گیـرد.
اي نوع عملیات بیشتر علیه اهدا محدود و مشخصی مثل مخازن آب و مـواد غـذايی
انجا میشوند .بگابراي  ،عالوهبر تأمی مگابع آب آشامیدنی سالم ،بايد به نحو مقتضی از
آنها حفاظت بهعمل آيد تا اي تهديدها حتیا مكان به حداقل برسد .عوامـل متعـددی
در ايجاد بیماریهای آب و غذا توسط عوامل زيسـتی مـوثر مـیباشـگد كـه از آن جملـه
می توان به نوع عامل ،مقدار عامل ،میزان مقاومت آن در محیط ،توانايی تولید توكسـی ،
دوره كمون و قدرت مقابله با سیستمهای دفـاعی بـدن میزبـان اشـاره كـرد .آب و مـواد
غذايی آلودهشده در فعالیت های بیوتروريسـمی ،توسـط ويهگـیهـای ارگانوپتیـك قابـل
تشخیص نبوده و در اكثر مواقع خاموش ،ناگهانی و بدون تغییرات ظـاهری (رنـگ ،بـو و
طعم) بروز مینمايگد .تصفیهخانهها ،چاههای مورد استفاده برای تامی آب شرب ،مخازن
آب تصفیهشده ،انبارهای نگهداری و مراحل مختلف تولید ،نگهداری و توزيع مواد غـذايی
در كارخانجات مواد غذايی و مواد غذايی وارداتی ،بهتري نقـاط بـرای وارد نمـودن ايـ
عوامل بوده و هرچـه سیسـتمهـا و مكانیسـمهـای كگترلـی ابتـدائیتـر ،غیـر صـگعتی و
غیربهداشتیتر باشگد ،امكان نفوذ و خرابكاری در آنها بیشتر است.
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بايد توجه داشت كه از نظر تئوريك ،افزودن مواد خگثیكگگده مانگد كلر بـه آب بـه
نحوی كه قادر به نابودی میكروارگانیسمها نباشد ،كامالً فراهم اسـت .بگـابراي  ،همیشـه
نبايد صرفاً بهدلیل كلرزنی آب از كیفیت زيسـتی آن خـاطر جمـع بـود .از طـر ديگـر،
بسیاری از عوامل زيستی قادر هستگد تا مدتهای طو نی در آب زنده بمانگد .مثالً عامل
سالمونال حدوداً تا سه ماه و عامل سیاهزخم سالها میتواند در آب فعال باقی بماند.
در جدول  3-1مشخصات بیماری های عفونی كه احتمال دارد در حمـالت زيسـتی
بر علیه انسانها مورد استفاده قرار گیرد نشان داده شده است.
جدول  :1-5مهمترين بیماريهاي عفونی منتقله از طريق آب و غذاي مورد استفاده در
حمالت زيستی
دوره

دوره بیماري

می ان

اثرات

كمون(روز)

(روز)

مرگومیر

اپیدمیك

تب تیفوئید (حصبه)

3-33

31-03

عفونت سالمونال

<3-3

3-0

نام بیماري

پائی

درمان

وسیع

آنتیبیوتیك

وسیع

نیازمگد درمان

ديسانتری

3-3

1-30

پائی

وسیع

نیازمگد درمان

وبا

<3-1

3-30

با

وسیع

نیازمگد درمان

عفونت ناشی ازاشیشیا كلی
انترتوكسیهنیك

3-1

3-30

متوسط

متوسط

نیازمگد درمان

عفونت ناشی از
كامپیلوباكتر

3-31

3-30

متوسط

متوسط

نیازمگد درمان

تب مالت

30-11

31-111

تب زرد

31-01

30-31

متوسط

هیچ

آنتیبیوتیك

متوسط

-

پائی

كريپتوسپوريديازيس

3-30

1-3

پائی

متوسط

درمان حمايتی

بوتولیسم

متغیر(ساعتها
تا روزها)

3-1

كم

متوسط

درمان حمايتی

مسمومیت ناشی از
انتروتوكسی B
استافیلوكوكی

 3-1ساعت

روزها تا
هفتهها

كم

متوسط

درمان حمايتی

متوسط
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 -1-13-1-5حفاظت طبیعی
همانطور كه در خصوص حفاظت طبیعی بدن در مقابل عواملی كه از طري دستگاه
تگفسی وارد میشوند اشاره شد ،در ايگجا دستگاه گوارشی كه از دهان شروع و تا مخـرج،
میباشد از مكانیسمهای مختلفی جهت مبارزه با عوامل زيستی اسـتفاده مـیكگـد .مـثالً
معده كه دارای  PHاسیدی میباشد از ورود بسیاری از عوامل زيستی به روده كوچـك و
بزر

كه محل استقرار اولیه بسیاری از عوامل عفونی بیماریزا میباشد جلوگیری كـرده

و آنها را در اي محل میكشد يا دوز عفونتزائی را كاه

میدهد .مثالً در خصوص وبـا

كه عامل آن ويبريو كلرا میباشد ،باكتری حساس به شرايط اسیدی معده بـوده و سـريعاً
از بی میرود .حال اگر با استفاده از تركیبات مختلـف ،رقـت اسـید معـده كـاه

يابـد

باكتری عامل وبا در معده زنده مانده و نیاز به دوز با ئی از اي عامل بـرای عفونـتزائـی
نمیباشد .در مقابل ،شیگال كه عامل اسهال خونی در انسان میباشد دوز عفونتزائـی آن
بسیار پائی بوده و به راحتی میتوانـد اسـید معـده را تحمـل كگـد ،لـذا در مـورد ايـ
بــاكتریهــا عوامــل ديگــری از جملــه فلــور نرمــال روده ،سیســتم ايمگــی بــدن مانگــد
ايمگوگلوبولی های ترشحی و غیره در دفاع طبیعی از بدن نق

دارند .حال به هر د يلی

اي سدهای دفاعی (آنزيمهای موجود ،سطوح پوششی دهـان تـا روده و غیـره) شكسـته
شود بیماریهای دستگاه گوارشی ايجاد میگردد .ز به ذكـر اسـت كـه دفـاع طبیعـی
بدن در مقابل عوامل زيستی تا يك حد میتواند مقاومت كگد و لذا اگر عوامل زيستی بـه
خصوص توكسی ها با آب و مـواد غـذايی وارد بـدن انسـان شـوند سـبب بیمـاریهـای
گوارشی و غیره میگردند.
 -1-13-1-5ماسك
ماسكهای نظامی كه جهت حفاظت از دستگاه تگفسی در مقابل عوامـل شـیمیايی،
میكروبی و هستهای استفاده میشوند اي قدرت را دارند كه از دستگاه گوارش در مقابـل
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ورود عوامل زيستی جلوگیری كگگد .همانطور كه اشاره شد يـك ماسـك دارای سیسـتم
آبگوش میباشد كه از اي طري فرد میتواند آب سالم و ضدعفونیشده را دريافت نمايد.
ز بهذكر است كه فیلترهای بهكار رفته در اي ماسك اي قدرت را دارنـد كـه عوامـل
زيستیی كه موجب بیماری در دستگاه گوارش میشوند از جمله توكسی ها ،باكتریهـا و
ويروسها را بگیرد و مانع از ورود آنها به دستگاه گوارشی شود .لذا يكی از تجهیزاتی كـه
میتواند در حمـالت بیوتروريسـمی دسـتگاه گـوارش را حفـظ كگـد ماسـك زدن افـراد
میباشد .ولی بهدلیل ايگكه در حمالت بیوتروريسمی انتشار عوامل زيسـتی در آب و غـذا
در اكثر مواقع خاموش و ناگهانی و بدون تغییرات ظاهری مـیباشـد ،اسـتفاده از ماسـك
فقط بعد از آگاهی از حمالت بیوتروريسمی میتواند موثر باشد.
 -3-13-1-5فیلتراسیون
بعد از آگـاهی از حمـالت بیوتروريسـمی و يـا در محـلهـايی كـه امكـان حمـالت
بیوتروريسمی داده می شود می توان آب را از فیلترهای مخصوص باكتريولوژيك عبور داد.
اي فیلترها قدرت جداسـازی بـاكتریهـای مضـر را دارنـد و بعـد از فیلتراسـیون آب را
میتوان مصر كرد .امروزه ارت های دنیا فیلترهای تركیبی را طراحی و تولید كردهانـد
كه قدرت جذب گازها ،بخارها و ذرات را دارند و میتوان از آنها بـرای سـالمسـازی آب از
نظر عوامل زيستی استفاده كرد.

 -4-13-1-5پاي

آب

بهمگظور فراهم نمودن زمان كافی جهت عكسالعمل مگاسب در مقابله با تهديـدات،
پاي

شبكه توزيع آب ضروری است .قابلیت كگترل كیفی شـبكه آب بـرای شگاسـايی و

كشف مواد آلوده كگگده ،بستگی به طیف آنالیزها و دفعات آن دارد .آزمونهـای زيسـتی
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میتوانگد يك بخ

با فگاوری پايی در برنامهريزیهای پاي

باشگد كه گاهی نیز نتـايج

سريعی را ارائه میدهگد .شماری از آزمونهـای آزمايشـگاهی و آزمـاي هـايی كـه روی
موجود زنده انجا میشود ،نیز برای شگاسايی آلودگی ها مـیتوانگـد مفیـد واقـع شـوند،
خصوصا اگر از نوع شیمیايی باشد .همچگی در پاس به يكسری از تهديدات مـیتـوان از
آزمونهای غربالگری به روشايمونولوژی كه برای شگاسـايی بـاكتریهـا و ويـروسهـای
ويههای بهكار میرود ،استفاده كرد .نتايج اي آزمونها میتواند بهسرعت بـه دسـت آيـد.
تعدادی از آزمايشات غیر اختصاصی كه چه در آزمايشگاه و چه در بدن انجا مـیشـوند،
برای شگاسايی آلودگیها بهويهه برای شگاسايی مـواد شـیمیايی مفیـد مـیباشـگد .بـرای
مقابله با تهديدهای اختصاصی ،میتوان از آزمونهای غربالگری ايمونواسی برای برخی از
بــاكتریهــا و ويــروسهــا اســتفاده كــرد .برنامــههــای واكــگ

ســريع ،بايــد شــامل

دستورالعمل ها يی بـرای مقابلـه سـريع بـا مـوارد غیـر طبیعـی و جلـوگیری از ورود آب
آشامیدنی آلودهشده به شبكه توزيع باشد .خصوصاً در جايی كه زمان كـافی بـرای بحـث
در مورد نحوه برخورد با يك مشكل وجود ندارد .اي دستورالعملها بايسـتی دربردارنـده
گزارش سريع مشكالت به ماموري مربوط در بخ

سالمت عمـومیباشـد .هگگـامیكـه

شواهدی از آلودگی شبكه آب آشامیدنی بهوسیله مواد شیمیايی سمی و يا میكروبهـای
بیماريزا وجود داشته باشد ،ممك است تگها راه عملی برای جلوگیری از مشكالت جـدی
بهداشتی ،تعلی موقت آبرسانی باشد .البته ،اي امر ممك است گرفتاریهای زيـادی در
جامعه به وجود آورد .فرايگدهای تصمیمسازی در چگی رويدادهايی بايد قـبالً بـه دقـت
طرحريزی و مدلسازی شده باشد تا ايـ كـه در مواقـع خطـر بـهسـرعت بتـوان بـه آن
دسترسی پیدا كرد.
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روشهای مختلف و نكاتی كه جهت تهیه آب شـرب در شـرايط اضـطراری بـه مـا
كمك میكگد و توصیه شدهاند عبارتانداز:
 -3استفاده از آبهای بستهبگدیشده استاندارد در حجمهای مختلف.
 -3استفاده از مگابع آبهای زيرزمیگی بـرای شـرب بعـد از گگـدزدائی بـا كلـر در
صورت اطمیگان از عد آلودگی آن.
 -1استفاده از دستگاههای متحرك تصفیه آب به روش اسمز معكوس جهت تصفیه
آب مگابع آبهای سطحی و مگابع آب شور.
 -0استفاده از روش تقطیر گودالی و روشهای تقطیری ساده برای تهیه مقادير كم
آب شرب.
 -1فراهم كردن شرايط مگاسب بهگونهای كه مصر آب به حداقل برسد؛ مـثالً بـا
دادن آموزش به مرد  ،كه غیر مستقیم در مصر آب تأثیر زيادی دارد.
 -1پی بیگی امكانات و تجهیزات يدك برای جايگزي كردن بـا تجهیـزات نـابود
شده كه در سرعت عمل و رفع اشكا ت و خرابیهای بهوجود آمده بسیار مؤثر است.
 -3مصر زياد كلـر توسـط آب هگگـا گگـدزدائی ،زنـگ خطـر و چـراغ قرمـز و
ممگوعیت استفاده از آن آب را میرساند و وجود كلـر بـاقیمانـده كـافی (حـداقل نـیم
میلیگر در لیتر) بعد از زمان تماس حداقل نیم ساعت چراغ سبز استفاده از آب جهت
شرب میباشد .البته در شرايط اضطراری توصـیه مؤكـد شـده اسـت كـه حـداقل كلـر
باقیمانده يك میلیگر در لیتر باشد.
 -1دقت كافی در انتخاب روش مگاسب تهیه و تصفیه آب بـه نحـوی كـه تحـرك
سريع و دسترسی سريع به آب سالم امكانپذير باشد.
 -3در شرايطی كه احتمال حمالت اتمی وجود دارد به همان نسبت مگابع آبهای
سطحی هم آلوده میشود .در چگی شـرايطی بهتـري كـار ،اسـتفاده از آب چـاههـا و
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چشمههای حفاظتشده و مطمئ میباشـد .در غیـر ايـ صـورت ،بايـد آب از مگـاط
دوردست كه آلوده نشدهاند تهیه شود و يا بايد از بطریهای آب آماده استفاده كرد.
 -5-13-1-5آزمايشات تعیین كیفیت آب آشامیدنی
برای تعیی كیفیت آب ،آزمايشات شیمیايی و میكروبی آب انجا میشـود و آنچـه
كه قبل از انجا آزماي

مهم است نمونهگیری صحیح از نظر تعداد و تكرار نمونـهگیـری

است :نمونهها بايستی متگاسب با اهدا تهیه و تامی آب آشامیدنی سالم باشد.
 -6-13-1-5استانداردسازي
استاندارد نمودن هر محصولی يعگی تطـاب آن بـا نیازهـا و خواسـتهـای مگطقـی
مصر كگگدگان ،رواج دادن پذيرش عمومی محصولی برای عامه بهگونهای كـه در قالـب
هزيگه اثربخشی بدون عوار

وعواقب ناخوشايگد مورد مصـر يـا اسـتفاده مـرد قـرار

گیرد .مثال در مورد آب آشامیدنی ،استاندارد مواد آلـودهكگگـده ،بـرای ارزيـابی خطراتـی
است كه ممك است در نتیجه آب آلوده متوجه انسان گردد .اصو ً استانداردها از محلی
به محل ديگر و از كشوری به كشور ديگر در حـال تغییـر اسـت ،لـیك كشـورهايی كـه
تاكگون استاندارد مدونی برای خود تهیه نكردهاند ،استاندارد سازمان جهـانی بهداشـت را
مالك قرار میدهگد .معمو ً دو نوع استاندارد برای مقاصد بـا متصـور اسـت :اسـتاندارد
اولیه كه مقامات مسئول بايد برای حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از آثار مـواد آلـوده
كگگده اقدامات جدی به عمل آورند ،درحالیكه در استانداردهای ثانويه ،بايـد تـدابیر ز
برای ارتقاء بهداشت عمومی ،به عمل آيد.
 -7-13-1-5آزماي

آب

مشخص كردن ايگكه آب آشامیدنی ،دارای چه وضعی باشد كار سـادهای نیسـت ،از
آنجا كه آبی كه در اختیار ما قرار مـیگیـرد محصـولی سـاختگی نمـیباشـد ،نمـیتـوان
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اختصاصات ثابتی را برای آشامیدن در نظر گرفت .لذا احتما بايستی اعمالی بر روی آب
انجا گیرد تا قابل شرب گردد .اي تغییرات كه به نا مجموعـه اعمـال تصـفیه ،نامیـده
مـیشــود ،آب را از نظــر فیزيكــی و شــیمیايی و میكروبــی ،مگاســب مصــر مــیســازد.
آزمايشات فیزيكی و شیمیايی آب طب روشهای استاندارد آزمايشات كیفـی آب ،بـرای
تعیی كیفیت آب آشامیدنی صورت میگیرد.
بررسی احتمالی آلودگی میكروبی مگابع آب آشامیدنی در ايـ درس مـورد بحـث و
گفتگو قرار گرفته و روشهای نمونهبرداری از مگابع آب و آزمايشـات بـاكتريولوژی مـورد
مطالعه میباشـد .آزمـاي هـای میكروبـی آب ،كیفیـت آب را جهـت آشـامیدن و سـاير
استفادهها مشخص میسازد .اي آزمايشات ،همچگـی درجـه آلـودگی آب بـه فضـو ت
انسانی و حیوانی را مشخص میكگد .امروزه روشهای پیشرفتهای وجود دارد كـه امكـان
تعیی باكتریهای بیماريزا را در آب فراهم ساخته است ولی از آنجايی كـه جـدا كـردن
آنها از نمونههای آب مشروب بهصـورت كـار روزمـره ،عملـی دشـوار اسـت جسـتجو و
شمارش میكروبهایانديكاتور به عو

میكروبهای بیماريزا انجا میگیرد.

 روشهاي آزمايسه روش عمده كه برای تعیی باكتریهایانديكاتور در آب وجود دارد به قـرار زيـر
میباشد:
الف) روش تخمیر چگدلولهای
ب) روش صافی غشايی
ج) روش شمارش بشقابی
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ويژگیهاي میكروبهاي نشانگر عبارت است از:
الف) سهولت شگاخت و شمارش نشانگر
ب) وفور آن در طبیعت و حضور در روده حیوانات خونگر
ج) مقاومت در مقابل عوامل محیطی
 -8-13-1-5خالصسازي آب
از مدتها قبل بشر بـرای سـالمسـازی آب از فیلتراسـیون ،مخلـوط كـردن سـولفات
آمونیم كه میكروارگانیسمها و ذرات را به خود جذب میكگگد استفاده میكرد .همچگـی
بهدلیل ايگكه با روشهای فو ممك است موجودات میكروسكوپی كمـی از بـی نرفتـه
باشگد ،با اضافه كردن دزانفكتانتها مانگد كلر ،يد ،بر  ،ازن ،نقره و غیره آن را ضدعفونی
كامل میكگگد .روش معمول برای ضدعفونی كردن آب كلـر زدن مـیباشـد .از تركیبـات
مختلف مانگد هیپوكلريت كلسیم ،يون هیپوكلريت و قرصهای ديگر در ضدعفونی كردن
آب استفاده میشود .برای خالصسـازی و ضـدعفونی كـردن آب ،در حجـم زيـاد گـاهی
اوقات از روشهای تركیبی با استفاده میكگگد و بهصورت روتی  ،میـزان كلـر و حجـم
باكتری شاخص آلودگی آب (اشريشیا كلـی) سـگجیده مـیشـود .در شـرايط اضـطراری
میتوان با جوشاندن آب به مدت  31دقیقه يا با اضـافه كـردن قـرص كلـر بـه آن از آب
مورد نظر استفاده كرد .بايد توجه داشت كه آبهـای زيرزمیگـی بـهجـز آبهـای چـاه و
چشمهها دارای آلودگی كمتری میباشگد لذا برای خالصسازی آنها كه كمتر مـورد نیـاز
است مانگد آبهای معمولی انجا میگیرد.
در جدول زير ،مدت بقای عوامل بیماریزا در آب به همراه دوز عفونـتزا و بیمـاری
ايجادشده ارائه شده است .همانطور كه مشـاهده مـیشـود بسـیاری از عوامـل زيسـتیی
میتوانگد به مدت زيادی در آب زنده بمانگد مثالً باسیلوس آنتراسیس به مدت چگد سال
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و اكوويروس حـدود شـ

مـاه در آب زنـده بـاقی مـیمانگـد ،لـذا ضـدعفونی كـردن و

فیلتراسیون دقی آبها قبل از مصر ضروری به نظر میرسد.
 -9-13-1-5بهداشت مواد غذايی
مشكالت مربوط به ايمگی غذا از نظر ماهیت ،شدت و وسعت متفاوت بوده و مربوط
به چگونگی شرايط موجود هستگد .در شرايط غیر بهداشـتی ايجادشـده بعـد از هـر نـوع
آلودگی عمدی و يا غیر عمدی مواد غذايی ،بهطور فزايگدهای زاد و ولد حشـرات افـزاي
يافته و خطر آلودگی غذاها نیز پـی

مـیآيـد .در ايـ حالـت بسـیاری از افـراد در اثـر

كمبودهای غذايی دچار سوء تغذيه میشوند ،مـرد دچـار سـوء تغذيـه ،بیشـتر مسـتعد
خطرات بیماریهای ناشی از غذا هستگد ،آنها ممك است در مقايسه با افراد سالم حتـی
با مقادير بسیار كم عوامل بیماريزا آسیب ببیگگد .در چگی حالتی مسئولی ايمگـی غـذا
بايد تما مراحل تهیه غذا (تولید ،آمادهسازی ،فرآيگـد ،انتقـال و غیـره) را در موسسـات
كگترل يا در سطح خانگی بررسی و ارزيابی كگگد .با ارزيابی آنها میتوان برای جداسـازی
و سروسامان دادن به غذاهای باقیمانده تصمیمگیری كرد .میكـروبهـا و توكسـی هـا از
طري غذا مگتقل میشوند و از مهمتري عوامل ايجـادكگگـده مسـمومیتهـای غـذايی و
بیماری های گوارشی محسوب میگردند .لذا اگر بهداشت بعد از حمالت زيسـتی رعايـت
نشود ممك است سبب اپیدمی يا مسمومیت وسیع افراد شود .در زمـان جگـگ همانگـد
زمان صلح و آرام  ،نیازمگد كگترل دقی مـواد غـذائی در هگگـا تولیـد ،بسـته بگـدی،
توزيع و مصر میباشد .برای تهیه غذای سالم ،ز است از آغاز تا پايـان كـار ،دقـت و
نظارت بهداشتی كافی وجود داشته باشد و اكتفا كردن به محصول نهايی ،يا بازرسیهای
گاهبه گاه ،ناكافی و غیـر قابـل اطمیگـان اسـت .بـه همـی لحـاظ امـروزه در بسـیاری از
كشورهای جهان ،به سیستم  HACCPبه معگای تجزيهوتحلیل خطـر و نقطـه بحرانـی
است و در حقیقت به استاندارد سیستم مديريت كیفیت در صگايع غـذايی و تولیـد غـذا
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توجه خاص میشود كه در طول زنجیره تولید غذا از تولید كگگده اوّلیه تا مصر كگگـده
نهايی كاربرد دارد .كلیه افرادی كه با مواد غذايی سروكار دارند و نـاظريگی كـه بـر تهیـه
غذاها نظارت میكگگد بايد در ارتباط با ايمگی غذا آموزشهـای ز را ببیگگـد .سیسـتم
 HACCPمیتواند برای هرگونه فعالیت اختصاصی تهیه غذا و خطرات مربوط به غـذاها
بهكار برده شود .در اي سیستم بعد از معی شدن خطـرات ،معیارهـا و مـوازي كگتـرل
تعیی میشوند .نحوه عمل اي سیستم ،ارزيابی و بررسی احتمـال خطـا در فرايگـدهای
تولید غذا ،تعیی نقاط بحرانی و ايجاد سیستم كگترل برای اي نقاط است اما آنچـه كـه
در ايگجا بهطور كلی بهعگوان اصول كلی پیشگیری از آلودگیها بیان میشود نكاتی است
كه همیشه و همه جا بايد از آغاز تهیه تا مصر مواد غذايی ،مورد توجه قرار گیـرد .ايـ
نكات عبارتانداز:
 بهداشت فردي و كنترل سالمت افراد موثر در فرايند تولید غذاشیوه های مگاسبی كه بتواند عالوهبر آموزش و ارتقاء آگاهیهای اي گونه افـراد ،بـه
طر ديگر از جمله  :معايگات ادواری ،بررسی بهداشت فردی (سالمت ،نداشـت بیمـاری
واگیردار ،نظافت شخصی ،لباس و غیره) آزماي

مدفوع از نظر وجود تخم ،رو و كیست

انگلها ،و كشت مدفوع بهمگظور تجسّس ناقلی بهظاهر سالم ،به تعهد عملی افراد نسبت
به رعايت موازي بهداشتی و كاه

خطرات ،اطمیگان حاصل شود حـائز اهمیّـت بسـیار

است.
 بهداشت محیطرعايت بهداشت محیط در محل تهیه ،تولید ،توزيع و نگهداری مواد غـذايی مسـئله
بسیار مهمی در تامی سالمت غذا است و اصول آن عبارت است از:
 تهیه آب سالم كافی -دفع صحیح زباله و مواد دفعی
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 مبارزه با حشرات ،سوسك ،مگس و موش پیشگیری از ورود گردوغبار و مواد خارجیز به يادآوری است كه بهتري شیوه مبارزه با مگس ،نظافت مداو محیط ،نصـب
درب و پگجرههای توری و سرپوشیده نگهداشت و دفع بهموقع زباله است .همی تـدابیر
برای مبارزه با سوسك و حشرات ديگر نیز ضروری است .ضمگاً با توجه به محـل زيسـت
سوسكها ،سرپوشیده نگاهداشت مجاری فاضالب و اجتگاب از قرار دادن اشیاء ثابتی كـه
ممك است پگاهگاه سوسك شود ،ز است.
در مواقع انجا سمپاشی (كه گاهی بگاچار انجا آن ضرورت پیدا میكگـد) بايـد بـا
كمال دقت اي كار صورت گیرد تا ظرو و مواد غـذايی از سـمو اسـتفادهشـده آلـوده
نشوند و افراد نیز در معر

آن قرار نگیرند .در مبارزه با موش ،تلهگذاری( ،پس از هر بار

به دا افتادن موش ز است تله مدتی در آفتاب قرار داده شود اي كار سبب میشـود؛
بوی خاصی كه از موش در تله باقی مانده و مانع به دا افتادن موشهای ديگر مـیشـود
برطر گردد) ،غیر قابل نفوذ كردن ديوارها ،مسدود كردن راه ورود موش مثال از فاصـله
میان پايی درها و سطح زمی  ،قرار دادن مواد اوّلیه روی سكوهايی كه با ديوارها فاصـله
دارند و قرار ندادن اشیاء اضافی در انبار كه ممك است بهعگوان پگاهگاه ،مـورد اسـتفاده
موش قرار گیرد ،بسیار موثر و مفید است.
نكته قابل ذكر ديگر ،ضرورت مشاركت همگانی در مبارزه بـا ايـ حیوانـات مـوذی
است لذا معمو مبارزه موضعی بهتگهايی اطمیگانبخ
حیوانات زيانبخ

نیست و با اندك بیتوجهی ،اي

از نقاط مجاور به محلهای پاكیزه راه میيابگد.
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 رعايت بهداشت از ابتداي تهیه تا لحظه مصرف مواد غذايیمگظـور از ايـ عگـوان ،پــاي

مـواد غــذايی از هگگـا تهیــه ،حمـلونقــل ،وســائل

حمل ونقل ،نگهداری ،دستگاه های سرمازا در تما موارد ضرورت ،بهداشت ظرو  ،هگگا
نگهداری و هگگا طب مواد غذايی ،عرضه و فروش ،آماده كـردن بـرای مصـر و حتـی
هگگا مصر است و همانگونه كه در ابتدای اي مبحث اشاره كـرديم اكتفـا كـردن بـه
محصول نهايی بدون دقت توا با حساسیت و جديت در طول زنجیره تهیه و تولید مـواد
غذايی قابل اطمیگان نیست.

 -14-1-5انتشار عوامل زيستی از طريق پوست و چشمها
يك راه ورود عوامل زيستی به بدن ،پوست میباشد .سوراخ كردن پوست مـیتوانـد
توسط نی

بگدپايان ناقل (كك ،شپ  ،پشه ،كگه و مايتها) انجـا پـذيرد .همچگـی بـا

استفاده از وسايل شخصی مثل شانه ،كمربگد ،آيگه ،چاقو ،درب بازك و چتر میتوان بـه
پوست آسیب رساند و عوامل زيستی را وارد بـدن انسـان كـرد .بايـد توجـه داشـت كـه
میتوان با كمك مايعات تزريقی ،داروها و يـا واكسـ هـا عوامـل زيسـتی را وارد بـدن از
طري پوست كرد .بگدپايان ناقل به دو گروه نـاقلی زيسـتی و نـاقلی مكـانیكی تقسـیم
میشوند .ناقلی زيستی بگدپايانی هستگد كه قبل از ايگكه بتوانگد ايجاد عفونت كگگـد در
بدن آنها عوامل عفونتزا تكامل يا تكثیر پیدا میكگگد .ناقلی مكـانیكی آنهـايی هسـتگد
كه فقط عوامل عفونتزا را انتقـال مـیدهگـد و در شـكل حیـاتی آنهـا دخـالتی ندارنـد.
پشههائی كه بیماریهای ما ريا و تب زرد را مگتقل میكگگـد ،نـاقلی زيسـتی هسـتگد.
بسیاری از حشرات كه بیماریهای گیاهان را مگتقل مینمايگد ،ناقلی مكانیكی هستگد.
استفاده از حشرات و بگدپايان ناقل كه با قیمت ارزانی تولیدشده و بهسـرعت تكثیـر
میكگگد هگوز هم میتواند بهعگوان راههای عملی برای ايجاد بیماریهايی چون تو رمی،
طاعون ،تیفوس مگقوط و ما ريا بهكار برده شوند .در جدول  1-1مشخصات بیماریهـای

  118شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

عفونی كه از طري بگدپايان و از طري پوست وارد بدن انسان میشوند ،ارائه شده اسـت.
مشكلی كه در حمالت بیوتروريسمی در پیشگیری و درمان بیماریهای مگتقله از طريـ
بگدپايان وجود دارد اي میباشد كه اي بگدپايان ممك است بومی آن مگطقـه بـوده يـا
بهدلیل ايگكه بعد از حمله به مدت زيادی در مگطقه باقی میمانگد ممك است مشـكالت
زيادی را برای مرد آن مگطقه بهوجود آورند.
جدول  :3-5بیماريهاي عفونی منتقله از طريق بندپايان كه در جن هاي زيستی بر علیه
انسان استفاده میشود.
بیماري

ناقلین

دوره كمون

دوره بیماري

می ان

اثرات

عفونی

اصلی

(روز)

(روز)

مرگومیر

اپیدمیك

تو رمی

كگه

3-31

30-33

با

متوسط

آنتیبیوتیك

طاعون

كك

3-1

3-3

با

وسیع

آنتیبیوتیك

تیفوس
نقطهای

ككها

1-31

30-31

با

هیچ

آنتیبیوتیك

تب زرد

پشه آادس

1-1

3-31

با

هیچ

مشكل

تب دانگ

پشه آادس

1-31

1-1

متوسط

هیچ

مشكل

آنسفالیتها

كولكس و
آادس

3-30

33-13

هیچ

-

تب دره
ريفت

پشه آادس

0-1

3-31

هیچ

-

پائی
متوسط

درمان

 -1-14-1-5حفاظت طبیعی
پوست سالم همانگد ساير دستگاههای بدن مانع بزرگی بر سر راه ورود میكـروبهـا
به بدن میباشد .پوست با تولید آنزيمهای مختلف ،عر و ترشحات مانع از ورود بسیاری
از عوامل بیماريزا به بدن میشود  .حـال اگـر بـه هـر دلیلـی ايـ پوسـت آسـیب ببیگـد
میكروبها وارد آن شده و بیماریزايی در فرد ايجاد میكگگد .بیشتر عوامل زيستی قـادر
به نفوذ مستقیم از طري پوست بدن نمیباشگد .تگها سـمی كـه مـیتوانـد مسـتقیماً از
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پوست سالم وارد بدن شده و بیماریزايی ايجاد كگد ،سم ريسی مـیباشـد كـه از گیـاه
كرچك به دست میآيد .بگدپايان ناقل از طري نی

مـیتوانگـد عوامـل زيسـتی را وارد

بدن كرده و از آنجا به گردش خون وارد نموده و در افـراد بیمـاری ايجـاد نمايگـد .دفـاع
طبیعی بدن در مقابل اي عوامل ناقل كاری انجا نمیدهد و بايستی بـرای جلـوگیری از
اي ناقلی از روشهای مكانیكی مانگد پشهبگد و مالیدن پماد دافع حشرات استفاده كرد.
چشم انسان هم بهدلیل داشت بافت نر  ،محل ورود بعضی از عوامـل زيسـتی مـیباشـد
ولی در لیست عوامل زيستی كه از طري چشـم وارد بـدن انسـان شـود مـوردی وجـود
ندارد .چشم با كمك ترشح اشك و آنزيمهای موجود در اشـك (لیـزوزيم) بـا بسـیاری از
میكروبها مبارزه میكگد و مانع ورود آنها میشود .حال اگر به هر دلیلـی بافـت چشـم،
خراش يا آسیب ببیگد ،میكروارگانیسم وارد بدن شده و بیماری در چشم ايجاد مـیكگـد،
مانگد بیماری تراخم كه در اثر رعايت نكردن بهداشـت فـردی سـبب گرفتـاری چشـم و
آسیب رسیدن به چشم میشود.
 -1-14-1-5ماسك و لباسهاي محافظ
پوست بدن اگر در معر

آسیب بیرونی قرار نگیـرد مـانع مگاسـبی از ورود عوامـل

زيستی به بدن میباشد .برای حفاظت شخصی در مقابل نی

حشرات و میكـروبهـايی

كه از طري پوست و نقاط باز بدن وارد بدن میشوند مـیتـوان از ماسـك و لبـاسهـای
محافظ استفاده نمود .همچگی میتوان برای استراحت در شب از لباسهايی كه آغشـته
به پماد دافع حشرات میباشد ،استفاده نمود و يا ايگكه نقاط باز بدن مانگـد سـر ،انتهـای
دست و پا را پوشاند تا از گزند نی

حشرات در امان باشگد .امروزه تحقیقات وسـیعی بـر

روی پمادهای دافع حشرات و لباسهای آغشـته بـه آن در سراسـر دنیـا در حـال انجـا
میباشد .ماسكهای  NBCعالوهبر حفظ چشم و پوست صورت ،از حمله عوامل زيستی
 -شیمیايی و ورود از طري چشم و پوست جلوگیری میكگگد.
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پشهبند
يكی از تجهیزات دفاع پوست بدن و فرد از نی

بگدپايان ،استفاده از پشـهبگـدهای

فردی و جمعی در مگطقه نظامی و يا غیرنظامی میباشـد .پشـهبگـدها اصـو ً يـك مـانع
مگاسب در مقابل حشرات موذی می باشگد .امروزه در كشورهای پیشـرفته پشـهبگـدها را
مانگد لباسها آغشته به پماد دافع حشرات میكگگد تا از اي طري میزان حفاظـتدهـی
آنها را با ببرند.
 -3-14-1-5پمادهاي دافع حشرات
طب توصیه سازمان بهداشت جهانی (در سال  )3331يكـی از مهـمتـري راههـای
پیشگیری از بیماری ما ريا و ساير بیماریهای مگتقله به وسـیلة پشـههـا ،پیشـگیری از
گزش پشهها میباشد .به كلیه موادی كه باعث دور شدن حشرات از انسان ،دا و محـیط
زيست او میشود ،مواد دافع حشرات اطال میگردد .اي مواد تركیبـات مصـگوعی و يـا
طبیعی هستگد كه بهمگظور جلوگیری از حمله و گزش يا نی

حشرات و ساير بگدپايان،

روی پوست و يا لباس استعمال میشود.
در گذشته از روش كردن آت

و ايجاد دود بـرای فـراری دادن حشـرات از امـاك

انسانی استفاده میگرديد .هم چگی مردمان هـر مگطقـه ،گیاهـان بـومی را كـه خـواص
دوركگگدگی آنها شگاختهشده بود ،برای اي مگظور استفاده مینمودند و احتما ً راهیـابی
گل شمعدانی كه دارای ماده دافع حشرات جرانیول ( )Geraniolاسـت ،بـه خانـههـای
ايرانی كه عموماً در سالهای گذشته بهويهه در خانههای روسـتايی مرسـو بـوده اسـت،
بیارتباط با خاصیت حشرهگريزی آن نباشد .نیروهای نظامی به لحاظ نوع فعالیت بهويهه
در مگاط جگگی ،مانورها و مگاط مرزی همواره مورد هجو حشرات بهويهه پشهها قرار
میگیرند كه در هگگا شب شدت آن نیز بیشتر میشود .حشرات عـالوهبـر آزار و اذيـت
باعث انتقال و ايجاد بیماریهای مختلف نیز میشوند و طب گزارشات موجـود در طـول
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سالهای دفاع مقدس ،حشرات بهويهه پشهها ،مگسها و عقرب باعـث صـدمات و تلفـات
در نیروهای رزمگده گرديده است .در آن زمان پماد سگگر و چگد لوسـیون و پمـاد دافـع
ديگر مورد استفاده قرار گرفت و بدي وسیله رزمگدگان از گزش حشرات و ساير بگدپايان
تا حدود زيادی در امان مانده و موارد بیماری بهطور قابل مالحظـهای كـاه

يافـت .بـر

طب همی گزارش ،روزهايی كه پماد سـگگر در دسـترس نیروهـای رزمگـده در جبهـه
جگگ قرار نمیگرفت ،پشهها خواب و آساي

را از رزمگـدگان سـلب مـیكردنـد .اصـو ً

نیروهای نظامی بهعگوان مهمتري كاربران مواد دوركگگده شگاخته مـیشـوند و از جگـگ
جهانی دو تاكگون نیروهای نظامیبهعگوان بزرگتري مصـر كگگـدگان و مشـتریهـای
مواد دوركگگده محسوب میشوند.
 انواع مواد دافع حشراتامروزه با پیشرفت علم و فگاوری مواد دافع جديد با مگشاء گیاهی ،شـیمیايی و نیـز
امواج الكترونیكی ساختهشده اسـت و لـذا در يـك تقسـیمبگـدی ،مـواد دوركگگـدههـا را
میتوان بهصورت زير دستهبگدی نمود.
 -1مواد دوركگگدههای الكترونیكی
 -2مواد دوركگگدههای طبیعی
 -3مواد دوركگگدههای شیمیايی
 دوركنندههاي الكترونیكی ()Electronical repellentsاي نوع دوركگگدهها وسايلی هستگد كه از خود امواج اولتراسونیك ايجاد مـیكگگـد.
امواج اولتراسونیك به دستهای از امواج صوتی گفته میشود كه فركانس آنها از محدودة
شگوايی انسان با تر است .بهطور معمول امواج با فركـانس  31تـا  31111هرتـز توسـط
انسان قابل شگیدن است .لذا در مقیـاس هرتـز بـه امـواج بـا تر از  31كیلـوهرتز امـواج
اولتراسونیك اطال میشود .دستگاههايی كه براساس اي خاصیت ساخته میشوند و در
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اماك انسانی نصب میشوند با تولید امواج با فركانسهای بـا تر از  31كیلـوهرتز باعـث
دور شدن برخی از حشرات از قبیل سوسریها ،جیرجیرك ها و نیز جونـدگان از مگـازل،
بیمارستانها ،انبارها و ساير اماك انسانی میشوند .مطالعات نشـان داده اسـت كـه ايـ
امواج برای حشرات و جوندگان كشگده نیست بلكه فقط خاصیت دوركگگدگی دارد .البتـه
در برخی موارد بر روی میزان تخم گذاری و زاد و ولد حشرات و جوندگان تأثیر گذشته و
باعث كاه

قدرت تولید و تكثیر آنها میگردد .از معايـب دوركگگـدههـای الكترونیكـی

اي است كه حشرات و جوندگان بهمرور به اي امواج عادت میكگگد و ديگر باعـث فـرار
آنها نمی شود .دستگاههای اولتراسونیك جديد طوری طراحی شده است كه در زمانهای
مختلف فركانس آنها بهطور مرتب تغییر میكگد تا از ايجاد تحمـل و مقاومـت و عـادت
حشرات و جوندگان نسبت به اي امواج جلوگیری شود .بهتازگی نیز برخی از تلفـ هـای
همراه به وسیلة شركتهای كرهای ساختهشده است كه با ايجاد فركانسهـای خاصـی از
امواج صوتی كه برای انسان قابل شگیدن نیست باعث دور شدن پشهها در شعاع  3متری
از فرد دارنده گوشی تلف همراه میگردد.
 مواد دوركننده طبیعیبه كلیه موادی كـه بـهصـورت طبیعـی در محـیط وجـود دارنـد و دارای خاصـیت
دوركگگدگی حشرات هستگد ،دوركگگدههای طبیعـی اطـال مـیشـود ،مـواد دوركگگـده
طبیعی را بهصورت زير میتوان تقسیمبگدی نمود:
 برخی از مواد معدنی نظیر گوگرد دود حاصل از سوخت مواد مختلف گیاهان و عصارههای حاصل از آنهادود حاصل از آت

و همچگی بوی مواد معطر و صمغها و آلكالوئیدهای موجود در

چوب و قسمتهای ديگر گیاهان است كه در هگگا سوخت  ،باعـث دور شـدن حشـرات
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میشود .همچگی دود حاصل از سوخت برخی تركیبات معدنی نظیـر گـوگرد و زاج زرد
نیز باعث فرار پشهها میشود.
 مواد دوركنندة گیاهی ()Botanical repellentsدوركگگدههای گیاهی به موادی اطال میشود كه مگشاء گیـاهی داشـته و بـهطـور
طبیعی و ذاتی اثرات تدافعی و دوركگگدگی بـر روی حشـرات داشـته باشـگد .ايـ مـواد
شامل عصارهها و روغ های گیاهی بوده و بـه روشهـای مختلـف از بخـ هـای متگـوع
گیاهان شامل گل ،غده ،بر

و ريشه گیاهان استخراج میشود .دوركگگدههای گیاهی بـا

روشهای مخصوص و با استفاده از حاللهـای آلـی ،بـهويـهه الكـل اتـانول و در مراحـل
متوالی از گیاهان استخراج ،تخلیص و جداسازی و در نهايت تغلیظ شده و مورد اسـتفاده
قرار میگیرند.
ز به ذكر است كه حفاظت دهی هر مواد دوركگگده در مقابل گونـههـای مختلـف
حشرات به ويهه پشه ها ممك است متفاوت باشد و لذا طول مـدت زمـان حفاظـتدهـی
مواد دوركگگدهها عالوهبر نوع مواد دوركگگده به گونههای مختلف پشهها نیز ممك اسـت
ارتباط داشته باشد .مدت زمان حفاظتدهی دوركگگدههای گیاهی از چگد دقیقه تا چگـد
ساعت متغیر بوده و عمدتاَ  3-3ساعت و حداكثر  1ساعت میباشد .البتـه ممكـ اسـت
موارد استثگاء نیز وجود داشته باشد ولی ثابت شده است عصارههای تركیبی دو يـا چگـد
گیاه با خاصیت دوركگگدگی ،مـدت زمـان حفاظـتدهـی نسـبتاً طـو نیتـری را ايجـاد
مینمايد.
در میان مواد دوركگگده طبیعی ،عصارهها و روغ هـای گیـاهی از اهمیـت بیشـتری
برخوردار هستگد .اي مواد كه از گونه های مختلـف گیاهـان اسـتخراج مـیگـردد دارای
خاصــیت دوركگگــدگی حشــرات مــیباشــگد و خاصــیت دوركگگــدگی آنهــا در شــرايط
آزمايشگاهی و طبیعی ثابت شده است .عصاره گیاهانی نظیـر آويشـ و گـل میخـك در
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مقابل آئـدس اژيپتـی ( )Aeds egptyiحـدود  3/1-1/1سـاعت حفاظـتدهـی ايجـاد
میكگد .همچگی عصاره تركیبی گل میخك با آويش (بهصورت  )3:3و يا گل میخك با
روغ جرانیو (به نسبت  )3:3در مقابل آنوفل آلبیمانوس 3/1-3/1 ،ساعت حفاظتدهی
ايجاد میكگد.
 دوركنندههاي شیمیايی ()Chemical Repellentsبه طور كلی هر نوع مادة شیمیايی كه موجب شود ،انسان و حیـوان بـرای حشـرات
ناخوشايگد و دفعكگگده به نظر آيد ،دافع حشـرات نامیـده مـیشـود .ايـ مـواد بـهطـور
مصگوعی ساخته میشوند .در بی مواد دافع حشرات ،موادی كه به آرامی تبخیر شـده و
موجب حفاظتدهی برای مدت زمان طو نیتر میشوند ،بسیار ارزشمگدتر میباشـگد .در
طول قرن بیستم مواد دوركگگده شیمیايی زيادی ساختهشده و مورد استفاده قرار گرفتـه
است .برای مثال دی متیل فتا ت و دی بوتیل فتا ت ،ايگدو ن و هگزانـديول در طـول
جگگ جهانی دو و پس از آن در سـطح وسـیعی در آمريكـا و برخـی از كشـورها مـورد
استفاده قرار گرفته است.
با پیداي

ماده دافع ديت در نیمـه دو قـرن بیسـتم ايـ مـاده جـايگزي بیشـتر

تركیبات فو گرديد .بهطوری كه امـروزه بـهعگـوان مرسـو تـري مـاده دافـع حشـرات
شگاخته میشود .عالوهبر ديت ،سـاير تركیبـات شـیمیايی دوركگگـده شـامل ،IR3535
 ،AI3- 37220 ،KBR3023دی پروپیـل ايزوسـیگكو مرونــات و اكتیـل بـی ســیكلو
هپتان دی كربوكسی ايمید میباشگد و امروزه به فر های تجاری در بازار موجود هسـتگد
و حتی برخی از آنها بهصورت تركیب با ديت و يا دی متیـل فتـا ت سـاخته مـیشـوند.
پیكاردي ( )Picaridinنیز جزء مواد شیمیايی دوركگگده جديد محسوب مـیشـود كـه
امروزه بهعگوان كانديد جهت جايگزيگی به جای ديت معرفی میشود.
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بهطور كلی ويهگیهای يك مواد دوركگگده شیمیايی خوب به قرار زير است:
 -1بر روی طیف وسیعی از حشرات اثرات دوركگگدگی داشته باشد.
 -2مدت زمان دوا آن بر روی پوست انسان يا حیـوان طـو نی باشـد؛ بـه عبـارت
ديگر ،زمان حفاظتدهی بیشتری داشته باشد.
 -3برای انسان و حیوانات بیخطر باشد.
 -4از پوست كمتر جذب شود.
 -5بر روی لباس و لواز انسان اثر زيانآور نداشته باشد.
 -6به راحتی قابل استفاده و قابل حمل باشد (بهويهه برای نیروهای نظامی)
رايت ( )Wrightدر سال  3331يادآور می شود كه تا كگون بـی

از  31111نـوع

مادة آلی برای بررسی خصوصیات دوركگگدگی آنها بر علیه پشههـا مـورد مطالعـه قـرار
گرفته است و در اي بی مواد شیمیايی زيادی برای اسـتفاده بـهعگـوان دافـع حشـرات
ساختهشده است ولی در مجموع در حدود  31نمونه از آنها مورد توجه قرار گرفته و در
حال حاضر استفاده میشود كه از مهمتري آنها به مواد زير میتوان اشاره كرد:
 دیاتیل تولوآمید ()DEET اتیلهگزان ديول ()Ethylhexandol دیمتیل فتا ت ( DMPيا )DIMP ايگدو ن ()Indolan بگزيل بگزوات ()Benzyl benzoate دیمتیل كاربامات ()Dimethyl carbamate كلرو دیاتیل بگزامید ()Chlorodiethyl benzamide بوتوكسی پیرانوكسیل ()Buthoxy pyranoxyl -تری متیل پتانديول ()Trimethyl pentanediol
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 دیبوتیل فتا ت ()Dibuthyl phathalate بوتیريل تتراهیدوركیگولئی ()Butyril tetrahydroquinileine بوتیل اتیل پروپانديول ()Butyl ethyl propandiol دیاتیل فگیل استامید ()DEPAعالوهبر دوركگگدههای شیمیايی ،برخی از سـمو حشـرهكـ

نیـز وجـود دارد كـه

دارای خاصیت دوركگگدگی برای حشرات هستگد .از مهمتري آنهـا مـیتـوان از سـمو
پیرتروئیــد ( )Pyrethroidنــا بــرد كــه دارای خاصــیت حشــرهگريــزی ( Exito
 )repellencyمیباشگد .از جمله مهمتري حشرهك ها كه دارای خاصیت دوركگگدگی
نیز هست می توان به پرمتري ( )Permethrinاشـاره نمـود .از میـان مـواد دوركگگـده
متگوعی كه امروزه مورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد ،شـرح مختصـری در مـورد برخـی از
مهمتري آنها ارائه میشود:
مواد دافع حشرات اگرچه قدرت حشرهكشی ندارنـد ولـی بـه طـر مختلـف باعـث
دورشدن حشره از انسان و عد توانايی آن در يافت میزبـان مـیشـود .ايـ مـواد بـرای
نیروهای نظامی بهويهه در شرايط جگگی از اهمیـت بـا يی برخـوردار هسـتگد .در طـول
سالها ی جگگ تحمیلی عرا علیه جمهـوری اسـالمی ايـران نیـز رزمگـدگان اسـال بـا
بسیاری از بیماری های مگتقله بهوسیلة بگدپايان از جمله سـالك ،گـال ،تـب سـه روزه و
پديكولوزيس روبرو بودهاند .برطب اسگاد موجود ،اگرچـه از گـزش پشـههـای كـولكس
( )Culexعارضة خاصی در بی رزمگدگان حاضر در جبهههای جگگ گزارش نشد ،ولـی
اي پشهها آساي

و خواب را از رزمگدگان سلب مینمودند .در آن سـالهـا مـواد دافـع

حشرات بهويهه پماد سگگر در سطح وسیع فرموله و مورد استفاده رزمگدگان قرار گرفت.
بر طب نظرسگجی انجا گرفته ،اكثريت غالب رزمگدگان از خاصـیت حفاظـتدهـی
پماد سگگر رضايت نسبی داشتهاند و آن را جزء مايجتاج رزمگدگان بهويهه در فصول گر
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سال میدانستگد ،البته علیرغم اي موضوع بی

از نیمی از پرس شوندهها از بوی بد و

نیز خاصیت چربكگگدگی آن ابراز نارضايتی نمودهاند .چرا كه ويهگـی اخیـر ايـ پمـاد،
شستشوی دست و صورت و وضو گـرفت را بـرای رزمگـدگان دشـوار مـینمـوده اسـت.
مطالعات آزمايشگاهی انجا گرفته ،مدت زمان حفاظتدهـی پمـاد سـگگر را  0-1سـاعت
تعیی نموده است .برخی از حشـرهكـ هـا نیـز دارای خاصـیت دوركگگـدگی حشـرات
هستگد كه از جمله مهمتري آنها میتوان به پرمتري اشاره نمود .البته پرمتري همانگـد
ساير مواد دافع رايج ،بر روی پوست استعمال نمیشود بلكه البسه مورد استفاده نیروهای
نظامی بهويهه يونیفر های آنها به اي ماده آغشته میشود .يونیفر های نظامی آغشته به
فرمو سیونهای خاص پرمتري عالوهبر خاصیت دوركگگـدگی حشـرات ،دارای خاصـیت
حشرهكشی نیز هستگد و بدي صورت نیروی نظامی از گزنـد حشـرات و سـاير بگـدپايان
مصون میماند .بگابراي  ،آغشتهسازی لباسهای نظامی به حشـرهكـ

پرمتـري در دوز

 1/331 mg/cm2میتواند از گزش بسیاری از حشرات فو الذكر جلـوگیری نمايـد و يـا
آن را كاه

دهد .امروزه ايـ تكگیـك بـهصـورت روتـی در دنیـا مـورد اسـتفاده قـرار

میگیرد .ارت های مختلف دنیا از جمله آمريكا ،انگلـیس ،فرانسـه ،اسـترالیا ،پاكسـتان،
مصر و ايتالیا از اي تكگیك برای حفاظت نیروهای نظامی خود استفاده مینمايگد .البتـه
كارايی اي لباس در مقابل پشـههـا كامـل نیسـت و لـذا بـرای بـهدسـت آورد حـداكثر
حفاظتدهی ،توصیه شده است كه سربازان از لباسهای آغشته به پرمتري و نیز بهطـور
موضعی از مواد دافع حشرات بر روی پوست دست و صورت ،توأمان استفاده نمايگد.
همانطور كه ذكر شد آغشتهسازی البسه نظامی به حشرهك های پرمتري  ،امروزه
يكی از اصلیتري رك های حفاظت فردی سـربازان از حشـرات گزنـده مـیباشـد ،ولـی
متاسفانه تا كگون در كشور ما اي تكگیـك بـرای نیروهـای نظـامی مـورد اسـتفاده قـرار
نگرفته است .ولی مطالعات آزمايشگاهی و صحرايی محدودی در ايـ زمیگـه انجـا شـده
است و نشان داده شده است كه حفاظتدهی يونیفر های نظامی آغشته به پرمتـري در
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مقابل آنوفل استفگسی ( )Anopheles stephensiدر حـدود  33درصـد و در مقابـل
كولكس پیپیگس ( 13 )Culex pipiensدرصد میباشد.
 -4-14-1-5كنترل حشرات
چه در شرايط صلح و چه در شرايط جگـگ ،كگتـرل حشـرات و حیوانـات مـوذی از
اصول اصلی بهداشت و قطع انتقال بیماری از طري آنها میباشـد .در زمـانی كـه حملـه
بیوتروريسمی اتفا افتاده ،با توجه به ايگكه مرد اصول بهداشـتی را بـهدلیـل مشـكالت
موجود نمیتوانگد رعايت نمايگد ،حشرات مـوذی زيـاد شـده و بیمـاریهـای مختلـف را
میتوانگد در بی مرد انتقال دهگد .لذا كگترل آنها در ايـ شـرايط يكـی از مهـمتـري
اصول حفاظت فرد از آلودگی به میكروبها میباشد .يكی از راههای كگتـرل حشـرات در
اماك عمومی ،ضدعفونی كردن و استفاده از حشرهك ها میباشد .همچگـی مـیتـوان
برای از بی بردن روها ،از حشرهك های محلول در نفت اسـتفاده كـرد .بـرای كگتـرل
حشرات ،آموزش بهداشت بـدون ترديـد مـوثرتري و در عـی حـال ارزانتـري وسـیله
میباشد .با آموزش بهداشت به افراد و رعايت آن توسط آنها میتـوان از انتشـار حشـرات
جلوگیری كرد .همان طور كه ذكر شد ،يكی از راههای كگترل حشرات ،ضدعفونی كـردن
اماك عمومی میباشد ،لذا بايستی در هگگا حمالت بیوتروريسمی ايـ آمـادگی وجـود
داشته باشد كه اماك عمومی سريعاً ضدعفونی شده تا هـم از انتشـار حشـرات مـوذی و
بهدنبال آن از انتشار بیماریهای مسری جلوگیری شود.

فصل ششم

پايش آب و مواد غذايی
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 -1-6مقدمه
در فرايگد ابتالی انسان به بیماریهايی كه محیط در آنها نقـ

دارد مـیتـوان سـه

رك اساسی مگبع ،نحوه انتقال و حساسیت فرد را مورد تجزيهوتحلیل قـرار داد .ديـدگاه
راهبردی بهداشت محیط در كگترل بیماریها ،ايجاد و گسترش موانع متعـدد (بهداشـت
مواد غذايی ،بهداشت فردی ،بهداشت تجهیزات و بهداشت محیط) در مسیر يك بیمـاری
است .در برقراری اي موانع چگدگانه همواره مالحظـات اقتصـادی و هزيگـه ،مهـمتـري
عامل خواهد بود .در راهگمای عملیاتی اقدامات بهداشت محیطی ،بهمگظـور پیشـگیری و
كگترل بیماریهای مگتقله از غذا بايد توجه گـردد كـه در جوامـع مختلـف و بـر اسـاس
فاكتورهايی از قبیل ماهیـت و گسـتردگی طغیـان و اهمیـت آن بـر سـالمت عمـومی و
پیامدهای اقتصادی ،حیطه و دامگه مسئولیتهـا در قبـال بررسـی ،شـگاخت و مـديريت
طغیان يا حمالت بیوتروريسمی متفاوت خواهد بود و مديران پیشرو تالش میكگگد تا بـا
استفاده از يافتههای مديريت بحران و تلفی آن با دسـتاوردهای مـديريت اسـتراتهيك و
مديريت سیستمهای كگترل ،از عواقب خطرناك پی بیگینشـده آن اجتگـاب كگگـد .در
واقع موفقیت در بررسی و كگترل يك طغیان يا حمالت بیوتروريستی ناشی از غذا كـامالً
بستگی به اقدا مسئو نه و عكـسالعمـل بـهموقـع دارد .هگگـامی كـه يـك طغیـان رخ
میدهد افرادی كه در بررسی و كگترل طغیان نق

دارند بايد كامال با وظايف خود آشـگا

بوده بهطوریكه اقدامات ز بدون اتال وقت انجا گردد.

 -1-6پاي

آب و مواد غذايی پی

از بروز حمالت زيستی

نگرش سگتی به مديريت طغیان و همهگیریها ،براي باور بود كه كگترل و مديريت
همهگیری يعگی فرونشاندن آت ؛ به اي معگی كه مديران پس از بروز همهگیری ،سـعی
میكگگد تا با كگترل اپیدمی ،ضرر ناشی از آن را محدود سازند .ولی امروزه نگرش به اي
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واژه عو

شده است و بر اساس معگـای اخیـر ،همـواره بايـد مجموعـهای از طـرحهـا و

برنامههای عملیاتی برای مواجه با خطرات احتمالی آيگده در داخل سیستمهـای اجرايـی
تگظیم شود و مديران بايد قبل از بروز ،آمادگی مديريت و رويارويی بـا همـهگیـریهـا را
كسب كگگد؛ لذا ضرورت دارد موارد زير قبل از بروز همهگیری مورد توجه قرار گیرند:
 هماهگگیهای درونبخشی و برونبخشی تشكیل تیم ارزيابی ،مديريت و كگترل طغیان بیماریهای مرتبط با غذا اطالعرسانی و آموزش پی بیگی و تأمی تجهیزات ،مگابع و ابزار مورد نیاز نظارت و بازرسیهای بهداشت محیطی -مستگدسازی و گزارشدهی

 -1-1-6هماهنگیهاي درونبخشی و برونبخشی
اقدامات مهم و هماهگگیهای درونبخشی و برونبخشی شامل موارد زير میباشگد:
 انجا هماهگگی بی واحدهای مراكز بهداشت استان و مراكز بهداشت شهرستان انجا هماهگگی بی معاونتهای مختلف حوزه تابعـه دانشـگاه ،ازجملـه معاونـتدرمان (بهويهه آزمايشگاههای تشخیص طبی) ،معاونت غذا و دارو (بهويهه آزمايشگاههـای
كگترل غذا و دارو) ،معاونت آموزشـی ،پهوهشـی ،فرهگگـی و دانشـجويی و نیـز معاونـت
پشتیبانی .معیار تشكیل تیم كگترل طغیان بیماریهای مرتبط با غذا متفاوت است و بـه
عوامل شدت بیماری ،گستره جغرافیايی ،مگابع در دسترس و شرايط محلی بستگی دارد.
نق ـ

تــیم كگتــرل طغیــان در واقــع ايجــاد همكــاری و همــاهگگی ز جهــت كلیــه

فعالیت هايی است كه در راستای بررسی و كگترل طغیان انجا میگیرد كه بايد مگطبـ
بر يك متدولوژی و فرآيگد مشخص باشد و توافقـات ز دربـاره نحـوه اجـرای اقـدامات
كگترلی و تفكیك وظايف بايستی صورتپذيرد.
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يك تیم كگترل طغیان ) (Outbreak Control Teamبرای مواقع ذيل تشـكیل
میگردد:
 طغیان بیماری مگجر به بروز تهديد اورژانسی برای سالمت مرد مگطقه گردد تعداد موارد بیماری زياد باشد بیماری از نظر شدت عالئم يا سرعت بروز همهگیری ،دارای اهمیت باشد موارد بیماری در يك مگطقه وسیع بدون ايگكه مگبع آن آشكار باشد رخ نمايد مواردی كه در زمان مشابه در سالهای گذشته مشاهده نشده باشد موارد در اماك حساس و پرخطر اتفا بیفتد.اعضای تیم كگترل طغیان بر اساس شرايط متفاوت هستگد اما معمو ً شـامل افـراد
ذيل میباشگد:
 متخصص اپیدمیولوژی متخصص علو آزمايشگاهی (آزمايشگاه كگترل غذا و دارو و آزمايشـگاه تشـخیصطبی)
 متخصص بهداشت محیط متخصص بهداشت عمومی يا مبارزه با بیماریها -مسئول تداركات
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 -1-1-6اطالعرسانی و آموزش
اطالعرسانی موثر بهعگوان يك ابزار مگاسب جهـت كـاه

اثـرات زيانبـار ناشـی از

طغیان بیماری های مگتقله از غذا جگبه حیاتی در مديريت موف يك طغیان دارد .اغلـب
اي اطالعات و آموزشها در اختیار گروههای هد به شرح ذيل قرار میگیرند:
 مسئولین و ساير گروههاي تخصصی و كارشناسان بهداشتی مرتبطآگاهی مسئولی و ساير گروههای تخصصی میتواند مـا را در راسـتای اطمیگـان از
صحت و دقت بررسی طغیان بیماریهای مگتقله از غـذا و اقـدامات كگترلـی ز كمـك
نمايد .آموزش پرسگل بهداشتی مرتبط و انجا مانورهای عملیاتی با برگـزاری دورههـای
آموزشی كوتاه مدت در ارتباط با كگترل كیفی مواد غذايی در ردههای مختلـف در سـال،
ضم ارتقاء سطح آگاهی كارشگاسان و كاردانهـای مربوطـه ،امكـان نظـارت علمـی بـر
اجرای عملیات كگترل كیفی مواد غذايی و آزمايشگاهی را فراهم سازند.
 عموم مردمهد از آگاهسازی عمو مرد در بروز يك طغیان بیماری مگتقلـه از مـواد غـذايی،
دستیابی به اطالعات صحیح در مورد طغیان ،آموزش در خصوص مواد غذايی آلودهشـده
و نحوه برخورد و استفاده از آنها و ارائـه توصـیههـای ز در خصـوص راههـای رعايـت
بهداشت فردی و كاه

خطر انتقال فرد بـه فـرد بیمـاری اسـت .در برخـی طغیـانهـا،

اطالعرسانی عمومی كمك قابل توجهی بـه يـافت مـوارد بیمـاری مـیكگـد .روشهـای
اطالعرسانی بستگی به امكانات محلی و مگطقهای داشته و بهطـور كلـی شـامل مـواردی
مانگد جرايد ،راديو ،صدا و سیما يا جلسات عمومی ،آموزشهای چهره به چهره در مراكـز
بهداشتی  -درمانی و ارسال پیا از طري تابلوهـای عمـومی در معـابر و امـاك عمـومی
است.
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 متصديان و شاغلین مراك و اماكن حساسآموزش متصديان و شاغلی مراكز و اماك حساس با تاكید بر امگیـت مـواد غـذايی
حساس از طري آموزشگاه های بهداشـت عمـومی و اصـگا و چـاپ و تكثیـر پوسـتر و
پمفلت و در صورت امكان ،آموزش دستهجمعی در مراكز بهداشـت شهرسـتانهـا انجـا
میشود.
 رسانههارسانه بهعگوان يك پل ارتباطی بی عمو جامعه و مسئولی بهداشتی نق

مهمـی

را در شگاسايی و كگترل طغیان ايفا میكگد .بديهی است واقف بودن رسانهها بـه اهمیـت
موضوع آموزش و اطالعرسانی ،كمك شايانی به هدايت و مديريت طغیان مینمايد.

 -3-1-6پی

بینی و تأمین تجهی ات ،منابع و اب ار مورد نیاز

ابتــدا بايــد فهرســتی از تجهیــزات و ابــزار مــورد نیــاز تهیــه گرديــده و ســپس
پی بیگیهای ز برای تأمی و ذخیره كافی و دسترسی سريع و آسان بـه تجهیـزات و
مگابع و ابزار شامل ظرو استريل جهت نمونهبرداری مـواد غـذايی ،انبـر ،چـراغ الكلـی،
شیشه نمونهبرداری آب ،كیت كلرسگج ،كلم يا كلدباكس ،كیسه ي  ،پمـپ سـمپـاش و
لواز يدكی مورد نیاز ،سمو مورد نیاز ،مواد گگدزدا (پركلري ،ها مید ،كوئولی ) ،وسايل
و ابزار گگدزدايی (سطل ،آبگردان) ،وسايل حل نمـودن ،صـافی ،ماسـك و ابـزار پلمـپ و
وسیله نقلیه مگاسب و غیره صورت پذيرفته تا خللی در انجا امور بهوجـود نیايـد .ضـمگاً
جهت ارائه پاس سريع ،سـطوح پـايی تـر شـامل مراكـز بهداشـتی  -درمـانی شـهری و
روستايی و خانههای بهداشت را نیز بايد به مواد مورد نیاز تجهیز نمود.
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 -4-1-6نظارت و بازرسیهاي بهداشت محیطی
با توجـه بـه ايگكـه طبـ آمـار مركـز كگتـرل بیمـاریهـا ( 33 ،)CDCدرصـد از
مسمومیتهای غذايی بـه مگبـع مـواد غـذايی عرضـهشـده در سـرويسهـای عمـومی و
رستورانها مرتبط شده و تگها  31درصد از اي مسمومیتها از مگبع غذای تهیهشـده در
مگازل ايجاد میگردد ،لذا نظارت و بازرسیهای بهداشت محیطی از مراكز تهیـه ،توزيـع،
عرضه و فروش مواد غذايی و اماك عمومی (كگترل بهداشت فردی ،بهداشت تجهیزات و
ابزار ،بهداشت ساختمان و بهداشت مواد غذايی عرضهشده) بهعگـوان يـك ابـزار اصـلی و
مهم در پیشگیری از بروز طغیان بیماریهای مگتقلـه از غـذا محسـوب مـیگردنـد .لـذا
عملیاتی نمودن موارد ذيل در راستای انجا صحیح بازرسیها توصیه میگردد:
 تشخیص نقاط بحران و برنامهريزی بهمگظور پیشگیری از وقوع اپیدمیها نظارت و كگترلهای بهداشتی بر مراكز تهیه ،توزيع ،عرضه ،حملونقل ،نگهـداریو فروش مواد غذايی
اماك عمومی حساس بهخصوص رستورانها ،اغذيه و ساندويچ فروشیهـا و امثـال
آن از نظر بهسازی محیط و نمونهبرداری و چك نمودن كیفـی مـواد غـذايی و بهداشـت
فردی كارگران و ابزار كار و ملز نمودن متصديان مراكـز مـذكور بـه ضـدعفونی كـردن
ظرو و سالمسازی سبزيجاتی كه بهصورت خا مصر میشوند ،بايد كگترل گـردد .در
غیر اي صورت از مصر آن جلوگیری بهعمل آورند .ضمگاً كلیه كاركگان چگی امـاكگی
بايد كارت معايگه پزشكی داشته باشگد .اي كگترل بايد بـهويـهه در ايـا خـاص (نـوروز،
تابستان ،مراسم و اعیاد مذهبی ،ماه محر  ،مـاه رمضـان ،مراسـم ارتحـال ،مراسـم نیمـه
شعبان ،مراسم ماه رجب و غیره) در تمـا زمیگـههـای بهسـازی محـیط ،كیفیـت مـواد
غذايی ،ابزار و لواز كار و بهويهه بهداشـت فـردی پیشـهوران توسـط مراكـز بهداشـتی -
درمانی روستايی و پیگیری بهورزان با حمايـت و پشـتیبانی مركـز بهداشـت شهرسـتان
صورت پذيرد .بديهی است ضرورت دارد از توزيع و فروش مواد غذايی غیر قابل مصر و
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نیز تاري گذشته كه از سطح شهرها جمعآوری و رانده شدهانـد در سـطح روسـتا شـديداً
جلوگیری بهعمل آورند .شايان ذكر است در حالت معمولی ،حد انتظـار حـداقل ،فصـلی
يكبار بازديد از كلیه مراكز و اماك مذكور و در ايا خـاص ،حـد انتظـار حـداقل ،مـاهی
يكبار است .ضم ايگكه حدود انتظار جهت برخی موارد مثل اماك بـی راهـی بـهدلیـل
حساسیت ويهه حداقل هر  31روز يكبار است.
 كگترل و نظارت بر سالمسازی سبزيجاتی كه بهصورت خا مصر میشوند. جلوگیری از ادامه كار فروشگدگان دورهگرد مواد غذايی بـا همكـاری ارگـانهـایذيربط بر اساس ماده  11آئی نامه مقررات بهداشتی قانون اصالح ماده .31
 تأكید به شهرداریها در زمیگه جمعآوری ،حمل بهموقع و دفع بهداشتی زبالـه درسطح شهر و تگظیف انهار و آبروها.
 كگترل مسائل بهداشت محیطی ترمیگالهـا ،بـهخصـوص از نظـر آب آشـامیدنی،بهداشت توالتها ،وضعیت آب آشامیدنی اتوبـوسهـای مسـافربری بـی شـهری و عـد
استفاده از لیوان مشترك و با خره وضعیت بهداشتی مراكز تهیه و فروش مواد غذايی در
تما زمیگهها ی بهسازی محیط ،بهداشـت فـردی ،ابـزار كـار و كیفیـت مـواد غـذايی در
ترمیگال ها و تاكیـد بـر ايگكـه آب آشـامیدنی از مگـابع مطمـئ و مـورد تأيیـد مقامـات
بهداشتی تامی گردد بهطوریكه میزان كلر باقیمانده يك میلیگر در لیتر باشد
 در صورتی كه شهرهايی دارای شبكه راهآه سراسری میباشگد رستوران ،بوفـه وآب آشامیدنی قطارها را كگترل بهداشتی نمايگد.
 از بوفهها و آب آشامیدنی مورد مصر دان آموزان در مدارس ،كگترل بهداشـتیز بهعمل آيد.
 -با توجه بـه نقـ

مگـس در انتقـال عوامـل بیمـاریزای رودهای در مـوارد بـروز

اپیدمیها نسبت به سمپاشی و طعمهگذاری برای مبارزه با مگس با اسـتفاده از امكانـات
موجود اقدا گردد.
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 از مصر فاضالب خا جهت كشاورزی و آبیاری سبزيجاتی كـه بـهصـورت خـامصر میشوند بهمگظور پیشگیری از بروز اپیدمیهای بیمـاریهـای رودهای بـر اسـاس
ماده  111قانون مجازات اسالمی جداً جلوگیری بهعمل آورند.
 نظارت و كگترل ماشی های حملونقـل مـواد غـذايی بـه جهـت رعايـت شـرايطنگهداری مواد غذايی حساس.

 -5-1-6مستندسازي و گ ارشدهی
طغیان بیماریهای مگتقله از غذا اغلب باعث به خطر افتادن سـالمت و بعضـاً جـان
افراد میشوند .اي طغیانها میتوانگد به كرات بهصورت مگطقهای ،محلی ،كشـوری و يـا
حتی بهصورت جهانی نمود پیدا كگگد (همهگیری تب كريمه كگگو و يا همـهگیـریهـای
بیماری التور در سالهای گذشته نمونهای از ايگگونه طغیانها است) ،لـذا همـواره تهیـه
گزارشات ،مستگدات و اطالعات در مديريت طغیان بسیار حائز اهمیـت و حیـاتی بـوده و
استفاده از آن بـه اتخـاذ تصـمیمات مـديريتی و افـزاي

دقـت ايـ تصـمیمات كمـك

مینمايد .بديهی است ارزيابی گزارش فعالیتهای انجا شده در مراحل قبل و حی بـروز
طغیان ،ما را در يافت نقصها و كاستیهـا در راسـتای بهبـود فرايگـدهای پیشـگیرانه و
كگترلی در طغیانهای آتی ياری خواهد نمود .ز به ذكر است در اي مرحله بايد كلیـه
هماهگگیهای انجا شده و تصمیمات اتخاذی و صورتجلسات تیم كگترل طغیـان ثبـت و
نگهداری گردند تا در ارزيابی فعالیتها و برنامهريزیهای آتی مورد استفاده قرار گیرند.
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 -3-6اقدامات بهداشتی در هنگام بروز همهگیري
بهطور كلی اهدا بررسی طغیان بیماریهای مگتقله از مواد غذايی شامل موارد زير
میگردد:
 كگترل طغیان ايجادشده شگاسايی و حذ مواد غذايی عامل بروز طغیان شگاسايی ريسك فاكتورهای مرتبط با میزبان ،عامل بیماری و محیط تعیی عوامل مؤثر در آلودگی ،رشد ،بقا و انتشار عوامل بیماریزای مشكوك پیشگیری از بروز طغیانهای آيگده و تقويت سیاستهای برنامه ايمگی غذا -جمعآوری دادههای اپیدمیولوژيكی برای ارزيابی میزان بروز خطر و نقـ

عوامـل

بیماریزای مؤثر در بیماریهای مگتقله از مواد غذايی
 ايجاد بسترهای تحقیقاتی ز بهمگظور كمك به پیشگیری از طغیانهای مشابهبهمگظور دستیابی به اهدا فو .
اقدامات در اي مرحله در چهار گا انجا میگیرد:
 گام اول :تأيید گ ارش وقوع همهگیريدر ابتدا پس از گزارش تلفگی بروز همهگیری ،تیم كگترل طغیـان در محـل حاضـر
شده و با انجا بررسیهای ز وقوع همهگیری را تايید يا رد میكگد.
 گام دوم :ارزيابی اولیهدر اي راستا پس از تأيید گزارش وقوع همـهگیـری بـا اعـزا كارشـگاس بهداشـت
محیط همراه تـیم كگتـرل طغیـان بـه محـل وقـوع ،نسـبت بـه انجـا ارزيـابی اولیـه و
بررســیهــای محیطــی و نمونــهبــرداری مــواد غــذايی مشــكوك و ارســال ســريع آن بــه
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آزمايشگاههای كگترل كیفی تحت شرايط خاص (حفظ زنجیـره سـرما در انتقـال) اقـدا
میگردد .شايان ذكر است بهمگظور پیشگیری از گسترش طغیان ،اي ارزيابی بايد خیلـی
سريع انجا گیرد .در ادامه ،كارشگاس بهداشت محیط موظف است فـر گـزارش فـوری
وقوع همهگیری را در اسرع وقت تكمیل و برای مديران مافو ارسال نمايد .ز به ذكـر
است كلیه اقدامات انجا گرفته از ابتدای عملیات تا كگترل كامل اپیدمیبايـد مرحلـه بـه
مرحله ثبت و مستگد گشته و به مقامات مافو گزارش شود.
 گام سوم :اقدامات بهداشت محیطی -1بازديد محیطی از محل وقوع و شناسايی نقاط پر خطر و بررسی آنها
از اقدامات اولیه بهداشت محیطی در شرايط بروز طغیان ،انجا بازديدهای محیطـی
از محل و شگاسايی نقاط پرخطر جهت كگترل و اعمال ممگوعیت بهكارگیری افراد مبـتال
و ناقلی سالم در امر تهیه ،توزيع و عرضه مواد غذايی میباشد.
 -1بررسی عوامل مربوط به فاكتورهاي محیطی و مواد غذايی
بررسیهای محیطی (اغلب اشاره به بررسیهای مربوط به شـرايط بهداشـتی مكـان
تهیه و توزيع مواد غذايی يا وضعیت بهداشتی مواد غذايی دارد) به مـوازات بررسـیهـای
اپیدمیولوژيكی و آزمايشگاهی برای يافت چگونگی و نحوه بـروز طغیـان ز ا جراسـت.
اهدا اختصاصی مربوط به يك بررسی محیطی در يـك طغیـان مگتقلـه از غـذا شـامل
موارد زيرند:
 شگاسايی مگبع ،نحوه انتقال و وسعت آلودگی مواد غذايی ارزيابی احتما تی كه طی آن ،عوامل پاتوژن و بیمـاريزا مـیتوانگـد بقـا داشـته وانتقال يابگد (بهمگظور از بی بردن يا كاه

تعداد آنها).
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 ارزيابی احتمال رشد عوامل بیماريزا در طی آمادهسازی ،حمـلونقـل و نگهـداریغذا
 تعیی و اجرای مداخالت اصالحیز به ذكر است كه بر اساس نوع و گستردگی طغیان ،نوع سازمانهـای درگیـر در
طغیان ،مگابع در دسترس ،اولويـتهـای محلـی ،جگبـههـای سیاسـی و قـانونی و سـاير
فاكتورهای ديگر ،بررسی های محیطی میتواند متفاوت باشـد .بررسـی محیطـی طغیـان
بیماریهای مگتقله از مواد غذايی طیف وسیعی دارند و از بازرسیهای بهداشـتی روتـی
شروع شده و تا شگاسايی متخلفی و برخورد قانونی با آنها ادامه میيابـد .دادههـای يـك
بررسی محیطی طغیان بیماریهای مگتقله از مواد غذايی ،معمـو ً حاصـل بررسـیهـای
انجا شده توسط تیم های مختلف است .در واقع اي بررسیها وضعیت واقعـی مگطقـه را
به خوبی روش كرده و تیم بررسی با اشرا به وضعیت بهداشتی مواد غذايی میتواند در
بروز طغیان قضاوت ز را بگمايد .بـهعگـوان مثـال ،گـزارشهـايی كـه در يـك بررسـی
محیطی میتواند مفید باشد شامل موارد زير است:
 لیست ،نسخه يا فرمو سیون محصول غذايی نتايج مستگدات مربوط به فراوری آن مستگدات خريد محصول غذايی دفتر ثبت اقال خريد فروشگاهی و ساير مستگدات مرتبط با مگبع يـك محصـولمشكوك برای پیگیریهای بعدی
 توجه به كگترل آنالیز خطر و كگترل نقاط بحرانی ()HACCP ثبت اقدامات اصالحی ترسیم نمودار جريان تهیه نقشه و پالن تأسیسات مركز -گزارش شكايات قبلی
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 ثبت و مستگدات فرايگد نظافت گزارش نتايج آزمايشگاهی مواد غذايی گزارش بازديدهای بهداشتی قبلی گزارش وضعیت كاركگان (افرادی كه در حال كار بوده و نیز افراد غايب)ز به ذكر است كه با بروز طغیان ،هرچه سريعتـر بايـد بررسـی مـواد غـذايی در
سطح مگطقه انجا شود .در طغیان های كوچك و محدوده مشخص (طغیانهای با مگبع
مشترك لحظهای مانگد يك رستوران) مكان به راحتـی قابـل شگاسـايی بـوده و بررسـی
محیطی خیلی سريع انجا مـیشـود .لـیك در طغیـانهـای گسـترده و پیچیـده ،ايـ
بررسیها زمانبر و در مواردی نیز غیر ممك است.

 -1-3-6نحوه بررسی يك ماده غذايی مشكوک
در زمانی كه يك ماده غذايی مشكوك به عوامل میكروبی و زيسـتی مـورد بررسـی
قرار میگیرد ،نحوه فرآوری و آمادهسازی آن از نظر مگابع و اجزاء ماده غذايی ،اشخاصـی
كه در تهیه و توزيع ماده غذايی مشاركت داشتهاند ،روشها و تجهیـزات مصـرفی ،مگـابع
احتمالی آلودگی و شرايط دمايی و طول مدت قرارگیری در آن دما ،عواملی میباشگد كه
بايد مورد بررسی قرار گیرند.

 -1-3-6توصیف محصول غذايی
مشخصات مواد غذايی مشكوك بايد از نظر موارد ذيل تعیی گردد:
 تما مواد خا اولیه و اجزاء تشكیلدهگده بهكاررفته مگابع تأمی مواد اولیه -مشخصههای فیزيكی و شیمیايی شامل  PHو میزان آب فعال
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 نحوه و شكل مصر (مصر خانگی ،بستهبگدی و آماده مصر  ،بهعگـوان غـذایآماده طب  ،برای گروههای آسیبپذير و حساس)

 -3-3-6بازديد از مراحل مختلف تهیه و توزيع مواد غذايی
اي بازديد بايد تمامی مراحـل كـار را از نظـر روشهـای نظافـت ،برنامـهريـزیهـا،
وضعیت بهداشتی كاركگان و سـاير اطالعـات مـرتبط دربرگیـرد .زمـان و نحـوه طـب و
نگهداری ،آمادهسازی ،حملونقل و گر كردن مجدد ماده غذايی بايد بررسی گردد.

 -4-3-6مصاحبه با كاركنان دستاندركار تهیه و توزيع مواد غذايی
با كلیه افراد و كاركگان دخیل در تهیه و توزيع مواد غذايی بايد مصاحبه انجا شود.
جمعآوری اطالعات ز از افراد در خصوص تمامی مراحل تهیه و توزيع مـواد غـذايی و
اقدامات انجا شده ،بیماری هايی كه اخیراً اي افراد داشتهاند (قبـل ،در طـول يـا بعـد از
زمان طغیان) ،گزارشات مـوارد غیبـت از كـار كاركگـان و اخـذ نمونـههـای میكروبـی از
كاركگان ،مواردی هستگد كه بايد توجه شود ،ضم اي كه به سـؤا ت ذيـل بايـد پاسـ
داده شود:
 دقیق ًا هـر يـك از كاركگـان در روزهـای بـروز طغیـان ،چـه وظیفـهای بـر عهـدهداشتهاند؟
 آيا شرايط غیر معمول در روزهای طغیان وجود داشته است؟ آيا تحويل دهگدگان غذا بهموقع رسیدهاند؟ آيا همه تجهیزات و ابزار و لواز بهطـور صـحیح و مگاسـب مـورد اسـتفاده واقـعشدهاند؟
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 -5-3-6ثبت برخی مشخصات ماده غذايی
دمای محصول در طی فرآوری و نگهداری میبايست بررسی و بـهطـور مگاسـب بـا
جزئیات ذيل ثبت گردد:
 شرايط دمايی و طول مدت زمانی كه مواد غذايی مشكوك بـا آن مواجـه گرديـدهاست
 میزان آب فعال ) ،(awدرصد آب و  pHماده غذايی -ابعاد ظرو مورد استفاده در تولید ماده غذايی و عم ماده غذايی موجود در آن

 -6-3-6طراحی فلوچارت گردش كار اقدامات انجامشده
ز است تمامی اطالعات و نتايجاندازهگیریهای انجا شده در يك فلوچـارت قـرار
گرفته تا امكان ارزيابی آنها در طغیـان وجـود داشـته باشـد .فلوچـارت بايـد بـر اسـاس
اقداماتی كه در زمان طغیان رخ داده تگظیم شده و نكات زير را نماي

دهد:

 روند دقی اقدامات صورتگرفته تمامی افرادی كه در اي اقدامات دخیل بودهاند تجهیزات و ابزارهای بهكاررفته نتايجاندازهگیریها و آزمايشات انجا شده -ساير اطالعات بهدست آمده

 -7-3-6انجام آنالی خطر طغیان
آنالیز خطر در يك طغیان بايد پاسـخگوی سـؤا ت زيـر در خصـوص مـاده غـذايی
مشكوك بهعگوان عامل طغیان باشد:
 آيا امكان ايگكه عوامل بیماريزا در هر مرحلهای وارد گرديده باشگد وجـود داشـتهاست؟
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 آيا عامل بیماریزايی كه از قبل وجود داشته است در مراحل آمادهسازی و توزيع،امكان رشد پیدا نموده است؟
 آيا نوع فرآوری و فرآيگد اعمالشده قادر به از بی بردن پاتوژنها بوده است؟ضمگاً آنالیز خطر میبايست موارد ديگری نیـز شـامل محـل تولیـد و انتقـال مـواد
غذايی ،ارزيابی فاكتورهای مرتبط با تجهیزات شستشوی ظـرو  ،شستشـوی دسـتهـا،
جداسازی مواد غذايی خا و پخته و غیره را نیز دربرگیرد.

 -8-3-6نمونهبرداري محیطی و مواد غذايی
چگانچه امكانات آزمايشگاهی در دسترس باشد نمونههای مگاسـب محیطـی و مـواد
غذايی بايد در سريعتري زمان اخذ و به آزمايشگاه ارسـال گـردد .ز اسـت كارشـگاس
مربوطه در آزمايشگاه در خصوص نوع و ويهگیهای كمی نمونهها ،نحـوه ذخیـرهسـازی،
بستهبگدی و انتقال نمونهها ،كامالً آگاه و اطالعات مربوطه را به تیم طغیان ارائه بدهد.
 -1-8-3-6نمونههاي مواد غذايی
تحلیل آزمايشگاهی مواد غذايی برای آلودگی میكروبی يا شیمیايی ،مسـتلز صـر
مگابع و زمان و مشمول برخی خطاها در طی نمونه برداری ،انتقال و آمـادهسـازی اسـت.
لذا برای نتیجهگیری بهتر بايد تحلیل آزمايشگاهی مواد غذايی همسو با بررسی محیطـی
و شواهد اپیدمیولوژيكی انجا پذيرد .در صورتی كه در زمـان نمونـهبـرداری هـیچ مـاده
غذايی مشكوكی شگاسايی نگردد ،نمونه های بیشتری بـهمگظـور دسـتیابی بـه اطالعـات
كاملتر نیاز میباشد.
نمونههای مواد غذايی كه برای جمعآوری و آزماي

مگاسب میباشگد شامل مـوارد

زيرند:
 -اجزاء مصرفی برای آمادهسازی مواد غذايی مشكوك
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 مواد غذايی باقیمانده از يك خوراك مشكوك ساير مواد غذايی موجود در لیستی كه میتوانگد از نظر اپیـدمیولوژيكی مشـكوكشگاخته شوند
 ساير مواد غذايی كه مرتبط با نوع عامل بیماريزای مظگون میباشگد مواد غذايی كه ممك است محیطی مگاسب برای بقا و رشد میكروارگانیسمهـا رافراهم كگگد
اگر ماده غذايی بستهبگدیشده در يك حمله تروريستی بـهعگـوان عامـل مشـكوك
شگاخته شود ،ز است نمونههايی از مواد غذايی بستهبگدیشده باز نشـده (ترجیحـاً بـا
همان تاري و مشخصات) جمعآوری گردد .در واقع اي مسئله كمك میكگد به ايـ كـه
برآورد نمود به چه میزان مواد غذايی قبل از ايگكه به مكان آمـادهسـازی برسـگد ،آلـوده
شدهاند .چگانچه هیچ نـوع باقیمانـدهای از خـوراك مشـكوك نباشـد ،هـر نـوع اجـزاء و
محصو ت خا كه هگوز موجود می باشد می تواند نمونه برداری شود (انبـار ذخیـره مـواد
غذايی میبايست بررسی گردد) ،حتی مواد غذايی كه امكان بازيابی و جمـعآوری آنهـا از
مخزن پسماندها نیز وجود دارد ،چگانچه جمعآوری و نمونهبرداری گردند ،ممكـ اسـت
اطالعات مفیدی را در شگاسايی و كشف عامل طغیـان ارائـه دهگـد .شـرايط جمـعآوری
نمونه ،نا مالك و تهیه كگگده و توزيع كگگـده غـذا ،اطالعـات برچسـب و شگاسـه مـواد
غذايی بستهبگدیشده ،بايد ثبت گردد ،بهطوریكه مسیرهای توزيع محصـول در صـورت
لزو مشخص باشد.
 -1-8-3-6نمونههاي محیطی
هد از جمعآوری نمونههای محیطی ،شگاسايی و ارزيـابی میـزان وسـعت مقـادير
حتی جزئی از آلودگی است كه مگجر به وقوع طغیان گرديده است .نمونههـای محیطـی
ممك است از سطوح كاری ،سطوح تمـاس تجهیـزات بـا مـواد غـذايی ،ظـرو و سـاير
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سطوح از قبیل سردخانه و فريزر باشد .نمونههای محیطی ممك است شامل نمونههـايی
از كاركگان دستاندركار تهیه و توزيع مواد غذايی شامل (نمونههـای مـدفوعی ،خـون يـا
سوآپ ترشحات بیگی) يا آب مصرفی برای آمادهسـازی غـذا باشـد .گوشـت خـا مـرغ و
خروس ،خوك ،گاو و يا ساير محصو ت گوشتی اغلب آلـوده بـه سـالمونال ،كمپیوبـاكتر
ژژونی ،يرسیگیا انتروكولیتیكا ،كلستريديو پرفرنهنس ،اسـتافیلوكوك اورئـوس ،اشريشـیا
كلی  o313و ساير پاتوژنهايی است كه به ترتیب زمانی در يك محیط آشپزخانه ممكـ
است ظاهر شوند .حال چگانچه هر يك از اي عوامل در بروز يك طغیان مظگـون باشـگد،
تكههای باقیمانده از گوشـت در سـطوح يخچـال و سـردخانه و باقیمانـده ذرات آن روی
رنده يا تیغههای برش يا ساير ابزار و لواز شامل دستمال نظافت میز ،تختـههـای بـرش
خردك و غیره میتواند در شگاسايی مقادير حتی جزئی از مگابع آلودگی مفید باشد.

 -9-3-6كاركنان مراك تهیه و توزيع مواد غذايی
كاركگان دخیل در امر تهیه و توزيع مواد غذايی خـود مـیتوانگـد بـهعگـوان مگبـع
آلودگی مواد غذايی باشگد .نمونههای مدفوع يا ركتال سوآپ اي افراد جهت بررسیهـای
آزمايشگاهی برای تعیی افراد ناقل يا مگبع آلودگی مفید میباشگد .سـويهای از بـاكتری
استافیلوكوك اورئوس تولیدكگگده سم از طري بیگی و پوست افراد ناقـل قابلیـت انتقـال
دارد .اگر به مسمومیت با سـم اسـتافیلوكوك اورئـوس مظگـون هسـتیم از نازوفـارنكس
كاركگان میتوانیم سوآپ تهیه كگـیم .سـوآپ همچگـی بايـد از ضـايعات پوسـتی بـدن
(كورك ،جوشها ،زخمهای عفونی و سوختگیها) از نقاط غیرپوشیده بدن گرفتـه شـود.
ز است برنامهای تدوي شود كه كلیه افراد توسط يك پزشك ويزيت گردنـد .چگانچـه
احتمال آلودگی به ويروس هپاتیت Aوجود دارد ،انجا تسـت خـون افـراد بـرای يـافت
آنتیبادی  IgMاي ويروس ضروری است و چگانچه نتیجه آزمون مثبت باشـد ،فـرد يـا
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افراد میبايست تا زمان از بی رفت عالئم و ساير بررسیهای بعدی از فعالیـت در مكـان
تهیه و توزيع مواد غذايی مگع شوند.

 -11-3-6بررسی ردپاي مواد غذايی
اگر چگانچه در بررسی يك طغیان بیماریهای مگتقله از مواد غذايی ،مگبع آلـودگی
در محل تهیه و آمادهسازی غذا نباشد ،بايد احتمال وقوع آلـودگی مـواد غـذايی قبـل از
ورود به محل آمادهسازی و طب مطرح شود .بروز طغیانهای متعـدد و همزمـان از يـك
بیماری مگتقله از مواد غذايی در نقاط مختلف ،اغلب حاكی از آلودگی اولیه در مواد خـا
است .آلودگیهايی كه كموبی

در مواد خا اولیه میتواند وجـود داشـته باشـد ،شـامل

باسیلوس سرئوس در غالت يا شكل متداولتر آن ،باكتری سالمونال در ماكیان اسـت كـه
به لحاظ حفظ ايمگی مواد غذايی ،ز است اي مواد بهصـورت كامـل پختـه شـوند .در
اي گونه موارد بررسیهای مكانی بروز آلودگی اولیه بستگی به مگابع موجود ،اولويتهـا و
موقعیتهای اپیدمیولوژيكی مگطقه بروز طغیان دارد.

 -4-6پاي
پاي

آب و مواد غذايی حین بروز حمالت زيستی

آب و مواد غذايی حی بروز حمالت زيستی موارد زير را شامل میشود:

 بررسی اپیدمیولوژيك بررسیهای محیطی و مواد غذايی -بررسیهای آزمايشگاهی
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 -1-4-6بررسی اپیدمیولوژيك
بررسی اپیدمیولوژيك شامل مراحل زير میباشد كه توسط مركز مديريت بیماریها
انجا میشود.

 -1-4-6تأيید همهگیري
تأيید توسط مراجع پاسخگو مانگد مركز مديريت بیماریها و واحدهای اجرايـی آن
با توجـه بـه فراوانـی بیمـاری و مقايسـه اطالعـات گذشـته و حـال و رونـد بیمـاری و
بررسیهای آماری صورت میپذيرد.

 -3-4-6تأيید تشخیص
اي مرحله بـا اسـتفاده از بررسـیهـای كلیگیكـی و آزمايشـگاهی بـر روی مـوارد
مشاهدهشده انجا میشود.
 تعريف مورد بیمارياي مرحله ،يكی از ابزار بررسی اپیدمیولوژی برای شـمارش تعـداد مـوارد بیمـاری
میباشد .تعريف مورد بیماری بايد ساده و كاربردی بوده و میتواند بر اساس بررسیهای
كلیگیكی ،آزمايشگاهی ،دوره زمانی بیماری ،مكان و ويهگیهای فردی باشد.

 -4-4-6شناسايی موارد بیماري و بهدست آوردن اطالعات
در اي مرحله با بیماران مصاحبه شده و اطالعات مربوطه توسـط پرسشـگامه اخـذ
میشود.
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 -5-4-6توصیف اپیدمیولوژي بر حسب شخص ،مكان و زمان
نقشه بیماری با توجه به س  ،جگس ،وضعیت پزشكی ،سابقه مصر مواد غـذايی،
رفتارهای پرخطر و غیره و با اسـتفاده از اطالعـات كسـبشـده توسـط واحـد مـديريت
بیماریها تهیه میگردد.
 فرضیهسازي بر مبناي اپیدمیولوژي توصیفی و بررسیهاي محیطیدر اي مرحله با همكاری اپیدمیولوژيستها و متخصصی بهداشت محیط و بـا در
نظر گرفت نتايج بررسیها ،فرضیههای ممك طراحی میگردد.

 -6-4-6آزمون فرضیهها
در اي مرحله از طري انجا مطالعات تحلیلی ،با اسـتفاده از آزمـونهـای آمـاری
فرضیههای طراحیشده مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند.

 -7-4-6گ ارش طغیان (بررسی اپیدمیولوژيك)
در نهايت با در نظر گرفت كلیه مراحل پی گفته ،نتايج بررسیها گزارش میشود.

 -8-4-6بررسی محیطی
اي بررسی توسط كارشگاسان بهداشت محیط برای پاس به ايگكـه چـرا و چگونـه
طغیان اتفا افتاده است به عمل میآيد .بررسیهای محیطـی همگـا بـا بررسـیهـای
اپیدمیولوژيكی و آزمايشگاهی بايد صورت پذيرد ،و نكته حـائز اهمیـت ايـ اسـت كـه
اقدامات ز برای جلوگیری از بروز مجدد طغیان در آيگده بهعمل آيد .اقدامات مهـم و
ويهه برای يـك بررسـی محیطـی بـرای تعیـی احتمـال آلـودگی آب در هگگـا بـروز
بیماریهای مگتقله از آب عبارتاستاز:
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 تعیی نوع آلودگی يا میكروارگانیسم تعیی مگبع آلودگی تعیی نحوه انتقال آلودگی و ارزيابی احتمال آلودگی مجدد آب شگاسايی و اجرای مداخالت اصالحی -ارائه گزارش نهايی

 -9-4-6تعیین نوع آلودگی آب
مگظور از نوع آلودگی ،تعیی نوع میكروارگانیسم و يا حتـی عامـل شـیمیايی كـه
باعث آلودگی آب شده است ،میباشـد .بـرای تعیـی نـوع آلـودگی مـیتـوان از نتـايج
بررسیهای كلیگیكی يا آزمايشگاه تشخیص طبی و يـا بررسـیهـای آزمـاي هـای آب
استفاده كرد .در خصوص بررسی آزمايشگاهی آب ،بررسی سواب قبلی ،نتـايج آلـودگی
آب نیز حائز اهمیت است .همچگی با توجه به ايگكه ممك اسـت بعـد از يـك طغیـان
شرايط محیطی تغییر كگد ،لذا بايد بررسیهای آزمايشگاهی هرچه سريعتر انجـا شـود.
حتیا مكان قبل از انجا مداخالت اصـالحی در خصـوص آلـودگی میكروبـی ،بررسـی
شاخص آلودگی آب (اشريشیا كلی يا كلیفـر ) همچگـی میـزان كلـر آزاد باقیمانـده و
كدورت همچگی آزمايشات تخصصی آب با استفاده از نتـايج بررسـیهـای كلیگیكـی و
تشخیص طبی برای مشخص نمودن دقی نوع آلودگی میتواند صورت گیرد.

 -11-4-6تعیین منبع آلودگی آب
مگظور از تعیی مگبع آلودگی ،تعیی مگبعـی كـه باعـث آلـودگی آب شـده اسـت
میباشد كه میتواند فاضالب يك چاه جاذب ،مدفوع حیوانات و غیره باشد .برای تعیی
مگبع آلودگی ،نیاز به بازرسی از سیستم تأمی آب از مگبع تا مصر مـیباشـد كـه بـا
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توجه به نوع سیستم تامی آب ،موارد در نظر گرفتهشده در بازرسی متفاوت است .نقشه
پراكگدگی بیماری ،مصـاحبه بـا مسـئولی و راهبـران تـامی آب مـرد مـیتوانگـد در
شگاسايی مگبع آلودگی كمك نمايگد.

 -11-4-6داليل انتقال آلودگی و ارزيابی احتمال آلودگی مجدد آب
در طی انتقال ،ذخیرهسازي و مصرف
مگظور از دلیل انتقال آلودگی ،يافت علت ورود آلودگی و يا راه انتقال آن از مگبـع
آلودگی به سیستم تامی آب است كه میتواند ناشی از بروز آلودگی در محل مصر نیز
باشد .برای تعیی د يل انتقال آلودگی آب ،نیاز به اطالعات بازرسـیهـای بهداشـتی از
سیستم تامی آب ،بررسی شرايط محیطی (وضعیت بارنـدگی ،تغییـرات دمـا ،رطوبـت،
قطعی آب ،شكستگی لوله و غیره) با توجه به دوره نهفتگی بیماری و نتايج میكروبـی از
قسمتهای مختلف سیستم تامی آب ( استاندارد  ) 0311میباشـد .بـهعگـوان مثـال،
د يل انتقال آلودگی میتواند عد رعايت حريم بهداشتی مگبع آب و بارندگی باشد كـه
باعث ورود آلودگی از يك چاه جاذب فاضالب به مگبع آب شود .از سـاير د يـل انتقـال
آلودگی میتوان به قطعی آب و ايجاد فشار مگفی ،شكستگی لوله ،عد بهسازی مخازن،
عد رعايت حريم امگیتی تاسیسات آب و غیره اشاره نمود .در نهايـت بـرای درك بهتـر
موضوع ز است نقشه سیستم تامی آب از مگبع تا مصر با لحاظ نمـودن راهگمـای
كاربرد سیستم مگابع آلودگی و تعیی نقاط بحرانی تهیه شود.

 -11-4-6ارزيابی فرايندهاي تصفیه در از بین بردن آلودگی
با توجه به شگاسايی نوع آلودگی كه در قسمت قبـل بـه آن اشـاره شـد مـیتـوان
فرايگدهای مورد استفاده در تصفیه برای از بی بردن آلودگی را مورد ارزيابی قرار داد.
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 -13-4-6شناسايی و اجراي مداخالت اصالحی
پس از انجا سه مرحله قبلی و تعیی نوع ،مگبع و نحوه آلـودگی آب و همچگـی
ارزيابی فرايگدهای تصفیه و احتمال آلودگی مجدد ،ز است مداخالت اصـالحی بـرای
كگترل همهگیری بهعمل آيد .پس از انجا اي مداخالت ز اسـت تعیـی اثربخشـی
مداخالت نیز انجا شود .ز به ذكر است كه بهدلیل اهمیت كگترل سريع همـهگیـری
در بعضی مواقع ز است قبل از تكمیل بررسیها برخی اقـدامات ز و موقـت بـرای
كگترل همهگیری بهعمل آيد.

 -14-4-6ارائه گ ارش بررسی محیطی
بعد از انجا پگج مرحله مذكور و تكمیل بررسی محیطی در خصوص بهداشـت آب
و فاضالب ،گزارش نهايی آن برای تصمیمگیری در خصوص علت طغیان و تكمیـل فـر
نهايی با همكاری واحد مبارزه با بیماریها استفاده میشود.
 -1-14-4-6بررسی آزمايشگاهی
بررسی آزمايشگاهی بهعگوان ابزاری بـرای تكمیـل بررسـیهـای اپیـدمیولوژيك و
محیطی میباشد .نق

بررسیهای آزمايشگاهی در طغیان بیماریهای مگتقلـه از آب و

غذا عبارتانداز:
 تعیی و تأيید آزمايشگاهی میكروارگانیسم عامل بیماری در انسان تشخیص آزمايشگاهی آلودگی آب يا مواد غذايی (شاخصهای آلودگی) تشخیص و تأيید آزمايشگاهی میكروارگانیسـم عامـل بیمـاریزا در آب يـا مـوادغذايی
 -همكاری با ساير اعضاء تیم بررسی برای تعیی و توصیف پاتوژن عامل طغیان
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 -1-14-4-6اجراي اقدامات كنترلی و پیشگیرانه
پس از تكمیل بررسیهای اپیدمیولوژيك ،محیطی و آزمايشگاهی و تعیـی دقیـ
عامل بروز و انتقال بیماری ،براساس نتايج حاصله ،اقدامات كگترلی برای مقابله با طغیان
جاری و پیشگیری از بروز موارد مشابه در آيگده طراحی و اجرا میگردد.
 -3-14-4-6گ ارش نهايی طغیان
پس از طی مراحل فو

ز است كلیه نتايج بهدستآمده به مراتب با تر اعـال و

در پرونده مركز بهداشت شهرستان و استان ثبت گردد.

فصل هفتم

مديريت تهديد در مراكز
حساس مرتبط با منابع آب
و مواد غذايی
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 -1-7مقدمه
روشهای مختلفـی بـرای آلـودهسـازی و پخـ
عبارتانداز :پخ

عوامـل زيسـتی وجـود دارد كـه

بهصورت آئروسل ،انتقال از طري آب و مواد غذايی ،انتقال از طريـ

بگدپايان ناقل و طر ديگر ،همچون استفاده از سیستم تهويه و غیـره كـه در بـی آنهـا
روش تگفسی (آئروسل) بهعگوان مهمتري روش مطرح بوده و پس از آن ،انتقال از طري
آب و مواد غذايی در درجه دو اهمیـت قـرار دارد .آب و مـواد غـذايی آلـوده شـده در
فعالیتهای بیوتروريستی ،توسط ويهگیهای ارگانولیتیكی قابل تشخیص نبوده و در اكثر
مواقع بیماریهای حاصله بهشكل خاموش ،ناگهانی و بدون تغییرات ظاهری (رنگ ،بـو،
طعم و غیره) بروز مینمايگد.
با توجه به ايگكه آب آشامیدنی ،غذا و داروها توسط عمو مرد مصـر مـیشـوند،
شايد با آلوده كردن آنها به مواد شیمیايی يا زيستی ناتوانكگگده يـا مـر آور بتـوان بـه
سادگی تلفات سگگیگی تحمیل نمود .تصفیهخانهها ،چاههای مورد استفاده بـرای تـامی
آب شرب ،مخازن آب تصفیهشده ،انبارهای نگهداری ،و مراحل مختلف تولیـد ،نگهـداری
و توزيع مواد غذايی در كارخانجات مواد غذايی و مواد غذايی وارداتی ،بهتري نقاط برای
وارد نمودن اي عوامل بوده و هرچه سیستمها و مكانیسمهای كگترلی ابتدايیتـر ،غیـر
صگعتیتر و غیر بهداشتیتر باشگد ،امكان نفوذ و خرابكاری در آنها بیشتر است .به همب
ترتیب ،جهانیسازی وايجاد سیستمهای پیچیده تولید ،پخ
محصو ت دارويی میزان آسیبپذيری را افزاي

بسـیاری از مـواد غـذايی و

داده است .در خصـوص آب آشـامیدنی،

فقدان مگابع متعدد در بسیاری از مگاط  ،مشكالت جدیايجـاد نمـوده و باعـث افـزاي
هراس و دلهـره ناشـی از وقـوع فاجعـه مـیگـردد .بـا توجـه بـه تعـداد فـراوان عوامـل
تهديدكگگده ،امكان رديابی همه آنها در هر زمانی میسر نیست .از اي رو اتخاذ رويكـردی
موثر همراه با تهیه دسـتورالعملهـا و روشهـای مگاسـب باعـث حفـظ سـالمت جامعـه
میگردد .در اي فصل به برخی تهديدات ناشی از خرابهكاری عمدی در شـبكههـای آب
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آشامیدنی ،غذا و ساير محصو ت مصرفی بهمگظور اقدامات اجرايی پیشگیری ،تشـخیص
و مقابله با اي عوامل اشاره گرديده است.

 -1-7تاريخچه استفاده از عوامل بیماري اي منتقله از طريق آب
و مواد غذايی
عوامل بیماريزای میكروبی و توكسی های زيادی از طري آب و مواد غـذايی قابـل
استفاده میباشگد كه از آن جمله میتوان به عامل بیماریهای وبـا ،حصـبه ،ديسـانتری
باسیلی ،توكسـی بوتولیگیـو و انتروتوكسـی اسـتافیلوكوكوس اشـاره نمـود .ژاپـ در
سالهای  3313الی  3301در شهر مگچوری چی  ،اهدا مرتبط با جگگهای زيسـتی
خود را در بی زندانیان اي شهر به آزمون میگذارد و زندانیان را پس از آلوده كردن بـه
باسیل آنتراكس ،مگگگوكوك ،شیگال ،بورخولدريا مالئی ،سالمونال ،ويبريو كلرا ،يرسـیگیا
پستیس ،ويروس آبله و سـاير عوامـل عفونـتزا مـورد مطالعـه قـرار داده و تعـدادی از
شهرهای كشور چی را مورد حمالت زيستی قرار میدهد و مگابع آب و غذای آنان را با
عوامل سیاهزخم ،شیگال ،سالمونال ،ويبريو كلرا و يرسیگیا پستیس ،آلوده و محـیطهـای
كشت عوامل میكروبی را به سوی خانـههـای مسـكونی پرتـاب نمـوده و يـا بـهوسـیله
هواپیماهای نظامی و بهصورت افشانه به سوی آنها شلیك مینمايد و حتـی در حمـالت
هوايی خود ،هربار حدود پانزده میلیون كك آلوده به باسیل طاعون را به سوی مرد آن
كشور رها مینمايد و گاهی شرارههای اي آت افروزی ،دامگگیر خـود او نیـز مـیشـود؛
بهطوری كه در سال  3303در اردوگاه چكیانگ ،حدود دههزار نفر از افراد ارتـ

ژاپـ

دچار وبا ،اسهال خونی و طاعون شده و حدود  3311نفر آنـان قربـانی ايـ بیمـاریهـا
گرديدند .بعداً مشخص میشود كه مگبع اي همهگیـریهـا را جگـگافزارهـای زيسـتی
تشكیل میدهد كه بهمگظور اهدا بیوتروريستی بهوسیله خود ژاپگیها تهیهشده بـوده
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آلمان در سال  3301در شمال غربی بوهیما ،مگـابع عظـیم آب آشـامیدنی

مرد را آلوده به فاضالب مینمايد و برخی كشورهای ديگر نیز بارها به تولید و مصـر
اي سالحها پرداخته و با بهره گیری از فگاوری جديد ،به مدرنیزه كردن ايـ سـالحهـا
پرداختهاند.
اگر چه امروزه احتمال اجرای تهديدات بیوتروريستی در وسعت زياد از طري آب و
مواد غذايی بسیار كم است اما در صورت وقوع ،فجايع بسـیار عظیمـی روی خواهـد داد.
استفاده از راه گوارشی پس از راه تگفسـی بـهعگـوان مهـمتـري راه ايجـاد آلـودگی در
جگگهای زيستی مطرح است .با توجه بـه ايگكـه بـهكـارگیری سـالحهـای زيسـتی در
جگگها و تهديدات آيگـده دور از ذهـ نبـوده و بسـیاری از كشـورها بـهدنبـال تولیـد
سالحهای بیولوژيك میباشگد و از سوی ديگـر ،بعضـی از آنهـا امكانـات نظـامی ،فگـی،
اقتصادی و سیاسی ز را در اختیار دارند ،آشگايی با اي عوامل و روشهای انتقال آنها
بهويهه از طري آب و مواد غذايی برای نیروهای نظامی حائز اهمیت فراوان میباشد.

 -3-7جنبههاي مختلف تهديدات زيستی ناشی از مواد غذايی
در شرايط عادي و نظامی
شگاخت عوامل تهديدكگگده ،آشگايی با خصوصیات و ويهگیهـای عوامـل ،راههـای
پخ

و بهكارگیری و اقدامات ز برای پیشگیری و كگترل اي تهديدات از مهـمتـري

موضوعاتی هستگد كه بايستی به آنها توجه نمود .يك عامل زيسـتی بـرای آنكـه بتوانـد
اهـدا مـورد نظـر تـاكتیكی و اسـتراتهيكی را تـأمی نمايـد ،بايسـتی دارای يكسـری
خصوصیات و ويهگیها باشد كه عبارتانداز :قدرت كشـگدگی و بیمـاریزايـی بـا  ،دوز
عفونی كم ،قابلیت سرايت زياد ،دوره كمون كوتاه ،عد امكان ايمگیزايی برعلیـه آن در
نیروهای دشم  ،عد امكان تشخیص سريع آن ،ايم بودن نیروهای خودی ،اقتصـادی
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بودن تولید آن ،امكـان تولیـد و ذخیـرهسـازی آن ،قابلیـت وارد نمـودن آن در مهمـات
جگگی ،عد آسیبپذيری در حمـلونقـل ،امكـان پخـ

آن بـه روشهـای مختلـف و

پايداری با در محیط.
با مروری به عوامل زيستی ذكرشده در با در میيابیم كه بسیاری از خصوصیات و
ويهگیهای يك عامل زيستی ايدهآل در بعضی از اي عوامل ديده میشود كه بـهعگـوان
نمونه میتوان بـه توكسـی بوتولیگیـو اشـاره نمـود .ايـ توكسـی خطرنـاكتـري و
كشگدهتري توكسی باكتريايی شگاختهشده در طبیعت است؛ بهطوریكه چگد كیلوگر
از توكسی خالص آن برای نابودی كـل انسـانهـا كـافی اسـت .از سـوی ديگـر ،امكـان
استفاده آن هم بهصورت آئروسل و هم از طري آب و مواد غذايی بهراحتی وجـود دارد.
مقداری كمتر از حدود  311میكرو گر  ،قـادر خواهـد بـود در صـورتی كــه بـه طريـ
لگاريتمی در آب دريا حل شود ،باعث نابودی جمعیت كره زمی گردد .بگابراي شـگاخت
اي توكسی  -چه از نظر مسمومیت غذايی و چه از نظر ساير جگبهها بهخصوص مسـئله
جگگ های بیولوژيكی  -میتواند بسیار مفیـد باشـد و بـهكـاربردن روشهـای صـحیح از
صدمات و خسارت جانی فراوان جلوگیری نمايد .اي توكسـی  ،مـاده پروتئیگـی بـا وزن
مولكولی  311هزار واحد دالتون میباشد و قدرت تخمیر و ايجاد گاز نمیتواند در بعضـی
از موارد داشته باشد و در بعضـی مـوارد بدون تخمیر مــواد غـذايی بـا ايجـاد توكسـی
سبب مسمومیت میگردد .بعضی مواد مانگد :كلسـیم و مگیـزيم و آمـیالز معـده ،قـدرت
توكسی را افزاي

میدهد .قابلیت وارد نمودن آن در مهمـات جگگـی ،امكـان تولیـد و

ذخیرهسازی ،عد امكان تشخیص سريع در مگاط عملیاتی ،مقاومت و پايداری زياد در
محیط ،از ساير ويهگیهای توكسی بوتولیگیو محسوب میگردنـد .عوامـل زيسـتی بـر
حسب نـوع عامـل (بـاكتری ،ويـروس ،قـارچ ،توكسـی و غیـره) ،نـوع اثـر (كشـگده و
ناتوانكگگده) ،مسری بودن (قابل سرايت وغیر قابل سرايت) ،نوع هد (ضد انسانی ،ضد
حیوان ،ضد انسان و حیوان ،ضد گیاه) و نهايتاً راه ورود به بدن (استگشـاقی ،گوارشـی و
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پوستی) تقسیمبگدی میگردند كه در فصلهای پیشی بهصورت كامـل بـه ايـ عوامـل
اشاره گرديد.

 -4-7راههاي انتشار عوامل زيستی منتفله از آب و مواد غذايی
انتقال عوامل زيستی از طري آب و مواد غذايی ،يكی از موضوعاتی است كه امروزه
مورد توجه قرار گرفته است .ايـ عوامـل عمومـاً در عملیـات مخفیانـه بـه كـار گرفتـه
میشوند .بعضی از اي عوامل ،پس از ورود به بدن در برابر سد اسـیدی معـده مقاومـت
كرده و پس از جذب عفونتهای معدهای و رودهای ،گاستروآنتريت ايجـاد مـینمايگـد و
بعضی از آنها دارای نقطه اثر و هد ديگری در بدن هستگد .بـا توجـه بـه ايگكـه اكثـر
میكروارگانیسمها و حتی توكسی ها نسبت به حرارت حسـاس هسـتگد ،بگـابراي مـواد
غذايی كه برای تهیه آنها از حرارت كافی استفاده میگردند كمتر مورد توجه قرار دارنـد
و برای اهدا بیوتروريستی ،معمو ً آب و غذاهايی كه مستقیماً آماده مصـر هسـتگد،
ايدهآل میباشگد .انتخاب محل اجرای عملیات خرابكارانـه دارای اهمیـت بسـیار زيـادی
است .از ديرباز چاههای آب بهوسیله اجساد قربانیان طاعون آلوده میشدند تـا نیروهـای
دشم از طري مصر آن ،آلوده و بیمار گردند و اي نق

انحصـاری آب قابـل توجـه

بوده است .از اي رو مراقبت از چاهها ،مخازن ،مگابع و شـبكه توزيـع آب شـهری بسـیار
حیاتی است .اگر آب مورد هجو چگی تهديداتی قرار گیـرد ،انتشـار عوامـل بیمـاریزا
خیلی سريع در میان جمعیت هد صورت خواهد گرفت .از آنجائیكـه معمـو ً مگـابع
اصلی آب در بیرون شهرها و در نقاط فو قرار دارند ،امكان انجا خرابكاری بیشتر مهیـا
میگردد .به همی د يل مراقبت از كیفیت زيستی آب در نقاط مختلـف حـائز اهمیـت
است.
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بسیاری از عوامل زيستی میتوانگد به مدت زيادی در آب زنـده بمانگـد .بـهعگـوان
مثال ،عوامل سالمونلوز تا  1ماه و باسیلوس آنتراسیس تا چگدي سال در آب ،فعال باقی
میمانگد .آلوده نمودن آب با عوامل و توكسی های مختلف ،پس از مرحله نهايی تصفیه
آب و قبل از توزيع آن در سطح شهر در مخازن آب تصفیهشده براحتی امكانپذير است.
همچگی از طري شیرهای آت نشانی بهراحتی میتوان عامـل را بـهوسـیله پمپـاژ و بـا
فشار قوی وارد سیستم آب شهری نمود .انبارهای نگهداری مواد غـذايی ،يكـی ديگـر از
مراكز خاص برای اي نوع عملیاتها محسوب میگردند .همچگـی مـیتـوان از عوامـل
بیماریزا در مراحل مختلف تهیه ،نگهداری و توزيع مواد غذايی استفاده كرد و چگانچـه
عامل در مرحله اولیه تولید (مواد غذايی) وارد گـردد ،انتشـار آن بـا اطمیگـان بیشـتری
صورت میگیرد .يكی از مواد غذايی پرمصر  ،شیر و فرآوردههای آن میباشد و چگانچه
پس از مراحل پاستوريزاسیون و پاراستريلیزايون و قبل از مرحله بسـتهبگـدی ،آلـودگی
عمدی صورت پذيرد بهراحتی میتوان هزاران نفر را به بیماری مبتال نمود .اي موضـوع
در مورد كارخانجات بستهبگدی آب نیز صاد است .كشتارگاههای دا و طیور نیـز كـه
گوشت قرمز و سفید مرد را تأمی مینمايگد ،از مراكـز خـاص و مهـم بـرای عملیـات
خرابكارانه محسوب میگردند.
اسپری نمودن عامل میكروبی به سطوح گوشت ،يكـی از راههـای انتشـار آلـودگی
است .مواد غذايی وارداتی ،يكی ديگر از گلوگاههای مورد نظر میباشد كه بايستی به آن
توجه ويهه گردد .بهطور كلی میتوان گفت كه هرچه روشهای كگترلی ابتدايیتـر ،غیـر
صگعتیتر و غیر بهداشتیتر باشگد ،امكان نفوذ و خرابكاری بیشتر است كه متأسـفانه در
كشور ما اي مشكل تا حد زيادی وجود دارد.

فصل هفتم :مديريت تهديد در مراك حساس مرتبط با منابع آب و مواد غذايی 

173

 -5-7كنترل و پیشگیري از آلودگی عمدي آب و مواد غذايی
با توجه به ويهگیهای عوامل زيستی بهويهه كشگدگی با  ،امكـان عـد تشـخیص
سريع و بهموقع و عد وجود واكس و سیستم ايمـ سـازی بـر علیـه بسـیاری از آنهـا،
اهمیت توجه به پیشگیری و كگترل آلودگی آب و مواد غذايی به عوامل زيستی ،بـی
پی

از

روش میگردد .بسیاری از عملیاتهای دفاعی موف  ،قبل از وقوع تهديـد طراحـی

میگردند ،زيرا در هگگا بروز تهديدات زيستی و با توجه به د يـل ذكرشـده در بـا و
ترس و وحشت ايجادشده در بی مرد  ،امكان برنامهريزی و تصمیمگیری بسـیار دشـوار
میباشد .در ايا ت متحده ،اداره غذا و دارو ( )FDAبا تأسیس آژانسهـايی در سـطوح
مختلف ناحیهای ،دولتی و مركزی ،كلیه مراقبتهای ز  -از مرحله تهیه و تولید مواد
اولیه تا مرحله مصر مواد غذايی  -را كامالً تحت نظر قرار داده است .ايـ مراقبـتهـا
پس از واقعه  33سپتامبر بسیار گستردهتر شده است و تمامی بخـ هـای مربوطـه در
ايالتهای مختلف با اي اداره همكاری مستقیم دارند .مراقبت از مواد غذايی وارداتـی و
تولیدات داخلی ،بستهبگدی محصو ت ،ماشی آ ت ،كاركگان شاغل در امر تغذيه و مـواد
غذايی و آموزش مداو مرد و دستیابی به تكگیكها و روشهای تشخیص سريع عوامل
زيستی ،از مهمتري اقـداماتی هسـتگد كـه ايـا ت متحـده بـرای پیشـگیری و كگتـرل
تهديدات زيستیی ناشی از مواد غذايی به آن توجه نموده است.

 -1-5-7پی

بینی و تأمین آب سالم

اهمیت آب با توجه به استعداد آن در انتشار بیماریها ،بسیار زياد اسـت و تـأمی
آب سالم میتواند نتايج بهداشتی با وسعت و اهمیت بسیار با يی داشته باشد ،به نحوی
كه وفور يا كمبود آب سالم میتواند به معگای سعادت يا فقر و زندگی يا مـر

و حتـی
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عامل بروز جگگ باشد .مگابع و مخازن آب شرب و غیرشرب ،يكی از اهدا بسیار مهـم
سالحهای زيستی و بیوتروريسم میباشگد.
برای به حداقل رساندن خطر دسترسی غیر مجاز به مگابع و وروديهـای آب ،نقـاط
بازرسی و جايگاههای پمپاژ در شبكه آب ،بايد از حصار و قفل استفاده نمود .اي ابـزارهـا
میتوانگد با استقرار نگهبان در محل و نصب دتكتورها تقويـت گردنـد .همچگـی نصـب
اخطاردهگدههای بی صدايی كه به مراكز پلیس متصـل باشـگد ،اهمیـت زيـادی دارد .در
صورت وجود مگابع كافی ،میتوان از سیستمهای نظارت و كگترل از راه دور نیز اسـتفاده
كرد .شهروندان بايد ترغیب شـوند و هرگونـه فعالیـت مشـكوك را بـه مقامـات مربوطـه
گزارش نمايگد .بدون شك ،مگابع آب سطحی از جمله رودخانههـا مـیتوانگـد در مقابـل
آلودگی های وسـیع آسـیبپـذير باشـگد .مـثالً ،آلـودگی ايـ آبهـا بـا مقـادير فـراوان
فاضالبهای صگعتی و يا عملیات خرابهكارانه در نقاط خروجی تاسیسات تصـفیهخانـه را
میتوان نا برد.
نبايد اجازه دهیم تروريستها و يا عگاصر دشم به مگـابع آب مـا دسترسـی پیـدا
كرده و آن را آلوده كگگد و بعد از ايگكه كـار از كـار گذشـت در صـدد درمـان بیمـاران
برآيیم .اگر آب مصرفی بعد از يك حمله زيستی ،آلوده باشد میتوانـد مگجـر بـه شـیوع
اپیدمیهای خطرناكی در مگاط شود و حادثـهای دردنـاكتر را در پـی داشـته باشـد .بـا
پی بیگی يك حادثه ،ز است تا حداكثر امكان ،آب سالم تهیه و ذخیـره شـود تـا در
زمان بروز حادثه بهدقت و حساب شده بی نیازمگدان توزيع شود .يكـی از ويهگـیهـای
بسیار مهم مراقبت از مگابع آب در شهرها و روستاها ،كگترل روزانه نمونههای آب نسبت
به آلودگیهای عمدی با عوامل زيستی و فعالیـتهـای بیوتروريسـتی اسـت .در چگـی
شرايطی استفاده از ظرو آب بستهبگدیشـده يـك تـا چگـد لیتـری پالسـتیكی سـبب
میشود در شرايط بحران بتوان بهتر و آسانتر ،آب سالمتری را بـی نیازمگـدان توزيـع
كرد و حتی سهمیه هر خانواده را به ايشان تحويل داد .بهتر است در اي شرايط هر آبی
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ابتدا ده دقیقه جوشانده شده و بعد از كلرزنی مصر شود .ز است عالوهبر آب ،مقدار
ی قرص كلر و يا تركیبات مگاسب آن برای شرايط اضطراری جهـت كلرزنـی آب شـرب
ذخیره شود .تامی آب ،با كیفیت مگاسب برای هر مصرفی تحت هر شـرايطی ضـروری
است .هر خانوادهای وابسته به س  ،شرايط فیزيكی و فعالیتهـا و شـرايط آب و هـوايی
مگطقه خود ،مقادير مختلفی آب نیاز دارد كه بايد برای شرايط خاص ذخیره نمايد .ولی
بهطور متوسط ذخیره  0لیتر آب در روز به ازای هر نفر مگاسب است .در چگی شرايطی
بايد كمتر و بهاندازه نیاز برای نوشیدن استفاده نمود و بیشتر برای روزهای بعد ذخیـره
كرد و برای رسیدن به اي مگظور بايد به مرد آموزش داد تا بتوانگد درست و بـهانـدازه
مصر كردن را ،برای مدتی تحمل و رعايت نمايگد .يكی از اولويتهـای مهـم و اصـلی
تداركات و امداد رسانی به حادثه ديدگان ،تهیه و تامی آب شرب مصرفی آنهاست و به
همی علت ،سالمت آب و حفاظت از مگابع آب برای جلوگیری از هر حادثـه احتمـالی،
حتی عملیات خرابكاری ديگران ز و ضروری است .تامی آب شرب برای افراد شركت
كگگده در يك عملیات نظامی از مهمتري و اولی وظیفه لجستیك هر يگـان اسـت .در
اي شرايط ،نیازمگد برنامهريزی هستیم كه فوراً عملی و قابل اجرا باشـد .آزمـاي هـای
روتی آب متأسفانه پوش

ز را برای تشخیص عوامل زيستی ندارنـد و از ايـ نظـر

ناقص هستگد .بايد آزمايشگاههای مجهز زنجیرهای بهوجود آمده و پرسگل آنها به نحوی
آموزش ببیگگد كه هرگونه تغییر در كیفیت میكروبی -شـیمیايی آب بـهصـورت روزانـه
ضبط و ثبت و به مركز هوشمگد مركزی ارسال گردند .بدي ترتیب میتـوانیم از وقـوع
يك حمله زيستی و بیوتروريسم آگاهی يـابیم .ايـ كـار در وهلـه اول نیازمگـد توجیـه
تصمیمسازان و تصمیمگیران با دست است و تگها راه آن ،برقراری سـمیگارهای دورهای
است كه ابعاد مختلف سالحهای زيستی و بیوتروريسم را برای گروههای متفاوت تشـريح
كگگد .در بسیاری از شرايط اضطراری كه بهوقوع میپیوندد ،ممك است برای استفاده از
مگابع آب در دسترسی كه بعضاً آبهای سطحی هستگد و يـا مگـابع آب شـور ،نیازمگـد
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تصفیهخانههای بسیاری باشیم كـه بتوانگـد در اسـرع وقـت آب را تصـفیه و در اختیـار
مصر كگگدگان قرار دهگد .در اي بی امروزه كاربرد دستگاههای تصـفیه آب بـه روش
اسمز معكوس و ديگر روشهای فیلتر غشائی جايگاه خاصی پیدا كردهاند و با قابلیتهای
با ئی كه دارند هگوز نتوانستهاند نیاز نیروهای نظامی را در شرايط مختلف تأمی كگگـد.
با اي وجود ،تابحال جايگزي مگاسبتر برای آنهـا يافـت نشـده اسـت و همـی روش را
میتوان در شرايط اضطراری راهاندازی و بهكـارگیری نمـود و بـه كمـك آن ،آب شـرب
مصرفی مرد را تهیه نمود .اي روش به علت دارا بودن غشا ءنیمه تراوا میتوانـد انـواع
آ يگدههای آب ،مثل مـواد آلـی ،بـاكتریهـا و ويـروسهـا و سـمو و عگاصـر جزئـی،
هیدروكرب ها و نمكهای محلول را حذ نمايد و روش مطمئگی در حوادث بیولوژيكی
احتمالی در آيگده مـد نظـر قـرار گیـرد .در شـرايطی كـه حادثـهای نباشـد آب بعـد از
صا سازی در تصفیهخانهها و بعد از گگدزدائی قابل شرب است ولی زمانی كه حادثـهای
ناشی از انتشار عوامل زيستی اتفا افتد ،ز است آب بعد از فیلتر شـدن بـا گذرانـدن
فرآيگد تصفیه اسمز معكوس و سپس بسترهای كرب فعال و گگدزدائی مصر شود تا از
اي طري از عد وجود آلودگی در آب اطمیگان حاصل شـود .روش اسـمز معكـوس در
شرايط آب و هوائی مختلف و برای تصفیه انواع آبهای با كیفیت متفاوت كـاربرد دارد.
اي شیوه در طول شبانهروز قابل استفاده بوده ،قابلیت جابجائی و تحرك بـا ئی داشـته،
از وزن و اندازه مگاسبی برخوردار بوده و فگاوری آن بهروز و بهرهبرداری و نگهداری از آن
آسان است.
 -1-1-5-7كنترل و نظارت بر منابع آب و مواد غذايی
فعالیتهايی كه در پاس به اپیدمی بیماریهای عفونی و يا عوامل بیمـاريزای قابـل
انتقال توسط آب و مواد غذايی انجا مـیشـود ،بـرای شگاسـايی اپیـدمیهـای ناشـی از
آلودگی عمدی زيستی و شیمیايی مگاسب میباشگد .در حقیقت ،سازمانها نبايد بهطـور
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مجزا و اختصاصی برای مقابله با تروريسم يا حوادث ناشی از آن اقدا نمايگد .مثالً نبايـد
هر سازمانی برای امگیت مواد غذايی مورد نیاز خود يـك روش اتخـاذ نمايـد .بـهمگظـور
مقابله با بیماریهای اپیدمیك با هر علتی يـا عواقـب ناشـی از آنهـا بايسـتی نظـارت بـر
بهداشت عمومیتقويت گردد .پرسشگامههايی كه برای نظارت بر اپیدمیبیماریهـا تهیـه
میگردد بايستی به گونهای طراحی شوند كه شامل شگاسايی راه ورود (مثالً نشـان دهـد
عامل بیماری از طري آب ،غذا يا هوا مگتقل شده است) ،میزان و مگشاء آلـودگی باشـد.
مــاموري بهداشــت عمــومی ،بايــد فعالیــتهايشــان را بــا كاركگــان شــبكه آبرســانی،
ذخیرهكگگده های مواد غذايی و نیز مصر كگگدكان هماهگگ نمايگد .بهطوریكه بتوانگـد
با اطمیگان و سرعت ،درخواستهای خريد و برگشت دادن مواد غذايی يا ساير فراوردههـا
را ارزيابی نمايگد و اگر به موردی از آلودگی برخورد كردند ،مجريان قـانون را در جريـان
امر قرار دهگد.
 -1-1-5-7رديابی و برگشت دادن محصوالت فروشگاه
بهمگظور انجا تحقیقات در خصوص حوادث مرتبط با محصـو ت غـذايی يـا سـاير
مواد مصرفی موجود در فروشگاهها ،رديابی تعدادی از آنها ز است .اي موضوع بايستی
در برنامههای مقابله با حوادث مدنظر قرار گیرد .شگاسـايی سـريع مگـابع آلـودگی و نیـز
محلی كه مواد آلوده شدهاند ،به شدت تعداد تلفات را كاه

مـیدهـد .همچگـی باعـث

تسهیل در خارج كردن محصو ت آلوده از فروشگاه میگـردد .در خصـوص آلـودگی آب
آشــامیدنی ،برگشــت دادن نمونــهای از آن ز نیســت .در مــوردی كــه آلــودگی آب
آشامیدنی رخ دهد ،اقدامات سريع و ضـروری بايسـتی بـرای تمـا قسـمتهـای شـبكه
آبرسانی كه ممك است آلوده شده باشد ،انجا گیرد و مصر كگگدگان نیز بايستی آگـاه
شوند .در هر حال ،برنامههای پیشرفته و درك صحیح از شبكه آبرسانی و نیز چشمههای
اصلی تأمی آب بسیار حايز اهمیت است .در بسـیاری از شـبكههـای تولیـد محصـو ت
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كشاورزی امكان برگشت دادن بسیاری از محصو ت وجود ندارد .زيرا ،در مزارع كوچـك
مواد اولیه خا را تركیب و محصول كمیتولید میگردد .محصو تاندك چگد مزرعه نیـز
با هم ادغا و يك محموله بزر

تولید میگردد .از اي رو ،مشخص كردن مگشاء آلـودگی

امری بسیار مشكل میباشد .به عبارت ديگر ،يافت ارتباط بی يك محموله آلوده با يـك
تولیدكگگده خرد؛ بسیار مهم اسـت .در خصـوص مـواد خـا  ،برگشـت دادن نمونـهای از
محصول و نظارت بر معیارهای كگترلی زنجیره تولید ،تعیی كگگـده امگیـت مـواد غـذايی
است .بسیاری از خوراكیها در كارخانههای مركزی تولیدشده و در مگاط وسیعی پخ
میگردند .گاهی ممك است محصولی توزيع جهانی داشته باشد .آلودگی اي گونه مـواد،
باعث گرفتاری تعداد زيادی از مرد جهان میگردد .به اي ترتیب ،تعیی سـريع مگشـاء
آلودگی و مگاط آلوده ضم ايگكه خارج كردن محصو ت آلوده از فروشگاهها را تسهیل
مینمايد ،میتواند بهطور مـوثر تعـداد تلفـات را كـاه

دهـد .در هـر حـال برگردانـدن

محصول از فروشگاه به محل تولید ،يك اقدا ضروری است.
 -3-1-5-7بررسی مسیر يا لولههاي اصلی آب
لولههای اصلی كه آب را به تصفیهخانه انتقال مـیدهگـد ،ممكـ اسـت نسـبت بـه
آلودگی آسیبپذير باشگد .در هر حال ،موقعیـت ايـ لولـههـا كـه در تمـا شـبكههـای
آبرسانی ،قبل از تصفیه قرار دارند،ايجاب میكگد كه خگثـیسـازی عوامـل شـیمیايی يـا
بیماريزا ،و نیز شگاسايی آنها انجا گیرد .با اي حال ،شگاسايی يـك نـوع خـاص از مـواد
شیمیايی يا راديواكتیو بسیار مشكل است .بهعالوه ،برخی از عوامل میكروبی را نمیتـوان
به سرعت شگاسايی كرد .همچگی  ،بیشتر مواد شیمیايی و راديواكتیو و برخـی از عوامـل
میكروبی را ضرورتاً نمیتوان با روشهای مرسو  ،غیر فعال يا حذ نمـود .بـرای تـأمی
امگیت اي بخ
استفاده نمود.

از شبكه آبرسانی میتوان از همان تجهیزات حفـاظتی تصـفیهخانـههـا
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 -4-1-5-7بررسی تصفیهخانهها
تصفیهخانهها در شبكه تأمی آب از اهمیت حیاتی برخوردارنـد .كـاه

يـا حـذ

ضدعفونیكگگدهها و وارد كردن عمدی ارگانیسمهای بیماريزا بـه شـبكه آبرسـانی باعـث
انتشار ارگانیسم به سراسر شبكه میگردد .اخیراً بیماریهای اپیـدمیك ناشـی از آب كـه
در اثرايجاد اختالل در عملیات ضدعفونی آن بوده ،رخ داده است .بهطور سـگتی ،د يلـی
برای محافظت از سالمت عمومیدر مقابل بیماری های مسری و مواد شـیمیايی صـگعتی
وجود دارد .از اي رو ،تصفیهخانههای آب بهويهه شبكههـای آبرسـانی معمـو ً از نزديـك
تحت كگترل هستگد .پرسـگل آزمايشـگاه مسـتقر در تصـفیهخانـه بايـد بـهطـور مرتـب
نمونههايی برای تشخیص انواع مختلـف آلـودگی را مـورد بررسـی قـرار دهگـد .احتمـا ً
شبكههای كوچك تا متوسط آسیبپذيرترند .دسترسی پگهان به يك تصـفیهخانـه بـرای
وارد كردن آلودهكگگدهها بايد با تعبیه موانع امگیتی متعدد به شدت محـدود گـردد .ايـ
موانع را میتوان با ابزارهای ديگر تقويت نمود؛ از جمله ،استفاده از گشتزنی در فواصـل
نامگظم ،تلويزيون مداربسته ،قفلهای مقاو و كار گذاشت آژير اعالن خطر در تجهیـزات
مهم و نیز تجهیزات بازرسی را میتوان نا برد.
كلر زنی در بسیاری از عوامل بیماريزا و نه همه آنها موثر است .كلر به آسانی در آب
حل میشود .وجود مقدار زياد گاز كلر در مخازن آب بهويهه در مگاط پر جمعیت ،خطر
عملیات تروريسـتی را متوقـف مـینمايـد .اوزون زنـی بـا ايـ كـه يـك روش پرهزيگـه
ضدعفونیكگگده است ،ولی معمو بر مواد آلوده كگگده ،عوامل بیمـاريزا و سـمو بسـیار
موثر است .با اي حال ،پايداری اثر ضدعفونیكگگده اوزون كمتر از كلر میباشد.
 -5-1-5-7بررسی شبكههاي لولهكشی توزيع آب
معمو ً آب تصفیهشده از طري شبكه لولهكشی زيرزمیگی و بهصـورت تحـت فشـار
در اختیار مصر كگگده قرار میگیرد .از آنجا كه كاربرد اصلی شبكه لولهكشی توزيـع آب
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تحت فشار ،رساندن آب به مرد است ،ماهیت فشاری شبكه میتواند از تمـاس آبهـای
سطحی زيرزمیگی و نیز فاضالبها با آب آشامیدنی تصفیهشده جلوگیری نمايد .لـذا وارد
كردن عمدی آلودهكگگدهها را به اي گونه آبها بسیار مشكل مینمايد ولی بـاز هـم غیـر
ممك نیست .يك تكگیسی مجرب به آسانی میتواند به اي سیستمها دسترسـی پیـدا
كگد .از زمانی كه آب تحت فرايگد تصفیه قرار میگیرد تا وقتی كه به دست مصر كگگده
میرسد ،هرگونه آلودگی ممك است در آن باقی بماند.
 -6-1-5-7بررسی مخازن و برجهاي آب
در بسیاری از شبكه هـای آبرسـانی ،اغلـب مصـر كگگـدگان آب آشـامیدنی مـورد
نیازشان را بهطور مستقیم از مگبع اصلی دريافـت نمـیكگگـد ،بلكـه از طريـ مخـازن و
برجهای هوايی نصب شده در محل ،آب مصرفی آنها تـأمی مـیگـردد .بـه ايـ ترتیـب
توزيع نهايی آب برای مصر كگگدگان از طري شبكه لولهكشی محلی و اغلـب بـا فشـار
يكگواخت صورت میگیرد .آب تصفیهشده در اي مخازن و برجهای تحـت فشـار جاذبـه
ناشی از ارتفاع بوده و بگابراي  ،فشار زيادی در آنها وجود ندارد .البته بايد درنظـر داشـت،
تا زمانی كه آب در مخازن و برجها قرار دارد ،محافظت از آنها آسانتـر اسـت .بـرای بـا
بردن امگیت مخازن و برجهای آب ،بايستی شرايطی را ايجاد نمود كه نتوان بـه سـهولت
به آنها دسترسی پیدا كرد .اي امر میتواند با نردهكشی ،تعبیه موانع متعدد در ورودیها
و نیز بست دربهای ورودی انجا شود .همچگی میتوان امگیـت ايـ تاسیسـات را بـا
آشكار سازها ،نصب آژيرهای بی صدايی كه به اداره پلیس متصل است و نیز اتا كگتـرل
تقويت كرد .در صورت وجود مگابع كافی میتوان از وسايلی برای پاي
آب ،تلويزيون مدار بسته و نیز استقرار نگهبان در محل بهره جست.

و كگتـرل كیفـی
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 -7-1-5-7بررسی شبكه لولهكشی محلی توزيع آب
با آنكه شبكههای لولهكشی ،آب تحت فشار را به شیرهای داخـل مگـاط مسـكونی
میرسانگد ،نقاط نفوذپذير بسیاری نسبت به آلودگی عمدی در آنهـا وجـود دارد .بـا ايـ
حال ،اي گونه آلودگیها بر جمعیـتهـای زيـادی تاثیرگـذار نمـیباشـگد .ولـی اگـر آب
آشامیدنی موجود در شبكههای توزيع ،بعد از تصفیه شدن آلوده گردد ،بـه خـاطر ايگكـه
امكان رقی سازی وجود ندارد ،خطر ايجاد صدمه و مر

در افراد مصر كگگـده آب ايـ

شبكهها بیشتر است .برخی از ساختمانهای معی و مگازل ،شـبكه لولـهكشـی مشـترك
دارند و اغلب آب مورد نیاز آنها از مخازن تأمی میگردد .اي امر باعث شـده اسـت كـه
تروريستها ،در مقايسه با شبكه سراسری آب ،راحتتر به عملیـات خرابـهكارانـه دسـت
زنگد .وارد كردن عمدی آلودهكگگدهها در اي شبكههای توزيع آب میتواند سـاختمانهـا
يا مگاط مختلفی را هد قرار دهگد .درهرحال ،آلوده كـردن بخـ

كـوچكی از شـبكه

توزيع آب میتواند مگجر به گسترش هراس عمومیگردد.
آلوده كردن حتی يك بخ

كوچك از سیستم توزيع میتواند مگجـر بـه گسـترش

هراس عمومی شود .بگابراي  ،هم ذخیرهكگگدهها و هم مصر كگگدههای آب بايـد توجـه
ويههای به شبكههای توزيع محلی داشته باشگد .اي موضوع بايد در طـرحهـای آمـادگی
نیز لحاظ شود .در شبكههای توزيـع محلـی مـثالً در سـاختمانهـای اداری و مسـكونی،
بهمگظور حفظ و نگهداری خطوط لولهكشی آب ،كگتورهـا بايـد بـهوسـیله درپـوشهـای
قفلدار و يا در اتا های مخصوص قرار داده شوند .كلیه رفتارهای مشـكوك ،بـهخصـوص
اگر با اقدامات نگهداری و تعمیری غیرمعمول همراه باشگد ،بايد فوراً به مسئولی مربوطه
گزارش شوند .تفكیك قسمتهای شبكه توزيـع آب باعـثايجـاد شـرايط مطلـوب بـرای
كگترل آن میگردد .به اي ترتیب ،جداسازی بخ

آلودهشده شبكه امكانپذير میگردد.

رعايت اي ويهگی در طراحی اغلب شبكههای پیشرفته توزيـع آب متـداول اسـت و
در مواجه با مشكالت متداول نظیر تعـويض و تعمیـر لولـههـا و پاكسـازی آلـودگیهـای
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میكروبی غیر عمدی كاربرد دارد .در تاسیسات حساس بهخصـوص نظیـر بیمارسـتانهـا،
سرويسهای عمومی ،سرويسهای امگیتی و كارخانجات تولید غذاهای كگسروشده و نیـز
بطریهای آب ،فرايگدهای تصفیه مضاعفی بايد مد نظر قرار گیرد.

 -1-5-7پی

بینی و تأمین غذاي سالم

حفاظت كامل مگابع آب و مواد غذائی و بستهبگدی و سپس حمـلونقـل و ذخیـره
كـردن آنهـا ،بهتـري راه پیشـگیری از آلـودگی آب و غذاسـت و ز اسـت بـا اعمـال
كگترلهای ز اي امر محق شود تا از اي طري خطر شیوع بیمـاریهـا بـه حـداقل
ممك برسد .عد استفاده از آب و مواد غذايی مگاط آلـوده ،اسـتفاده از مـواد غـذايی
بستهبگدیشده و مطمئ طب دستور مقامات بهداشتی ،تهیه تجهیزات انفرادی ،رعايت
بهداشت در تهیه ،نگهداری ،توزيع و مصر مواد غذايی ،عد اسـتفاده از مـواد غـذايی
گوشتی و غیر گوشتی  -كه بهصورت غیر مجاز تهیه گرديدهاند  -عد تماس با دا های
آلوده و فرآوردههای آنها ،دور از دسترس حشـرات و جونـدگان نگهـداری كـردن ،جـدا
كردن مواد غذايی خا و پخته ،پخت كامل غذا قبل از مصر و گزارش سريع به مراكز
مسئول در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك و غیره ،از جملـه اقـدامات اساسـی در
اي خصوص میباشگد.
 -1-1-5-7امنیت قبل از تولید ،تولید و برداشت محصوالت كشاورزي
 امنیت غذاي دامها :بسیاری از بیماریهای مگتقله از طري آب و مـواد غـذايیمیتوانگد بی فراوردههای غذايی حیوانی و انسانی در زنجیره غـذايی مگتقـل شـده و بـا
مصر دا آلوده موجب گسترش و انتقال بیمـاری از حیوانـات بـه انسـانهـا گردنـد .از
طرفی تاثیری كه آلودگی عمدی اي فراوردهها میتواند بر سالمت انسـان داشـته باشـد؛
نشاندهگده اعتماد مصر كگگدهها بر امگیت غذايی و اقتصاد يك كشور است .بسـیاری از
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تركیبات خوراك دامها در بازارهای جهانی از اهمیت ويـههای برخوردارنـد .سیسـتمهـای
تأمی سالمت ،بايستی در كگترل كیفی ايـ محصـو ت نیـز لحـاظ شـوند .معیـارهـای
امگیتی از جمله كگترل دسترسی بـه ايـ محصـو ت و نیـز كگتـرل سیسـتمهـای ضـد
خرابهكاری و پلمپ در جريان تولید ،حملونقل و ذخیرهسازی اي فراوردهها بايد بـهكـار
گرفته شوند .مكانیسمهای جمعآوری و برگشت دادن تركیبات غـذايی و خـوراك دا هـا
بايستی تسهیل گردد.

 امنیت مناطق تولیدكننده محصوالت كشاورزي :مگاط تولید كشـاورزی ،ازمزارع كوچك تا مزارع بزر

كشت و صگعت و نیز دامداریها را شامل میگردد .در ايـ

مگاط  ،اولويت با تولید است و نه تأمی امگیت به تگهايی .اخیراً برنامـههـايی بـهمگظـور
بهیگهسازی فعالیتهای كشاورزی تدوي شده است كه دربردارنده امگیت مواد غذايی نیز
میشوند .مگاط تولیدات كشاورزی میتوانگد نسبت به آلودگی های عمدی آسـیبپـذير
باشگد .مثالً ،در برابر حشرهك های سمی و نیز ساير مواد شیمیايی آسیبپذير هسـتگد.
آب مورد استفاده برای آبیاری به راحتی توسط مواد زيستی و شیمیايی آلوده مـیشـوند.
از اي رو ،روند كار بايد بهگونهای باشد كه در نقاط آسیبپذير ،معیارهای كگتـرل بـهكـار
برده شود به طوری كه بتواند ايجاد آلـودگیهـای عمـدی و غیـر عمـدی را شگاسـايی و
كگترل نمايد .نظر به ايگكه میوهها و سبزيجات مستقیماً و بدون فراوری مصر میشوند،
فرصت محدودی برای به كارگیری معیارهای كگترلی بهمگظور شگاسايی و از بـی بـردن
آلودگی دارند .در حالی كه تعداد زيادی موارد وقـوع آلـودگی عمـدی در خـالل فـراوری
تولید گوشت ،ماهی ،مرغ و محصو ت لبگی وجود داشته اسـت .ايـ امـر نشـاندهگـده
آسیبپذيری اي محصو ت است .از اي رو ،میتـوان احتمـال آلـودگی غیـر عمـدی يـا
عمدی را كاه

داد .اقـدا اخیـر را بايـد بـه حسـاب اسـتقرار نقـاط بازرسـی و پـاي

معیارهای كگترلی مگطقه در نظر گرفت .در برخی از فعالیـتهـای برداشـت محصـول ،از
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جمله خشك كردن محصول در فضای باز ،فرصت مگاسبی را برایايجاد آلـودگی عمـدی
بهوجود میآورد .كگترل دسترسی به بخ های تولید فراورده كشاورزی و نیز نظـارت بـر
آنها ،بهخصوص در واكگ

به تهديدات احتمالی يا قطعی بايد بهكار برده شود.

 -1-1-5-7ذخیره سازي و حملونقل مواد خام
تاًسیسات ذخیرهسازی محصو ت كشاورزی ،از فضای باز گرفته تا سیلوهای عظـیم
و نیز وسايل حملونقل؛ از وسايل نقلیه شخصی گرفته تا كشتیهـای اقیـانوس پیمـا ،در
هر مورد دستورالعملهـای قابـل اجـرا وجـود دارد .بـرای تـأمی امگیـت وجلـوگیری از
دسترسی غیر مجاز بـه تاسیسـات ذخیـرهسـازی و كانتیگرهـای مخصـوص حمـلونقـل
فراوردهها ،میتوان از ابزارهای فیزيكی مثل حصار و قفل استفاده كرد .همچگی میتـوان
با بهكارگیری پرسگل امگیتی و استقرار آنها در محل ،رديابها و آژيرهای بی صدايی كـه
به قسمتهای امگیتی مربوطه متصل میشوند ،ايمگـی را افـزاي

داد .اگـر مگـابع مـالی

اجازه دهگد میتوان از دوربی ها و تلويزيونهای مخصوص كگترل از راه دور نیز اسـتفاده
كرد .در كانتیگرهای بزر

در صورت امكان بايد از قفلهای و ك و مهرهای آشكار ساز

و مقاو به دستكاری استفاده كرد .برای ساخت اي ابـزارهـا مـیتـوان از مـواردی مثـل
نوارها و مو های درزگیر كه بهطور گسترده موجود هستگد استفاده كرد.
 -3-1-5-7فراوري مواد خام
در طرح های سالمت مواد غذايی در مرحله فراوری مواد خا  ،موارد احتیاطی مـورد
نیاز جهت پیشگیری از آلودگی عمدی همانگد سیستمهای  HACCPبايـد اجـرا شـود.
آبی كه در فراوری مواد غذايی مورد استفاده قرار میگیرد نیز مهم است ،بهويهه در مـورد
غذاهايی مثل میوهها و سبزيجات كه كمتري فرايگـد روی آنهـا انجـا مـیشـود .اغلـب
مهمتري كار قبل از مصر اي فراوردهها ،شستشوی آنها است .موارد احتیاطی كه بايـد
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رعايت شود ،مشابه همانهايی است كه در مورد شـبكههـای تـأمی آب آشـامیدنی نیـز
وجود دارد؛ مثل تجزيهوتحلیل آب مصـرفی .در بسـیاری از سیسـتمهـای فـراوری مـواد
غذايی ،اغلب مهمتري نقطه كگترل آلودگیهای میكروبی ،محل تصفیه حرارتی میباشد؛
زيرا رويكردهايی كه با حرارتهای معمولی و در زمان كم صورت میگیـرد ممكـ اسـت
برای تاثیر روی تمامیانواع آلودگیهای میكروبی كافی نباشد و حتی ممك است تاثیری
در كاه

آلودگی با مواد شیمیايی سمینداشته باشد يا تاثیر آن كم باشد.

 -امنیت بخ

هاي فراوري محصوالت :دسترسی به تمامی بخ ها و تجهیزات

حساس ،از جمله بخ های ذخیرهسازی و شبكههای هوايی و آبی ،بايد كگترل و پـاي
شوند .سیستمهای بسته كه اغلب تصور میشود نفوذپذيری كمتـری دارد و بـه تبـع آن،
نیاز به نظارت و بازرسی در آنها كم است نیز بايد مدنظر قرار بگیرد .وسايل شخصی مثل
ظرو ناهار نبايد به بخ های حساس آورده شوند.
 تج يهوتحلیل مواد خام و فـراوري محصـوالت :محـل ورود مـواد خـا بـهزنجیره فراوری ،يك نقطه حیاتی در اكثر عملیاتهای فراوری میباشد .در صورت امكـان
بايد از مگابع مطمئ مواد خا استفاده شود .از آنجايی كه تجزيـهوتحلیـل تمـامی مـواد
مورد استفاده در اعمال تروريستی غیر ممكـ اسـت ،تاكیـد بیشـتر بايـد بـر انحـرا از
شرايط نرمال باشد .در نمونه گیری و تجزيهوتحلیل محصو تی كه تحت فـراوری نهـايی
قرار گرفتهاند ،همیشه بايد امكانايجاد آلودگی عمدی مورد توجه قـرار گیـرد .هـر گونـه
انحرا از مسیر نرمال كه ممك است نشاندهگده وجود آلـودگی باشـد ،بايـد بـه دقـت
بررسی شود.
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 -4-1-5-7ذخیرهسازي و نقلوانتقال محصوالت فراوري شده
برای تأمی امگیت و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به تاسیسـات ذخیـرهسـازی و
كانتیگر های مخصوص حملونقل بايد از ابزارهای فیزيكی مثل نرده و قفل استفاده كـرد.
برای تقويت آنها میتوان از پرسگل امگیتی مستقر در محـل ،رديـابهـا و آژيرهـای بـی
صدايی كه به بخ های امگیتی مربوط متصل میشوند ،استفاده كرد .وسیله ديگری كـه
میتوان بهكار برد ،دوربـی و تلويزيـون كگتـرل از راه دور مـیباشـد .بسـتهبگـدیهـای
پلمپشده و مقاو در برابر دستكاری در همه حال بايد بهكار برده شود .تمامیمحصو ت
برگشتدادهشده بايد قبل از ارسال مجدد ،مورد بررسی قرار بگیرند.
 -5-1-5-7توزيع عمده و خردهفروشی محصوالت
بگگاههای عمدهفروشی و فروشگاههـا ،شـامل بخـ هـای نفوذپـذير شـبكه تـأمی
فراورده های غذايی هستگد .با وجود ايگكـه محفظـههـای پلمـپشـده و مقـاو در برابـر
دستكاری در برابر كاه

آلودگیهای غیر عمدی بسـیار مفیـد هسـتگد ،افـرادی كـه بـا

چگی ابزارهای امگیتی آشگايی دارند ،میتـوان در آن نفـوذ كگگـد .دسترسـی محـدود و
كگترلشده و سیستم حراستی ويهه شامل دوربی های امگیتی و ساير نظـارتهـا ممكـ
است مورد نیاز باشد.
برای كاه

احتمال جايگزي كردن محصو ت آلوده در قفسهها ،میتوان مشتريان

را از آوردن بستهها به فروشگاهها مگع كرد .غذاهای بستهبگدینشده نسـبت بـه آلـودگی
عمــدی ،نفوذپــذيری بــا يی دارنــد .بــرای جلــوگیری از آلــودگی عمــدی در غــذاهای
بسته بگدینشده و در مراحل قبل از بستهبگدی كگسـروهـا بايـد از محفظـههـای خیلـی
مطمئ استفاده كرد .مغازه های عمدهفروشی و خردهفروشی ،محصو ت مورد نیازشان را
بايد از مگابع قابل اعتماد تهیه كگگد .جابجايی محصو ت غذايی غیر اسـتاندارد بـا سـاير
محصو ت با ارزش (جعل كردن) در نقـاط مختلـف جهـان اتفـا مـیافتـد .اسـتفاده از
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محصو ت با برچسب های تقلبی و اجزاء و تركیبات جايگزي شده كـه اغلـب آلـوده نیـز
هستگد ،از انواع جعل كردن میباشد.
 -6-1-5-7بررسی سرويسهاي غذا خوري و تهیه غذاي خانگی
 مواردايمنی در سرويسدهی غذا :سرويسهای غذاخوری همواره هدفی بـرایحمالت تبهكارانه بوده است .چاشگیهای غذايی كه در رستورانها و موسسات در ظرو
درباز عرضه میشوند ،نسبت به آلودگیهای عمدی نفوذپذير هستگد .كگترل دقی مكـان
تهیه سا د و ساير سرويسهای غـذاخوری عمـومیبـرای جلـوگیری از آلـودگی عمـدی
ممك است ز باشد .از آنجايی كه دستگاههای فروش اتوماتیـك اغلـب تحـت نظـارت
نیستگد ،ممك است هد ايجاد آلودگی قرار بگیرند .ممك است نیاز بـه نظـارت دقیـ
وجود داشته باشد و همچگی استفاده از ابزارهای پلمپ و آشكارسازها ز شود.
 سالمتی فراوده هاي غذايی در تهیه غذاها در منازل شخصی :برنامـه هـایآموزشی مصر كگگدهها بايد شامل اطالعاتی در مورد آلودگی غیر عمدی نیـز باشـد .بـه
خاطر آلودگی غیر عمدی ،بايد بر شست شـو و پخـت كـافی غـذا قبـل از مصـر  ،تاكیـد
بیشتری شود .همچگی به پلمپ بودن بستهبگدیها بايد دقیقاً توجه كرد .محصو تی كه
استحكا بستهبگدی يا جعبه آنها مورد ترديد است يا محصو تی كه دارای كیفیت مـورد
انتظار نیستگد مثالً ظاهر ،بو يا مزه غیر طبیعی دارند ،نبايد تهیـه و مصـر شـوند .اگـر
مشكوك به دستكاری هستیم ،بايد تهیه كگگده ،فروشگده و ماموري بهداشـت عمـومیو
مجريان قانون همگی مطلع شوند.
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بهطور كلی در تأمی غذای سالم برای شرايط خاص بايد به نكات ذيل توجه شود:
 -3سیكل انجماد مواد غذائی قطع نشود.
 -3مسیرهای حملونقل تا محل مصر حتیا مكان كوتاه و مراحل حملونقـل و
جابجايی كم باشد.
 -1ترجیحاً مواد غذائی با جگس مگاسب بستهبگدی شوند.
 -0تسهیالت ز برای ذخیره مگاسب و كافی و سالم فراهم شود.
 -1شرايط پخت غذا ،بهداشتی و سالم باشد.
 -1آب مصرفی برای پخت غذا سالم باشد.
 -3غذای آمادهشده مـدت زيـادی قبـل از مصـر نگهـداری نشـود و در صـورت
ضرورت ،يا در دمای كمتر از  0درجه و يا با ی  01درجه سانتیگراد نگهداری شود.
 -1به تاري مصر مواد غذائی بستهبگدیشده توجه شود و مواد غذائی كگسروشده
بايد با فرآيگد حرارت دادن قبـل از مصـر  ،از وجـود هرگونـه آلـودگی پـاك شـوند و
كگسروهائی كه دارای وضعیت طبیعی نیستگد (مثالً باد كرده ،سـیاه شـده ،دارای بـوی
نامطبوع ،وجود حباب در مواد غذائی داخل آن) نبايد مصر شوند.
 -3كیفیت غذاهای آماده قبل از توزيع ،مورد تأئید مسئولی بهداشتی قرار گیرد تا
از شیوع بیماریهای ناشی از مصر غذای آلوده پیشگیری شود.
 -31خشك و تغلیظ كردن مواد غذائی جهت كاه

فعالیت آبی آنها به پائی تر از

 %11از تولید سم جلوگیری میكگد.
 -33مواد غذائی بهويهه گوشت سفید و قرمز بايد بهخوبی پختهشده و بعد مصـر
شوند و بايد از مصر غذاهای نیمپز خودداری شود.
 -33از تماس مواد غذائی خا و پخته ممانعت شود.
 -31حیوانات خانگی از محل نگهداری مواد غذائی دور نگهداشته شوند.
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 -30رعايت بهداشت فردی در تهیه و طب غذا بشود و فاضالب تولیدشده به روش
بهداشتی دفع شود.
 -31مواد غذائی از آلوده شدن با گردوغبار حفظ شوند.
-31حتیا مكان از مصر لبگیات (بهويهه شیر غیر پاستوريزه) اجتگاب شود.

 -6-7حفاظت از منابع مرتبط با آب و مواد غذايی
 -1-6-7نظارت بر تهیهكنندگان و توزيعكنندگان مواد غذايى
مواد غذايی ممك است بهعگوان حاملهای عوامل بیمـاريزا بـر علیـه افـراد بیگگـاه
بهكار روند .همه روزه داستان شیرخشكها و گوشتهـای آلـوده را كـه بـه راحتـی بـه
كشورهای مصر كگگده ارسال میشوند ،میشگويم .جگون گاوی و يا تب برفكی نیـز بـر
سر زبانها است .برای كلیه كاركگان ادارهها و سازمانهای ناظر بر مراكز تولید و توزيـع
مواد غذايی كه بهنظر میرسد آموزشهای مگاسب با حرفه خود را ندارند بايد كالسهای
آموزشی ويهه برگزار شود .برنامههای بازآموزی و نوآموزی كاركگـان شـاغل بايـد مـورد
توجه قرار گرفته و حمايتهای ز از آنها بهعمل آيد .چگانچه كارمگدان اداره مراقبت
از مواد غذايی تحت آموزشهای ويهه قرار گیرند و بدانگد كه كار با اهمیتی بر عهده آنان
است و حتی توسط ارگانهای ديگر نیز نظارت میشوند ،احتما ً وظايف خود را با دقت
و حساسیت بیشتری انجا خواهگد داد .ورود محمولههای غذايی (بهصورت تر و خشـك)
به داخل كشور بايد با حساسیت تلقی گردد .آزمايشگاههای گمركی مواد غذايی بايـد از
حالـت سـمبلیك خـارج شـده و از حیـث نیـروی انسـانی آمـوزشديـده و تجهیـزات
آزمايشگاهی حمايت شوند .واقعاً چه ارگانی بر ورود بیحسـاب ايـ همـه مـواد غـذايی
(شیر ،گوشت مرغ ،گوشت ماهی و غیره) نظارت دارد و با چه كیفیتی؟ پیشگهاد میشود
برای اي گروه از كاركگان دورههای تداو آموزش دفاع در مقابل سـالحهـای زيسـتی و
بیوتروريسم برگزار گردد.
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 -1-6-7كنترل و حفاظت دقیق از مراك حساس
حفاظت فیزيكی از تاسیسات و مراكز حساس تـامی كگگـده آب (تصـفیهخانـههـا،
چاههای مورد استفاده برای تامی آب شرب و مخـازن آب تصـفیهشـده) و مـواد غـذايی
(انبارهای نگهداری و مراحل تولید ،نگهداری و توزيع مـواد غـذايی در كارخانجـات مـواد
غذايی) مهمتري رك مقابله با بیوتروريسـم كـه آب و مـواد غـذايی را هـد قـرار داده
است ،می باشد .بگابراي بايستی مگابع آب و مواد غذايی ،انبارهای نگهداری و كارخانجات
تولید مواد غذايی و آب بسته بگدی و كشتارگاههای دا و طیور بهصورت دقیـ و مرتـب
مورد مراقبت شديد قـرار گیرنـد .بـديهی اسـت بـهكـارگیری پرسـگل امـی  ،مطمـئ و
آموزشديده در اي مراكز برای نیل به اي اهدا موثر است.
يكی از جاهايی كـه ممكـ اسـت هـد بیوتروريسـت در حمـالت زيسـتی باشـد
آشپزخانه ها و تولید مواد غذايی برای پرسگل نیروهای نظامی میباشد .برای جلوگیری از
حمالت زيستی و آلودگی در اي محلها ،بايستی مراقبـتهـای دقیـ و كامـل صـورت
گیرد و از سپردن تولید و بستهبگدی غذاها به افراد غیرنظامی بايد اجتگاب كـرد .امـروزه
در كشورهای توسعهيافته ،غذاهای نیروهای نظـامی توسـط خـود افـراد نظـامی تولیـد و
عرضه میشود و هیچگونه تولید و عرضه غذا توسط شركتهـای خصوصـی كـه احتمـال
دارد توسط بیوتروريستها فريب بخورند انجا نمیشود .لذا بايستی اي نكتـه را در نظـر
داشت كه نیروهای نظامی كشورمان در جهت خودكفائی تولید مواد غذايی گا بردارنـد،
تا ضم تأ می مواد غـذايی سـالم در زمـان بحـران بـرای افـراد نظـامی و غیرنظـامی از
حمالت بیوتروريسمی هم جلوگیری نمايگد.
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 -3-6-7كنترل واردات
يكی از راههايی كه تروريستها میتوانگد حمله بیوتروريستی انجـا دهگـد ،ارسـال
مواد غذايی آلوده به كشورهای مورد نظر مـیباشـد .كشـورها سـالیانه مقـادير زيـادی از
محصو ت غذايی مختلف مانگـد گوشـت ،مـرغ ،شـیر خشـك و مـواد اولیـه بسـیاری از
محصو ت را از كشورهای مختلف وارد میكگگد .عوامل بیماريزا را میتوان بـه راحتـی از
بیمار يا محیط جدا نمود و يا به سادگی از بانكهای میكروبی يا كلكسـیونهـای كشـت
خريداری كرد .در حال حاضر ،تولید در مقیاس با ی اي ارگانیسمها مشكالت تكگیكـی
خاصی ندارد ،اما نیاز به دقت با و مراقبت فراوان دارد .طراحی و ساخت ابزارآ ت مفیـد
و مؤثر برای انبارداری سالم ،حمل و رهاي

عوامل میكروبی در خرابكـاریهـا ،بـهطـور

نسبی مشكل است .علیالخصوص اگر هد  ،كار كردن در مقیاس با باشـد .در مقیـاس
كوچك ،بهدلیل استفاده از دستگاههای فريز خشك برای لیوفیلیزه كردن كـه در صـگعت
بسیار متداول است ،مشكالت كاه

میيابد .بهوسیله اي دستگاه میتوان عـاملی مثـل

باسیلوسآنتراسیس را در يك و يال شیشهای كوچك سربسته بهراحتی حملونقل كـرد.
اگر نظارت دقی بر روی اي محصو ت نباشد ممك است ايـ مـواد غـذايی آلـوده بـه
عوامل زيستی باشگد و بهدلیل ايگكه اي مواد در سراسر كشور ممك است توزيـع شـوند
امكان گسترش آلودگی وجـود دارد .لـذا در مبـادی ورودی كشـور بايسـتی كارشگاسـان
مجرب و آموزشديده وجود داشته باشگد كه با نمونهگیری دقیـ از مـواد و بسـتههـای
پسـتی و وارداتـی مشــكوك ،از تهديـدات بیولـوژيكی جلــوگیری نمايگـد .در كشــورهای
توسعهيافته مانگد آمريكا ،بی

از  %11آب مصرفی از آبهای زير زمیگی به دست میآيد

و كمتر از  %31آب مصرفی ،آب سطحی است .لـذا آلـوده كـردن آبهـای زيرزمیگـی بـا
عوامل زيستی و يا سمو  ،كاری ساده و عملی نیست .به عالوه ،تما آب مصرفی ،تصـفیه
شده و در تما مراحل از جهت حضور آلودگیهـای شـیمیايی و زيسـتی بـهطـور كامـل
آزماي

میشود .همـی طـور مـواد غـذايی مصـرفی از بسـیاری جهـت مانگـد آلـودگی
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شیمیايی و میكروبی ،بسته بگـدی ،تمیـزی و غیـره بـهطـور روزانـه و پیوسـته آزمـاي
میشود .سطح با ی بهداشت در كشورهای توسعهيافته ،همراه با سرويسهـای بهداشـت
عمومی مؤثر ،به میزان با يی تهديـدهای زيسـتی انتقـال عوامـل را در بـی مـرد ايـ
كشورها میكاهد و به بیان ديگر ،اي فاكتورها آسـیبهـای گسـترده ناشـی از عملیـات
تروريستی در بی مرد را بهمقدار زيادی كم میكگد .بسیاری از كشورهای توسـعهيافتـه
به خصوص ايا تمتحدهآمريكا ،بهمگظور كگتـرل واردات مـواد غـذايی ،تعـداد بازرسـی
كگترل مواد غذايی را دو برابر و گاهی چگد برابر میكگگد.

 -4-6-7بهكارگیري روشهاي تشخیصی سريع در آزمايشگاهها
وقايع رویداده در دهههای گذشته در ارتباط با بیمـاریهـای ناشـی از غـذا نشـان
میدهد ،شیوع طبیعی و استفادههای بیمورد از میكروارگانیسمهای بیمـاريزا ،بـهعگـوان
يك ابزار تروريستی ،اثرات فاحشی در جوامع بشری داشته اسـت .بیمـاریهـای عفـونی،
گروه بسیار مهم و شايعی از بیماریها میباشگد كه انسان از ديرباز با آنهـا آشـگا بـوده و
طی سالیان دراز ،نسلهای بشر بهطور وسیعی تسـلیم ايـ بیمـاریهـای مرگبـار شـده،
درحالیكه حربهای موثر نیز برای مقابله و مبارزه با ايـ باليـا نداشـتهانـد .امـروز ديگـر
مسجل شده است كه آزمايشگاهها و مراكز تحقیقاتی ،بیشـتري نقـ

را در تشـخیص و

تأيید زودهگگا بیماریهای عفونی و همهگیریها دارد و كوچكتري تأخیر در اي رابطه
می تواند مگجر به فاجعه بزرگی گردد كه ابعاد آن از جغرافیای كشور نیـز خـارج شـده و
اهمیت بی المللی پیدا كگـد .بـرای جلـوگیری از تهديـدات زيسـتی و كگتـرل دقیـ در
مراحل مختلف تولید ،توزيع آب و مواد غذايی ،بايسـتی آزمايشـگاههـا و كارشگاسـان بـه
تجهیزات تشخیصـی سـريع از جملـه روشهـای نـوي تشخیصـی و كیـتهـای سـريع
تشخیصی مجهـز گردنـد تـا از آلـودگی آب و مـواد غـذايی ناشـی از تهديـدات زيسـتی
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جلوگیری نمايگد .تشخیص و جداسازی عوامل بیماريزای مواد غذايی كـه از سـالیان دور
مورد استفاده قرار گرفتهاند به روشهای تشخیصی سگتی معرو میباشگد.
در دو دهه اخیر ،روشهای تشخیصی مولكـولی ،در كگـار روشهـای سـگتی جهـت
تشخیص روتی میكروارگانیسم های بیماريزا بهكار میروند .با توجه بـه محـدوديتهـای
بسیاری ار روشهای سگتی از جمله زمـان بـر بـودن بسـیاری از آنهـا ،نیـاز بـه يكسـری
روشهای سريعتر و در عی حال قابـل اطمیگـانتـر ضـرورت بسـیاری دارد .روشهـای
تشخیصی مولكولی سريع شامل تكگیكهايی میباشگد كه بـر اسـاس شگاسـايی DNA
میكروارگانیسم صورت میگیرد .با توجه به ايگكه روشهای تشخیصی مشابهی میتوانگـد
برای شگاسايی  DNAدر تمامیمیكروارگانیسمها بهكار برده شوند ،لـذا اسـتراتهیهـای
يكسانی میتواند در تشخیص میكروارگانیسمهای بیماريزا در مـواد غـذايی بـهكـار بـرده
شود .از جمله اي روشها میتوان به  PCRاشاره نمود .روشهای جديـد جداسـازی و
تشخیص عوامل بیماریزا برخال روشهای سگتی ،سـرعت بسـیار بیشـتری دارنـد كـه
علیرغم اي برتـری نیازمگـد آزمايشـگاه هـای مجهـز و افـراد بسـیار مجـرب هسـتگد و
هزيگههای بسـیار زيـادی را بـه همـراه دارنـد .همچگـی كارشگاسـان مطمـئ بايسـتی
آموزش هـای ز بـا ايـ تجهیـزات را ديـده باشـگد .همچگـی افـراد شـاغل  -چـه در
آزمايشگاه های داخل كشور و چه در مبادی ورودی كشور  -بايسـتی آشـگايی كامـل بـه
عوامل زيستی و تهديدات زيستی از طري آب و مواد غذايی داشته باشگد تـا در صـورت
مشاهده هر يك از عوامل زيستی سريعاً به مراكز تصمیمگیرنده اطالع دهگد.

 -5-6-7آموزش كارشناسان بخ

كنترل آب و مواد غذايی

بهدلیل نـادر بـودن حـوادث بیوتروريسـمی بـه خصـوص از راه مـواد غـذايی و آب،
كارشگاسان و آزمايشگاههای كگترلكگگده آب و مواد غذايی به ندرت با اي عوامل مواجه
شدهاند .لذا پرسگل آزمايشگاهها با ويهگیها و مشخصات ايـ عوامـل و نحـوه بررسـی و
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فرآوری نمونههای عوامـل زيسـتی آشـگا نیسـتگد .همزمـان بـا انتشـار عوامـل زيسـتی،
دسترسی به مواد غذائی سالم و مطمئ بهدلیل انتشار سريع عوامل زيستی از طريـ آب
و مواد غذايی ،احتمـال آلـودگی افـراد و مراكـز تهیـه و فـروش مـواد غـذائی ،انبارهـای
نگهداری و مراكز طب با مشكل روبرو میگردد .بگابراي برای نظارت و كگترل دقی ايـ
افراد و مكانها روی زنجیره تولید و انتقال و توزيع آب و مواد غذايی میبايسـت آشـگايی
كافی وجود داشته باشد .مركز كگترل و پیشگیری بیماریها در ايـا ت متحـده ()CDC
شبكه آزمايشگاهی ايجاد كرده است كه مسـئول شگاسـايی و تشـخیص عوامـل زيسـتی
است .در اي آزمايشگاهها افرادی كه كار میكگگد آشگايی كامل با عوامل زيستی و نحـوه
كار با آنها را دارند و كامالً اصول ايمگی زيستی را رعايت مینمايگـد .لـذا بـرای ايگكـه از
مصــر آب و مــواد غــذايی مطمــئ مصــر كگــیم بايســتی كارشگاســان مجــرب در
آزمايشگاههای مجهز داشته باشیم.

 -6-6-7اطالعرسانی به مردم
در هگگا بروز تهديدات زيستی ،تقويت نظا بهداشتی – درمانی و دادن اطالعـات
ز و كافی به مرد برای جلوگیری از خسارات جانی و كـاه
الزامی است .بديهی است كاه

تـرس و وحشـت آنهـا

میزان مر ومیـر ،جلـوگیری از بـروز فاجعـه ،كـاه

عكسالعملهای ناشیانه مرد در برابر اي حوادث از اهدا اي برنامههـا مـیباشـد .بـا
توجه به ايگكه بسیاری از كشورها از جمله ايا ت متحده ،انگلسـتان ،آلمـان ،اسـرائیل و
غیره از نظر نظامی ،فگی اقتصادی و سیاسـی ،خـود را در زمیگـههـای مختلـف تجهیـز
نمودهاند ،برنامهريزی و استفاده از روشهای مختلف برای دفاع در برابر تهديدات زيستی
بهويهه برای نیروهای نظامی كامالً ز و اجتگابناپذير است.
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 -7-6-7ارتباطات
بهمگظـور مـديريت بحـران و اجتگـاب از شـايعه پراكگـی ،كسـب آمـادگی بايسـتی
دربردارنده روشهايی برای برقراری ارتباط با رسانهها و مرد باشد .ممك اسـت نتیجـه
ترس و اضطراب ناشی از تهديدات ،بی

از خود تهديد باعث اثرات تخريبی بـر بهداشـت

عمومی ،اقتصاد و صگعت باشد .صر نظر از اي كه يك رويداد مگجر به شـیوع بیمـاری
بشود يا نـه ،ممكـ اسـت اخـتال ت سیاسـی و اجتمـاعی ناشـی از آن و نیـز احسـاس
آسیبپذيری ،مدتها پس از وقوع حادثه باقی بماند .برخی از تروريستها ممكـ اسـت،
اخــتال ت اجتمــاعی و تبلیغــات ناشــی از اقداماتشــان را بســیار مــوثرتر از شــمار افــراد
آلودهشده يا كشتهشده در گسترش پیامشان بدانگد .مثل ايگكه بمبی را در امـاك شـلوغ
كار بگذارند و از سوی ديگر اخطار دهگد تا از كشته شدن افراد جلوگیری شود.
بر اي اساس ،غیر عاقالنه است كه تهديـدات تروريسـتی ،از جملـه انتشـار عوامـل
زيستی ،راديواكتیو و نیز شیمیايی را صرفاً بهعگوان عاملی برای آسیب و يا بیماری تلقـی
نمايیم .با اي حال ،شبكههای تأمی آب و فـراوردههـای غـذايی ،يكـی از اهـدا مـورد
عالقه تروريستها جهت آلودگی میباشد .دسترسی بهايجاد آلودگی كه مگجـر بـهايجـاد
بیماری عمومیگردد ،اهمیت كمتری از كشف شواهدی مبگی بر وجـود عوامـل فیزيكـی
آلودهكگگده دارد .ماموري سالمت و بهداشت عمومی ،مجريان قانون ،سازمانهای تجاری
و ساير سازمانهای بخ

خصوصی و نیز رسانهها بايستی ارتبـاط بـی خـود را بسـط و

گسترش دهگد .اخبار ضروری مرتبط با سالمت عمومی ،بايستی طـوری تهیـه شـود كـه
مگجر به هراس بی مرد نگردد .از طرفی ،وقتی بی اي سازمانها رابطه مگطقی برقـرار
باشد ،از ارائه گزارشاتی كه باعث شیوع بیماری مـیگـردد ،پیشـگیری مـیشـود .چگـی
وقايعی شايعتر هستگد و میتوانگد مگجـر بـه نگرانـی مـرد شـوند .در هـر حـال ،عـد
اطالعرسانی به مرد  ،مگجر به سلب اعتماد آنهـا از مسـئولی مـیشـود .بگـابراي  ،بايـد
آگاهی مگاسب به آنها داده شود .مثال توصیه میگردد كه مرد از مواجه با آلودهكگگدهها

  196شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

خودداری كگگد .همچگی توصیههای پزشكی در ارتباط با ماهیت حادثه بـه مـرد ارائـه
گردد .جگبههای فرهگگی بايستی در برخورد با تهديدات و واكـگ

در قبـال آنهـا مـورد

توجه قرار گیرد .به همب دلیل ،برخـی از روشهـای برقـراری ارتبـاط ممكـ اسـت در
سطح جهانی عملی نباشد .در بخ های مربوط به آب آشامیدنی ،فراوردههـای غـذايی و
ساير فراوردههای مصرفی ،يك رويكرد سیستماتیك اتخاذ شده است؛ زيرا با ايجاد امكـان
ارزيابی آسیبپذيری شبكه آب ،نكات ايمگی رعايـت شـده و مگجـر بـه بهبـود سـالمتی
میگردد.

فصل هشتم

پناهگاههاي ضد تهديدات
زيستی
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 -1-8مقدمه
يكی از اصول اساسی دفاع غیرعامل ،ايجاد استحكامات و سازههای ام میباشد كـه
نق

بسیار اساسی در حفظ تاسیسات ،تجهیزات ،نیروی انسانی ،مراكز حیاتی حسـاس و

مهم در زمان تهديد ايفا نموده و میتوانـد تـاثیرات بسـیار چشـمگیری در ارتقـاء تـوازن
رزمی ،استمرار عملیات و با بردن آستانه مقاومت داشته باشد .يكی از خصوصیات مهـم
انسانها در شرايط تهديدات هوايی دشم  ،جابجايی از مكانهای عادی زندگی و فعالیت
و پگاه بردن به نقطهای است كه احساس آرام

و امگیت بیشـتری در آن محـیط وجـود

داشته باشد .لذا مگاسبتري مكان بـرای ايجـاد آرامـ

روحـی و امگیـت جـانی كـه در

مگاط درگیری رودررو با دشم بهعگوان جانپگاه يـا سـگگر مطـرح شـده و در مگـاط
عقبه درگیری و كارخانجات با ابعادی وسیعتر مورد نیاز مـیباشـد ،همانـا پگاهگـاههـای
كوچك و بزر

انفرادی و اجتماعی است .اتخاذ تدابیر ز در جهـت سـاخت و احـداث

پگاهگاه در زمان صلح ،و بهكارگیری آن در زمان تهديد و حمـالت دشـم بسـیار حـائز
اهمیت میباشد ،زيرا امگیت روانی در جامعه بحرانی ،میسر و ايجاد نخواهد شد مگر آنكه
مرد جايگاهی ام را در نزديكی محل كار و يا زندگی خود در هگگا حمـالت هـوايی و
موشكی پیدا كگگد.
حوزه حفاظت وايمگی در برابر عوامل تهديدات زيستی به دو قسمت كلی حفاظت و
ايمگی فردی و حفاظت جمعی تقسـیم مـیشـود .در قسـمت حفاظـت و ايمگـی فـردی
مباحثی نظیر شگاسايی جمعیت در معر
بهخصوص افراد در معر

خطر ،ارتقای سطح آگـاهی بهداشـتی مـرد

خطـر ،پروفیالكسـی (شـامل واكسیگاسـیون،ايمونوگلوبـولی ،

پیشگیری دارويی)،ايزو سیون و قرنطیگـه ،تـأمی آب و غـذای سـالم و دفـع بهداشـتی
فاضالب ها ،استفاده از حشـرهكـ هـا و سـمپاشـی ،كگتـرل رعـب و وحشـت از طريـ
رسانههای گروهی ،كگترل تردد به مگطقه آلوده ،پوشیدن ماسك و لباس حفاظتی وغیـره
مطرح میگردد .قسمت حفاظت و ايمگی جمعی ،تما افرادی را كه داخل وسـايل نقلیـه
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كشتیها ،هواپیماها و پگاهگاهها هستگد دربرمیگیرد .بهطـور كلـی مجموعـه روشهـای
حفاظت جمعی در پی آن است كه توانمگدیهای تجهیزات فعلـی را بـه نحـوی افـزاي
دهد كه امكـان فعالیـت در محـیطهـای آلـوده بـرای نیـروهـا فـراهم شـود .امـروزه بـا
پیشرفت های حاصلشده در تجهیزات و تكگیكهای آفگدی ،روشهای حفاظت و ايمگـی
جمعی نیز كامالً متحول شده است.
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 -1-8تعريف پناهگاه
به هر محیط فیزيكی كه از افراد ،تجهیزات و تاسیسات در برابر اثـرات زيانبـار يـك
تهديد خاص حفاظت نمايد ،پگاهگاه اطال میگردد .پگاهگاهها بسته به نـوع تهديـدات و
موضوعات مورد حفاظت ،طراحی و طبقهبگدی میشوند .بگابراي  ،انـواع بسـیار زيـادی از
پگاهگاهها را میتوان طبقهبگدی نمود .از يك گودال حفرشده در زمی كه جهت حفاظت
در برابر ترك های ناشـی از انفجـار مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد تـا يـك سـاختمان
زيرزمیگی مجهز به سیستمهای پیشرفته دفاعی كه جهـت حفاظـت در برابـر مخـاطرات
ناشی از يك انفجار اتمی مورد استفاده قرار میگیـرد در گـروه پگاهگـاههـا طبقـهبگـدی
میشوند .بهمگظور توضیح مفهو پگاهگاه برای كاربردهای نظامی ابتدا بايد خطراتـی كـه
ممك است در جگگهای نوي وجود داشته باشد را مدنظر داشت كه عبارتانـداز :مـوج
انفجار ترك ها ،حرارت گـازهـای شـیمیايی ،عوامـل زيسـتی ،ذرات راديواكتیـو ،امـواج
راديواكتیو و نوترون و تهديداتی چون نورهای شديد ،نور لیزر ،امواج EMPو غیره.

شكل  :1-8نمونههايی از پناهگاههاي زيستی -شیمیايی -هستهاي
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 -3-8طبقه بنـدي كلـی پناهگـاه هـاي زيسـتی -شـیمیايی-
هستهاي ()NBC
پگاهگاهها را میتوان بر اساس نوع كاربری ،نـوع سـازه ،حجـم ،محـل مـورد نصـب،
موضوع مورد حفاظت و غیره طبقهبگدی نمود .بهعگوان مثال ،طبقهبگدی پگاهگـاههـا بـر
اساس نصـب ،شـامل پگاهگـاههـای سـطحی و پگاهگـاههـای زيرسـطحی مـیباشـد .در
طبقهبگدی ديگر پگاهگاهها را به پگاهگاه با و بدون تهويه تقسیم میكگگـد .پگاهگـاههـای
بدون تهويه معمو ً با مسدود نمودن كلیه مگافذ ،سوراخهـا و راههـای ورود هـوا سـاخته
میشوند .ارزش حفاظتی اي پگاهگاه كـم بـوده و نمـیتـوان از آنهـا بـه مـدت طـو نی
استفاده نمود .مدت سكونت در اي پگاهگاهها محدود بوده و به تعداد نفـرات موجـود در
آن بستگی دارد .ورود و خروج نفرات آلوده ممك اسـت سـبب وارد شـدن آلـودگی بـه
شكل آئروسلهای موجود در هوا و يا بهوسیله آلودگی خود افراد به داخل پگاهگاه شـود.
به علت ايگكه در اي نوع پگاهگاه تبادل هوا با بیرون صورت نمیگیرد ،لذا بايـد از انجـا
كارهايی كه باعث كاه

اكسیهن هوا میشود (مثل روش نمودن آت ) خودداری نمود.

بر خال آن ،پگاهگاههای دارای تهويه ،به فیلترهـای تصـفیه هـوا (جهـت جـدا نمـودن
عوامل شیمیايی ،میكروبی و هستهای) مجهز میباشگد و در نتیجـه عمـل ايـ فیلترهـا،
فشار مثبتی در داخل پگاهگاهايجاد میشود كه مانع ورود عوامـل از طريـ سـوراخهـا و
مگافذ میشود .ضمگاً هوای واردشده به داخل ايـ پگاهگـاه بـهدلیـل عبـور فیلتـر فاقـد
هرگونه آلودگی است .در اي گونه پگاهگاهها ،افراد آلوده شده بـا عوامـل زيسـتی قبـل از
ورود به پگاهگاه ،در بخ های رفع آلودگی بـا روشهـای مگاسـب پاكسـازی و عـاری از
آلودگی میشوند و بدي ترتیب داخل پگاهگاه آلوده نخواهد شد .ضم آنكه سیستمهای
فیلتراسیون داخل اي نوع پگاهگاهها نیز به نوعی طراحی میشوند كه هوای داخل را نیز
بهطور مرتب مك

نموده و تصفیه مینمايد.
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در طبقهبگدی ديگر ،پگاهگاهها را بهصورت كلی ،بر اسـاس درجـه اهمیـت در برابـر
تهديدات نظامی ،به پگاهگاههای درجه ،3پگاهگـاههـای درجـه ،3پگاهگـاههـای درجـه،1
پگاهگاههای چگدمگظوره و پگاهگاههای جامع تقسیم بگدی مینمايگد.

 -1-3-8پناهگاههاي درجه( 1شیمیايی ،میكروبی و هستهاي)
اي پگاهگاهها در مقابل اثرات مختلف سالحها ،اثرات حرارت و تشعشع سـالحهـای
اتمی و نفوذ گازهای شیمیايی سمی و عوامل زيستی بهاندازه كافی و ز دارای مقاومت
میباشگد .احداث چگی فضاهايی نیاز به سازههای بسیار قوی در اعما زمی داشته كـه
با توجه به حساسیت موضوع عملكردی و اهدا مورد نظـر آن ،قابـل توجیـه مـیباشـد.
كاربردهای اي پگاهگاه در مراكز حیاتی و مراكز ثقل فرماندهی و تصمیمگیری قابل اجرا
است.

 -1-3-8پناهگاههاي درجه( 1پناهگاههاي عمومی)
اي پگاهگاهها در مقابل اثرات مختلف سالحهای متعار مقاو بوده ولـی در مقابـل
اثرات سالحهای اتمی و شیمیايی مقاو نمیباشگد .ارزانتـري و سـهل الوصـولتـري راه
دستیابی به چگی فضاهايی ،استفاده از طبقات زيري ساختمانهای بلگد و با جدارههای
حفاظتشده میباشد.

 -3-3-8پناهگاههاي درجه( 3پناهگاه موقت)
اي پگاهگاهها فقط در مقابل موج و تـرك

سـالحهـای متعـار قابلیـت مقاومـت

نسبی خواهگد داشت .برای دستیابی به چگـی شـرايطی مـیتـوان از فضـاهای طبقـات
همكف ساختمانها و با اعمال تمهیدات ز برای مسلح كـردن جـدارههـا از ديوارهـای
موجگیر و مقاو در مقابل ترك

استفادهنمود.
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 -4-3-8پناهگاههاي چندمنظوره
طراحی پگاهگاه های ام معمو ً در زمان جگگ و اضـطرار انجـا مـیپـذيرد .عـد
پی بیگی عملكرد ثانويه باعث خواهد شد كه اي پگاهگاهها در زمان صلح ،بـال اسـتفاده
بمانگد .با طراحی سازه های ام چگدمگظوره مانگد مترو ،فروشگاههای زيرزمیگـی ،مـوزه،
كتابخانه ،مركز اسگاد زيرزمیگی و غیـره ،در سـاخت پگاهگـاههـا صـرفهجـويی شـده و از
متروكه ماندن پگاهگاهها جلوگیری خواهد شد.

شكل  :1-8پناهگاههاي چندمنظوره (مترو و پناهگاه)

فصل هشتم :پناهگاههاي ضد تهديدات زيستی 
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 -5-3-8پناهگاههاي جامع
در يك تقسیمبگدی ،پگاهگاهها را میتوان به انواع پگاهگاههـای عمـومی ،شـیمیايی،
زيستی ،هسته ای و جامع طبقهبگدی نمود .پگاهگاههای جامع ،پگاهگاههايی هسـتگد كـه
قابلیتايجاد حفاظت در برابر تما مخاطرات جگگی را دارا هستگد .چگـی پگاهگـاههـايی
لزوماً بايد يك پگاهگـاه زيرسـطحی باشـگد .پگاهگـاههـای جـامع نیـز از لحـاظ كـاربری
طبقهبگدی خاص خود را دارند.
در بحث تهديدات زيستی و میكروبی ،از بهتري مثـال از پگاهگـاههـا مـیتـوان بـه
پگاهگاههای غشايی و كانتیگری اشاره نمود كه بهتري حفاظـت را در برابـر ايـ عوامـل
دارند .در زير ،مثالهايی از انواع و ويهگیهای هريك از اي نـوع پگاهگـاههـا آورده شـده
است.

 -6-3-8پناهگاههاي غشايی
اي نوع پگاهگاهها جهت مقابله با عوار

ثانويـه بمـبهـای شـیمیايی و میكروبـی

طراحی شدهاند و با استفاده از فیلترهای مخصوص ،محیط بستهای را به هگگـا حمـالت
شیمیايی و میكروبی ايجاد میكگگد .در زير به چگد نمونه از اي پگاهگاههـا اشـاره شـده
است:
 -1-6-3-8پناهگاههاي غشايی نوع صحرايی
اي نوع پگاهگاه ،برای تأمی محیطهای ام پگاهگاهی بـه هگگـا وقـوع تهديـدات
شیمیايی و میكروبی و همچگی اسـتفاده در مگـاط آلـوده نظـامیمگاسـب مـیباشـد و
هگگامیكه نیاز به برپاسازی سريع يك محیط بسته پگاهگـاهی در ايـ مكـانهـا وجـود
دارد ،مورد استفاده قرار میگیرد .ويهگی اي سیستمها عبارتانداز:
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 بعضی از انواع آنها مدو ر بوده و امكان بست آنها در مگطقه مورد نظر وجود دارد امكانايجاد يك فضای جديد يا الحا آن به يك فضای موجود وجود دارد جهـت برپاسـازی بیمارسـتانهـای صـحرايی در محـیطهـای آلـوده شــیمیايی ومیكروبی ،برای كمـك رسـاندن بـه آسـیبديـدگان سـالحهـای كشـتار جمعـی بسـیار
مگاسباند.

شكل  :3-8نماي درونی يك پناهگاه غشايی نوع صحرايی

فصل هشتم :پناهگاههاي ضد تهديدات زيستی 

شكل  :4-8نحوه برپاسازي يك پناهگاه غشايی نوع صحرايی
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شكل  :5-8نمونههايی از پناهگاه غشايی صحرايی و اتصال به يكديگر و تشكیل مجموعه
پناهگاهی

فصل هشتم :پناهگاههاي ضد تهديدات زيستی 
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پناهگاه غشايی نوع Chemical Biological Radiological ( CBRN:)Noclear
يك پگاهگاه چگدمگظوره در برابـر انـواع عوامـل زيسـتی ،شـیمیايی ،راديولوژيـك و
هستهای میباشد كه طراحی اصلی آن توسط فگاوری پیشرفتهای با اسـتفاده از غشـاهای
نانوفیبری ساختهشده توسط ™ Coretechمی باشد ،كه بیشتري مقاومت (حـدود 33
ساعت) در برابر عوامل زيستی و شیمیايی را دارد .از مهمتري ويهگی اي نـوع پگاهگـاه،
مقاومت در برابر سرمای شديد تا حدود مگفی  13درجه سانتیگراد ،احترا كم ،مقاو در
برابر آت  ،مقاومت با در برابر عوامل قارچی و كپكزدگی میباشد.

شكل  :6-8پناهگاه چندمنظوره غشايی CBRN
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ساير ويژگیهاي پناهگاه  CBRNعبارتانداز:
 قابل حمل و نگهداری آسان نصب آسان در كمتر از  1دقیقه محفظه خروجی استاندارد باطری محافظ پشتیبان در صورت قطع بر كتابچه راهگمای پگاهگاه دارای سیستم تصفیه ،فیلتـر  HEPAو فیلتـر كـرب فعـال مگحصـر بـه فـردبهصورت همزمان.
 مقاومت با در برابر حمالت انفجاری -1-6-3-8پناهگاههاي غشايی  NBCنوع داخلی
اي سیستمها برای دفاتر تجاری ،اداری ،مراكز اقامتی نظیر هتلهـا و حتـی مگـازل
مسكونی و سفارتخانهها مگاسباند .اي سیستمها میتوانگد بهگونهای طراحی شوند كـه
جزئی از دكور اصلی اتا بوده و تگها به هگگا تهديد باز شده و محیط بسـته پگاهگـاهی
به وجود آورند .ويهگی اي سیستمها به شرح زير است:
 امكان برپاسازی در مدت تگها چگد ثانیه. بهدلیل سبكی و حجم زياد برای مراكز پر جمعیت نظیر فرودگاهها و ايستگاههـایمترو ،به هگگا بروز حمالت شیمیايی و میكروبی مگاسب هستگد.

فصل هشتم :پناهگاههاي ضد تهديدات زيستی 

شكل  :7-8نمونههايی از پناهگاه  NBCغشايی نوع داخلی
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شكل  :8-8پناهگاه غشايی  NBCنوع داخلی و اتصال فیلتر به آن

 -3-6-3-8پناهگاههاي غشايی نوع كانتینري
اي پگاهگاهها بـه گونـهای طراحـی گرديـدهانـد كـه محافظـت در برابـر تهديـدات
شیمیايی و زيستی را برای افراد عادی و نیـز كاربردهـای نظـامیفـراهم نمايگـد .امكـان
تقويت آنها بهمگظورايجاد مقاومت نسبی در برابر انفجار نیز وجود دارد .به شكل مسـتقل
يا بخشی از ساختمان نیز میتوانگد طراحی گردند .جهت مقابلـه بـا عوامـل شـیمیايی و
میكروبی ،مجهز به سیستم فیلتر بوده و عالوهبر آن ،دارای سیستم تهويه مطبـوع ،تولیـد
بر اضطراری ،مبلمان مخصوص و تجهیزات جانبی میباشگد.

فصل هشتم :پناهگاههاي ضد تهديدات زيستی 
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شكل  :9-8نمونهاي از پناهگاه كانتینري

ساير ويهگیهای اي پگاهگاه عبارتانداز:
 ضد گلوله و ضد انفجار هستگد. با ظرفیت بی  33الی  31نفر ،محیط كامالً بستهای را ايجاد میكگگد. برای هر موقعیتی مگاسب هستگد و نیاز به آمادهسازی سايت ندارند. بــرای بیمارســتانهــای صــحرايی ،مراكــز فرمانــدهی ســیار و مگــاط آلــودهنظامیمگاسب میباشگد.
 سیستم فیلتراسیون و تهويه آنها قادر به عملكرد  30ساعته میباشد. مجهز به مخزن ذخیره آب تا  011لیتـر بـوده كـه توسـط پمـپ الكتريكـی ،آبآشامیدنی سالم را برای استفادهكگگدگان فراهم میسازد.
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 مجهز به سیگك و سیستم بهداشتی بوده و امكـان اقامـت طـو نیمـدت را بـرایاستفاده كگگدگان فراهم میكگد.
 دارای انبار جهت ذخیرهسازی مواد غذايی میباشد. مجهز به اتا رفع آلودگی بوده و در مواقع بروز آلودگیهایشیمیايی و میكروبی قابل استفاده هستگد .فشار مثبت هوای داخل
كانتیگر توسط دستگاه فیلتر و تهويه ،از فشار هوای بیروناندكی با تر
نگه داشته میشود.
 دارای محل اتصال بر از خارج و دستگاه راديو جهت ارتباط باخارج هستگد.
 امكان خاكريزی در اطرا آنها و با بردن مقاومت در برابرموج انفجار وجود دارد.
 -پگاهگاه حفاظتی شیمیايی -زيستی

فصل هشتم :پناهگاههاي ضد تهديدات زيستی 

شكل  :11-8يك پناهگاه كانتینري
چندمنظوره
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M8E1
يك پگاهگاه كانتیگری سـیار ،دارای سیسـتم حفـاظتی بسـیار قـوی در برابـر انـواع
آلودگیهای شیمیايی و بیولـوژيكی ،سـازگار بـا محـیط زيسـت در مگطقـه جهـت ارائـه
خدمات جگگی پزشكی و محیطی مگاسب و قرنطیگه جهت فعالیت پرسگل بدون پوشـ
لباسهای محافظ شیمیايی و بیولوژيكی است .از ويهگیهای اي نوع پگاهگاهاندازه بزر
آن (حدود  011فوت) میباشد كه ظرفیـت بیشـتر نگهـداری بیمـار و جابجـايی راحـت
پرسگل در آن صورت میگیرد و با امكانات پیشرفته بهكـار رفتـه در آن ،امكـان فعالیـت
سريعتر میسر میگردد.
ساير ويژگیهاي پناهگاه M8E1
 سیار است. دارای فضای مگاسب جهت عكسالعملهای سريع میباشد. سیستم حفاظتی خودكار دارد. ايستاتیك و مقاومت با در برابر عوامل شیمیايی و زيستی دارد. دارای سیستم تشخیص عوامل زيستی بهصورت دستی و خودكار است. پگاهگاه مگاسب برای پرسگل ( 011فوت مربع) است. ژنراتور دوگانه با قابلیت استفاده از دو نوع سوخت دارد. دارای امكانات كافی جهت بستری بیمار است. كانكس متحرك قابل نصب بر روی انواع خودرو دارد. محدوده دمايی 11درجه تا  31درجه فارنهايت در داخل پگاهگاه را دارا میباشد. -دارای سیستم گرماي

و سرماي

در محدوده دمايی -01تا  +331درجه فارنهايت

است.
 قابلیت ذخیرهسازی درجه حرارت را از  -01درجه تا  +311درجه فارنهايت دارد. -قابل حمل از طري مسیرهای هوايی ،دريايی و زمیگی میباشد.

فصل هشتم :پناهگاههاي ضد تهديدات زيستی 

شكل  :11-8نمونهاي از يك پناهگاه پیشرفته سیار

شكل  :11-8پناهگاه  M8E1سیار
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 -4-6-3-8پناهگاههاي پی

ساخته دفنی

اي پگاهگاه ها بهصورت كانتیگرهای ويهه كه كه جهت تحمل بار ناشی از وزن خاك
با تدابیر سازهای تقويت شدهاند ،ساخته میشوند و بهصورت آماده در محـل خـاكبرداری
شده ،دف میگردند.

شكل  :13-8نمونههايی از پناهگاههاي پی

ساخته دفنی

 -4-8سیستمهاي اصلی پناهگاه
 سیستم حفاظت فی يكیسیستم حفاظت فیزيكی به مجموعهای از سدهای فیزيكی ،دربها و ديوارههـا كـه
وظیفه ايجاد ايمگی در برابر تهديدات فیزيكی و شـیمیايی و تـگ هـای مكـانیكی را بـر
عهده دارند ،اطال میشود.

فصل هشتم :پناهگاههاي ضد تهديدات زيستی 
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 سیستم هوارساناي سیستم شامل كانالهای عبور هوا ،ف ها ،لولـههـای توزيـع هـوا ،سـوپاپهـای
يكطرفه و شیرهای هوا میباشد كه وظیفه تأمی هوای مورد نیاز بـرای مصـار داخـل
پگاهگاه و خارج كردن هوای مصرفی را بر عهده دارد.

شكل  :14-8سیستم گرمايشی و هوا رسان مورد استفاده در يك پناهگاه

 سیستم فیلتراسیون:سیستم فیلتراسیون ،مجموعهای از فیلترهـای ويـهه اسـت كـه گازهـای شـیمیايی،
عوامل زيستی ،ذرات راديواكتیو و گردوغبار موجود در هوای ورودی به پگاهگاه را جـذب
مینمايد .اي سیستم در صورت لزو در مسیر سیستم هواسـاز قـرار مـیگیـرد و هـوای
تامی شده توسط آن را از عوامل  NBCعاری مینمايد.
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از نكات اساسی در پدافگد تهديدات زيستی ،تأمی هوای پـاك و عـاری از هرگونـه
آ يگده محیطی جهت حفظ سالمت نیروهای درون پگاهگاه در هگگا تك زيستی اسـت.
به همی مگظور ،دستگاه هواساز با ظرفیتهای متگوع ساختهشـده اسـت .ايـ دسـتگاه
عالوهبر تأمی هوای پاك ،قابلیت تأمی سرماي

و گرماي

هوای داخل پگاهگاه را نیـز

دارد.
اي دستگاه قابلیت نصب در دو وضعیت نصب در داخل پگاهگاه و نصب در خارج پگاهگاه
را دارد .عملكرد سیستم فیلتراسیون به شرح زير میباشد:
 -1تامی هوای تگفسی نیروهای حاضر در پگاهگاه
 -1ايجاد فشار مثبت مورد نیاز مجموعه پگاهگاهی
 -3كگترل میزان رطوبت موجود در محیط جانپگاه
 -4كگترل میزان  CO2موجود در محیط جانپگاه
 -5اعمال ايجاد تهويه مطبوع
بــرای مثــال ،فیلتــر پگاهگــاهی  BSF400و  ،VA40نــوعی از سیســتمهــای
فیلتراسیون با كارايی با برای جذب ذرات آئروسل میباشگد كه در آنهـا از كـرب فعـال
برای جذب گاز بهصورت تركیبی استفاده شـده اسـت .ايـ فیلتـر قابـل نصـب بـر روی
تاسیسات محافظ  NBCنظیر پگاهگاه ،چادر ،سگگر و غیره بوده و ضـمگاً محفظـه فیلتـر
كامالً درزبگدی بوده و در برابر شـوك و مـوج ناشـی از انفجـار مقـاو مـیباشـد .میـزان
هوادهی اي فیلتر  3311متر مكعب بر ساعت میباشد.

فصل هشتم :پناهگاههاي ضد تهديدات زيستی 
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شكل  :15-8نمونههايی از سیستمهاي فیلتراسیون مورد استفاده در پناهگاههاي NBC

 سیستم رفع آلودگیسیستم رفع آلودگی مجموعهای اسـت كـه در مسـیر ورودی بـه جـانپگـاه تعبیـه
میگردد و درصورتیكه افراد واردشده به پگاهگاه ،آلودگیهای  NBCرا به همراه داشـته
باشگد ،اي آلودگیها را از روی لباس يا بدن آنها رفع میكگد.
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 سیستم الكتريكیسیستم الكتريكی شامل تجهیزاتی است كه وظیفه تأمی انـرژی الكتريكـی و رفـع
نیازهای مربوط به آن مانگد روشگايی را برعهده دارد.

شكل  :16-8سیستمهاي الكتريكی مورد استفاده در پناهگاههاي NBC
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روشگايی پگاهگاه :در طراحـی روشـگايی پگاهگـاه هـای چگـدمگظوره ،هـم سیسـتم
روشگايی معمولی و هم سیستم روشگايی اضطراری بايد بر مبگای كاربری عادی طراحـی
شود كه در اي صورت ،در بیشتر موارد پاس گوی كاربری پگاهگاه نیز خواهـد بـود .يـك
سیستم روشگائی مطمئ  ،به حفظ آرام

و كاه

استرس پگـاهجويـان كمـك زيـادی

خواهد كرد.

شكل  :17-8سیستم روشنايی داخلی يك پناهگاه
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سیستم بر اضطراری :يك پگاهگاه بر مبگای مدت زمـان اسـتفادهای كـه بـرای آن
مگظور طراحی میشود ،نیازهای متفاوتی به بر اضطراری خواهد داشت .در پگاهگاههای
متعار كه برای مدت زمان استفاده حداكثر تا  30ساعت طراحی مـیشـوند مهـمتـري
وظیفه سیستم بر رسانی ،تأمی روشگايی پگاهگاه است .برای فعال شدن سیستم تهويـه
اي پگاهگاهها نیز تأمی بر اضطراری ضروری است.
 سیستم آشكارسازياي سیستم شامل دستگاههای آشكارساز عوامل  NBCاست كه در صـورت لـزو
از آنها جهت بررسی محیط اطرا پگاهگاه اسـتفاده شـده و يـا افـراد در حـال ورود را از
لحاظ آلودگی به عوامل فو كگترل مینمايد.
 سیستم ذخیرهسازيسیستم ذخیرهسازی شامل امكانات و تجهیزاتی است كه برای ذخیـرهسـازی مـواد
غذايی ،تجهیزات ،وسايل انفرادی ،لواز يدكی و ساير نیازهای حیاتی مورد نیاز پگاهگاه و
نیروهای مستقر در آن در نظر گرفته شدهاند .برای مثال ،میـزان ذخیـره آب آشـامیدنی
مورد نیاز در يك پگاهگاه ،به مدت استفاده مورد نظر از پگاهگاه و به عبارت ديگر ،به نـوع
تهديدی كه پگاهگاه برای مقابله با آن طراحی و ساخته میشود ،بسـتگی دارد .برمبگـای
استاندارد صلیب سرخ جهانی  ،ARC 3041حداقل ذخیره آب مورد نیاز برای هـر نفـر
در يك روز معادل  33لیتر در نظر گرفته میشود كه  3/1لیتر آن بـرای اسـتفاده جهـت
آشامیدن و تهیه غذا و بقیه جهـت نظافـت قابـل اسـتفاده مـیباشـد .در صـورتی كـه از
مگبعهای ثابت يا بستههای آب آشامیدنی بهعگوان ذخیره استفاده میشود ،جهت حفـظ
كیفیت آب و رعايت مسائل بهداشتی ،برنامهای جهت بـازبیگی و تعـويض آب آشـامیدنی
مورد نیاز است كه با در نظـر گـرفت تـاري انقضـای آب آشـامیدنی بسـتهبگـدیشـده،
میبايست نسبت به جايگزيگی آنها اقدا شود.
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 سیستم آب و فاضالباي سیستم شامل مجموعهای از لولههای ارتباطی ،مخازن ،شیرها و پمپهـا اسـت
كه وظیفه تأمی آب مورد نیاز برای مصار داخل پگاهگاه و جمعآوری فاضـالب داخلـی
را برعهده دارد .اي سیستم بايد قابلیت نگهداری ،تصفیه يـا دفـع فاضـالب متگاسـب بـا
ظرفیت طراحی پگاهگاه را داشته باشد .برای محاسبه ظرفیت مـورد نیـاز بـرای سیسـتم
دفع فاضالب ،میزان ذخیره آب در نظر گرفتـهشـده بـرای پگاهگـاه در عـدد  3/1ضـرب
میشود .به عبارت ديگر ،سیستم دفع فاضالب پگاهگاه بايد قابلیت دفـع يـا نگهـداری يـا
تصفیه  31/1لیتر فاضالب در هر روز به ازای هر نفر را دارا باشد.

شكل  :18-8مثالی از سیستمهاي ذخیرهسازي و تصفیه آب و فاضالب

 سیستم اطفاء حريقسیستم اطفاء حري  ،يكی از ملزومات اصلی پگاهگاه است كه بسته به نوع و كاربری
پگاهگاه شامل تجهیزات مختلف میگردد.
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 سیستم مديريتسیستم مديريت ،حیاتیتري و اصـلیتـري سیسـتم در يـك پگاهگـاه اسـت .ايـ
سیستم شامل مجموعه ای از نیروهای آموزشديده ،تجهیزات هدايت و راهگمای نیروها و
دستورالعملهای كاری است كه عملكرد سیستمهای ديگر را كگترل مینمايد.

شكل  :19-8نمونهای از طراحی يك پگاهگاه و ارتباط مكانهای مختلف آن با هم
ال امات طراحی در پناهگاهها:
پگاهگاههای احداثی بايد مالحظات استحكا سازهای (عملكـرد و رفتـار مگاسـب در
مقابل اعمال بارگـذاری بحرانـی) ،همچگـی طراحـی معمـاری بـر مبگـای آيـی نامـه و
دستورالعملهای خاص را رعايت نمايگد .اگر در طراحی پگاهگاههـا پـارامتر چگـدمگظوره
بودن كاربر رعايت گردد ،میتوان در شرايط عادی ،از آن بهرهبرداری به غیر از پگاهگاه را
نیز كرد .در مورد موقعیت مكانی پگاهگاهها بايد بهگونـهای مكـانيـابی شـود كـه امكـان
انتقال افراد به داخل آنها به راحتی و بدون هیچ مانعی میسر باشد .در معیارهای طراحی
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پگاهگاه عالوهبر مالحظات برنامهريزی شرايط و ملزومات طراحی ،در رابطه با جگبـههـای
الكتريكی ،مكانیكی ،سازهای و معماری نیز بايد مالحظات در نظر گیرند.

شكل  :11-8نمونهای از طراحی سه بعدی نقشه يك پگاهگاه  NBCچگدمگظوره

ال امات معماري:
ملزومات معماری طراحی پگاهگاه در واقع مبی طراحی نقشهها مـیباشـد .در ايـ
طراحی ،چهار محدوده اصلی معماری بايد مدنظر قرار گیرد:
الف :مگاط و محدودههای حفاظتی
ب :پیكربگدی و موقعیت راههای ورودی
ج :شرايط و ملزومات فضای جانبی
د :پرداخت معمارانه
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مگاط و محدودههای حفاظتی شامل اجزايی مانگد :نـواحی حفاظـتنشـده (مانگـد
بدنه خارجی سازه) ،نواحی نیمهحفاظـتشـده (مانگـد راههـای دسترسـی بـه تاسیسـات
آت نشانی) ،نواحی حفاظتشده (مانگد مكان اسكان افراد) میباشد.
در جهت تحق اهدا ساخت سازههای مهگدسی ،كه همانا كمك به تحق مقاصـد
تاكتیكی با حداقل تلفات و كاه

آسیبپذيری میباشد ،سـازههـای سـاختهشـده بايـد

دارای شرايط زير باشد:
 پالن مقاومساخت سازههای ام  ،با ضريبايمگی با  ،در جهت كمك به افـزاي

روحیـه افـراد

میتواند معگـا يابـد .سـازهای مـیتوانـد بـهعگـوان محلـی امـ و آرامـ

خـاطر بـرای

استفاده كگگـدگان باشـد كـه بـه لحـاظ ظـاهری ،قـدرت و اسـتحكا را عیگـ ًا در وجـود
پگاهگدگان به سازه ،متجلی سازد و اي قدرت و استحكا بهطور عیگی درك شود .تجلـی
استحكا و مقاومت را در تمامیوجوه سازه (پالن ،ابعاد ،ورودیها ،خروجیها ،هواك ها،
دربها و غیره) میتوان ديد و در طراحی اجزاء سازه بايد به آن توجه جدی شود.
 ارگونومیاستفاده از علم ارگونومیدر تمامیطراحی هـای مهگدسـی ،تـاثیر بسـیار مثبتـی در
بهیگهسازی (ابعاد سازه ،مصر مصالح ،سادگی كاربری فضاهای داخلـی و ارتباطـات) آن
خواهد داشت .عد توجه به ابعاد انسانی و شرايط زندگی انسانی باعـثايجـاد اشـكال در
هگگا بهرهبرداری از سازه و كاه

راندمان بهرهبرداری میگردد .لذا در تعريف ارتباطات

داخلی سازه ،مسائل انسانی بايد دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.
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 مالحظات روانیدر برخی از پگاهگاهها ،بايد توجه داشته باشیم كه ممك است برای مدت طـو نی،
افراد و پگاه جويان مجبـور شـوند در داخـل آن زنـدگی كگگـد .در ايـ شـرايط ،تـأمی
نیازهای روانی افراد ،از مسائل عمدهای است كه نبايد از آن غفلت كـرد .حتـی برخـی از
نیازهای روانی را میتوان بهصورت مصگوعی در پگاهگاهايجاد كرد .برای مثال ،اسـتفاده از
حركت نور و پگجرههای مصگوعی نقاشیشده به شكل طبیعت كه بتوانـد نقـ

طبیعـی

خارج خانه و طلوع و غروب خورشید را تداعی كگد ،تاثیر بسیار مثبتی در روحیـه انسـان
دارد .نقاشیهای ديوار و استفاده از مصالح و رنگهای خاص ،برای پوش هـای داخـل از
موارد بسیار مهم در اي دوره است.
 خودگردانیدر برخی از سازهها كه حفظ و نگهداری نیروی انسانی بـرای مـدت زمـان طـو نی
برآورده میشود ،توجه به مسائل خودگردانی سازه بسیار مهم است .در يك سازه امـ بـا
طراحی خوب ،بايد با كمك گرفت از مجموعه خارج از فضایايزولهشده ،نیازهای خود را
مرتفع سازد .اي نیازها عبارتانداز:
الف :تهويه و هوا رسانی
ب :فیلتراسیون شیمیايی
ج :تأمی انرژی داخلی
د :تأمی آذوقه و آب
ه :تأمی ارتباط بیسیم و باسیم با داخل و خارج سازه
و :دفع فاضالب
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 وروديها و خروجیها و محفظههااز آنجايی كه ورودیها و خروجیهـا ،محـل اتصـال سـطح زمـی بـه سـازه امـ و
پگاهگاه میباشد و به ناچار مجبوريم اي اتصال را داشته باشیم ،بايـد در ايـ قسـمت از
سازه بهايمگی بی

از ساير نقاط توجه كگیم .محل ورودیها و خروجیهای اصلی را بايد

با دقت و وسواس خاصی انتخاب و طراحی كرد ،زيرا تهديد اي بخـ هـا مـیتوانـد بـه
تهديد كل سازه مگجر گردد .فرد داخل هر پگاهگاه بايد بتواند پس از حمله و رفع خطـر،
خود را برهاند.
توصیههاي مهم:
 -طراحی بی

از دو ورودی و خروجی اضطراری در جهات مختلف جغرافیايی

 ايجاد ورودیها و خروجیهای انحرافی مكانيابی ورودیها در محل مگاسب عد اتصال ورودیها بهصورت مستقیم به سازه اصلی پگاهگاه نصب هشداردهگدهها در مدخلهای ورودی پگاهگاهها ايجاد برآمدگی و فضای محفظه هوابگد در محل ورودیها حداقل ابعاد برای بازشوها طراحی شیمیايیبا توجه به كاربرد جگگافزارهای شیمیايی و میكروبی در سالیان اخیر ،عـد توجـه
به امگیت سازه در مقابل حمالت میكروبی و شـیمیايی ،تقريبـاً سـازه را از درجـهايمگـی
ساقط میكگد .يك سازهايم بايد بتواند در شرايط حمله میكروبی و شـیمیايی بالفاصـله
ارتباط

را با خارج قطع نمايد و به يك مجموعه كوچك خودگردان تبديل گردد .آنچـه

مسلم است آن است كه امكان استفاده از هوای محبوس در سـازه بـرای مـدت طـو نی
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امكانپذير نیست و به ناچار بايد از هوای خارج كمك گرفت .هوای آلوده بیـرون بايـد از
مگطقهای دور از چشـم دشـم جـذب شـده و پـس از فیلتراسـیون مگاسـب بـه داخـل
سازهايم تزري گردد .در عی حال ،كلیه ورودیها و خروجیهـای اصـلی و اضـطراری
بايد مجهز به درهای ضد شیمیايی با شیر و فلكـههـای خودكـار مقـاو در برابـر نیـروی
انفجار متعدد باشد.
 قابلیت مرمتپذيريافزاي

ياايجاد قابلیت مرمتپذيری از نظر معمـاری ،بـا راهكارهـای ذيـل قابـل حصـول

میباشد:
 استفاده از مصالح سبك و مقاو و قابل دسترسی سريع (حدالمقدور در شـرايطبحرانی).
 استفاده و بهرهگیری از فگاوری جديد در ساختوساز با معیار قرار دادن حـداقلزمان احداث همراه با مالحظات اقتصادی.
 پرهیز از معماری خاص در سازهها و ابگیهها جهت عد صر زمان زياد جهـتبازسازی.

 -5-8ال امات پدافند غیرعامـل در پناهگـاه هـا (مكـانيـابی،
موقعیت و نحوه دسترسی)
 موقعیت پگاهگاه بايد در نزديكتري فاصله ممك به بخ های مختلف ساختمان قـرارداشته باشد (حداقل فاصله افراد پگاهجو با پگاهگاه  311متر باشد).
 موقعیت پگاهگاه بايد بهگونهای باشـد كـه اسـتفادهكگگـدگان از سـاختمان ،پگاهگـاه راجزئی از فضاهای آن احساس نمايگد.

  331شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

 مسیر دسترسی به پگاهگاه ،ضم دارا بودن كوتاهتري فاصله ممك بايد مسیری امـبوده و همچگی نبايد بی ساختمان و مسیر ورودی پگاهگاه انفكاكی وجود داشته باشد.
 در صورت امكان ،محل پگاهگاه بايد در زيرزمی و به شكل مدفون در نظر گرفته شـودو ديوارههای اطرا آن بیشتري تماس را با خاك داشته باشد .از ديوارهـا و ورودیهـای
خارج از خاك در حد امكان میبايد احتراز نمود.
 دور بودن از بخ های ساختمانی كه از درجه اشتعال با برخوردار است. از نظر فگی و اقتصادی پگاهگاه را میتوان در ساختمانها ادغا نمود و بهعگـوان انبـار،زيرزمی  ،كارگاه و غیره از آن استفاده نمود.
 از نظرايمگی و راههای فـرار ،پگاهگـاه بايـد بـه خـارج ار محـدوده آوار مگتهـی شـده وخروجیهـای اضـطراری و راههـای فـرار تـا حـد امكـان در جهـات مختلـف سـاختمان
ساختهشود.
 ورودی پگاهگاه بايد از طري يك راهـرو عمیـ زيرزمیگـی يـا يـك اطـاقی كـه دارایحداقل مگفذ به خارج است قابل دسترسی باشد .دو پگاهگاه مجاور از طري دريچه زرهی
تعبیه شده در ديوار مشترك میتوانگد به يكديگر متصل شوند.
ايجاد استتار مگاسب خصوصاً درب ورودی وايجاد اختشاش در ديد هوايی.ايجاد پوش های گیاهی در روی سطح زمی فوقانی پگاهگاه جهتايجاد يكگـواختی درپراكگدگی بازتاب

امواج راداری.

 -استفاده از مواد جاذب راداری و رنگهای ضد بازتاب

بر روی مدخلها و دريچـههـای

ورودی هوای ورودی و خروجی اصلی و اضطراری پگاهگاه.
 -اجرای پگاهگاهها در ابعاد واندازه كوچكتر و بهصورت پراكگده در سايتها.

فصل نهم

رفعآلودگی در تهديدات
زيستی
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 -1-9مقدمه:
آلودگی عبارت از دسترسی و تماس عوامل عفونی به بدن انسان ،غذا ،آب و يا سـاير
مواد و وسايل مهم میباشد و رفعآلودگی به هر نوع فعالیتی اطال مـیشـود كـه تعـداد
میكروارگانیسمها را در محل مورد نظر تا سطح قابل قبول و بیخطر كاه

داده و آن را

قابل استفاده نمايد .به عبارت ديگر ،رفعآلودگی به مراحل مختلفی كه مـواد خطرنـاك را
از محیط زنـدگی و يا لواز حـذ و يا خگثی نمايد گفته میشود .هــد اصـلی از ايـ
فرآيگد آن اسـت كه مانع از آسیب بیشـتر به مصـدو شـده و احتمـال بهــبودی كامـل
بالیگـی را ايجاد و يا افـرادی كه در معـر

مواد خطرنـاك قرار گرفتـهانـد را بـه حالـت

اول برگرداند.
دشم پس از استفاده از سالحهـای متعـار و در صـورت عـد كسـب موفقیـت،
ممك است به استفاده از سالحهای نامتعـار مانگـد سـالحهـای زيسـتی روی آورد .در
صورتی كه راههای مقابله با اي سالحها به درسـتی شـگاخته نشـود مـیتوانـد خسـارات
فراوانی را ايجاد نمايد .اولی مرحلـه عكـس العمـل هگگـا اسـتفاده از يـك سـالح غیـر
متعار  ،روند انتقال آسیب ديدگان میباشد .از آنجا كه در ايگگونه حوادث معمـو ً نیـاز
به اولويتبگدی و تعیی تقد جهت استفاده از مگابع موجود (مانگد پرسـگل ،لـواز  ،دارو،
آمبو نس و تختهای بیمارستانی) میباشد ،لذا ز اسـت بـا توجـه بـه همـه امكانـات
نسبت به رفع آلودگی و انتقال مجروحی اقدا نمود .جهـت انجـا ايـ كـار بايـد ابتـدا
نسبت به رفعآلودگی از افراد اقدا نمود و سپس در ادامه ،تجهیزاتی كه در معر

عامل

قرار گرفتهاند را رفعآلودگی نمود تا از انتشار عوامل زيستی جلوگیری به عمل آيد.
مهمتري و موثرتري روش رفعآلودگی پس از استفاده از عوامل زيستی و يـا حتـی
عوامل شیمیايی ،اقدا به رفعآلودگی در همان لحظات اولیه پـس از انتشـار ايـ عوامـل
میباشد .ز است در مگاطقی كه مرد حضور دارند از ساختمانها و تجهیـزات موجـود
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در آنجا نیز رفعآلودگی صورت پذيرد تا عوامل باقی مانده در محیط به حـداقل رسـیده و
از انتقال آن به ديگران جلوگیری به عمل آيد.
بهكارگیری روشهای رفعآلودگی ،همواره نق

مهمـی را در كگتـرل بیمـاریهـای

عفونی داشته است؛ لذا يكی از بخ های مهم از برنامههای كگترلی هر جامعهای ،تـالش
جهت مقابله با بیماریهای عفونی و بـهكـارگیری روشهـای پیشـگیری از پراكگـدگی و
انتشار عوامل بیماریزا است .از اي رو همواره بايستی مـؤثرتري روشهـا بـهكـار گرفتـه
شوند تا مواد ،وسايل و تجهیزات از هرگونه آلودگی پاك گردند.
عوامل زيستی بهطور مستقیم از طري مگبع يـا مخـزن عفونـت و يـا بـهطـور غیـر
مستقیم از طري ناقل ،به افراد سالم مگتقل شده و متعاقب آن ،سـاير افـراد نیـز ممكـ
است بهطور مستقیم يا غیرمستقیم آلوده شوند .پس بـرای از بـی بـردن عفونـت كـافی
است مگبع عفونت و يا واسطههای ناقل را از بی برد .برای از بـی بـردن مگـابع عفونـت
بايد اماك و موجودات زنده اعم از حیوانات يا انسانها رفعآلـودگی شـوند .نـاقلی (كـه
عمدتاً بگدپايان میباشگد) را نیز میتوان با روشهای مختلفی مثل سمپاشی و استفاده از
مواد دفعكگگدة حشرات از بی برد .انسانها و حیوانات را میتـوان از طريـ بهداشـت و
درمان رفعآلودگی نمود و اماك نیز به كمك روشهـای رفـعآلـودگی ،قابـل ضـدعفونی
هستگد.
رفعآلودگی دارای مراحل مختلفی است كه بسته به حضور مصدو در مگطقه آلـوده
و فاصله آن با مركز پخ

عامل ،متفاوت میباشد .بهطور كلی رونـد رفـعآلـودگی دارای

سه مرحله است كه شامل رفعآلودگی غیر اختصاصی ،رفعآلودگی ثانويـه و رفـعآلـودگی
قطعی میباشد .مراحل اولیه رفعآلودگی از افراد توسط تیم رفعآلودگی انجا مـیشـود و
اغلب ،زمان آن كمتر از رفعآلودگی از وسايل و تجهیزات میباشد.
بهطور كلی سه روش جهت رفعآلودگی وجود دارد كه شامل رفعآلودگی مكـانیكی،
شیمیايی و فیزيكی میباشد .در روش رفعآلودگی مكانیكی ،زدودن عوامـل زيسـتی يـك
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اصل میباشد .مثال اي روش را میتوان اسـتفاده از ماسـكهـايی كـه مجهـز بـه فیلتـر
مخصـوص جهـت محافظــت افـراد در برابــر اسـپور بـاكتری باســیلوس آنتراسـیس و يــا
شستشوی دست جهت پاك كردن آن از عوامل زيستی نـا بـرد .در روش رفـعآلـودگی
شیمیايی ،از مواد ضد عفونیكگگده شیمیايی به شكل مايع و گاز جهت از بی بردن و يـا
كاه

ضرر اي عوامل استفاده میشود .در اي روش عوامل متعـددی از جملـه شـرايط

محیطی میتوانگد در مقدار و نوع آن تأثیرگذار باشگد .حرارت ،بخار آب و اشعه نیز جـزء
روشهای رفعآلودگی فیزيكی میباشگد.
در خصوص رفعآلـودگی ذكـر ايـ نكتـه ضـروری اسـت كـه از بـی بـردن كلیـه
میكروارگانیسمهای يك جسم يا بافت زنده امكانپذير نیست .بهعگـوان مثـال نمـیتـوان
پوست سالم را در معر

عوامل استريلكگگده مخرب قرار داد .بگابراي معمـو ً هـد از

رفعآلودگی ،از بی بردن عوامل بیماریزا تا حد امكان میباشد.

 -1-9تعاريف
قبل از وارد شدن به بحث رفعآلـودگی ز اسـت تـا بـا برخـی از واژههـای مـورد
استفاده در اي زمیگه آشگا شويم:
 -آلودگی میكروبی )(Microbial contamination

وجود عامل بیماریزای عفونی يا عوامل زيستی در سطح بدن ،لباس ،وسايل خـواب
يا لواز ديگر و نیز بر روی مواد از جمله آب و مواد غذايی را آلودگی میكروبی گويگد.
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 -عفونت )(Infection

ورود ،گسترش يا تكثیر يك عامل عفـونی بیمـاریزا در بـدن انسـان يـا حیـوان را
عفونت گويگد.
-سترون كردن (استريلی اسیون )Sterilization

به معگای نابود كردن همه اشكال حیات اعم از حیوانی ،گیاهی و میكروبی (مفیـد و
مضــر) مــیباشــد .اي ـ نابودســازی مــیتوانــد بــه روشهــای مختلــف مثــل پــا ي
) ،(Filtrationسوزاندن ،حرارت ،پرتوها ،مواد شیمیايی و غیره صورت گیرد .در فرآيگـد
استريلیزاسیون تما اشكال حیات حتی اسپورها نیز از بی میروند.
 -باكتريوسايد )(Bacteriocide

موادی هستگد كه باعث نابودی و كشته شدن باكتریها میشوند.
 -باكتريوستاتیك )(Bacteriostatic

موادی هستگد كه از رشد و نمو باكتریها جلوگیری میكگگـد ولـی آنهـا را از بـی
نمیبرند.
 -ضدعفونی يا گندزدايی )(Disinfection

تخريب ،غیرفعال كردن و يا حذ اجرا و اجزای عفونتزا يا میكروبهـای مضـر و
پاتوژن را ضدعفونی گويگد .ايـ كـار توسـط مـواد شـیمیايی تحـت عگـوان دزنفكتانـت
) (Disinfectantيا گگدزدا صورت میگیرد .اي مـواد شـیمیايی اغلـب بـرای كشـت
میكروبهای موجود در سطح اجسا بهكار برده مـیشـوند .در ضـم بـه علـت سـمیت
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شديد ،مستقیماً برای ضدعفونی كردن نسوج و زخمها استفاده نمیشوند .پس به عبـارت
بهتر ،كشت عوامل بیماریزا در خارج از بدن را گگدزدايی گويگد.
 -گندزدا )(Germicide

مواد شیمیايی هستگد كه میكروبها را از بی میبرند.
 -دترجنت )(Detergent

پاككگگدههايی هستگد كه با كاه

كش

سطحی ،میكروبهـا را از سـطح آلـوده

پاك میكگگد .صابون يكی از انواع دترجگتها است.
 -سپتیك )(Septic

حالتی است كه در آن ،باكتری پاتوژن در نسج زنده ديده میشود.

 -پلشتبرها (آنتیسپتیكها (Antiseptic

موادی هستگد كه رشد میكروارگانیسمها را متوقف كرده يا آنها را از بی میبرند .از
آنجا كه اي مواد به پوست ،مخاط و بافت زنده آسیب نمیرسانگد ،لـذا بـرای ضـدعفونی
بافتهای زنده مگاسباند.
 آئروسل میكروبیذراتی از عامل میكروبی است كه متگاسب بـا چگـالی و سـرعت بـاد در هـوا معلـ
می مانگد .هرچه چگالی ذرات بیشتر باشد و يا سرعت باد كاه
سمت زمی حركت مینمايگد.

يابد ذرات سـريعتـر بـه
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 زمان پايداريزمان پايداری ،مدت زمانی است كه عامل بهطور مـوثر در محـیط بـاقی مـیمانـد و
قابلیت تاثیرگذاری را دارا میباشد .عواملی مثل شرايط جـوی ،رطوبـت ،درجـه حـرارت،
سرعت تبخیر ماده ،پوش

گیاهی مگطقه ،نوع عامل و رفع آلـودگی ،بـر زمـان پايـداری

موثرند.

 -3-9داليل رفعآلودگی
 -1-3-9جلوگیري يا كاه

تلفات

عوامل زيستی میتوانگد اثرات زيانباری بر شخص آلـوده ايجـاد كگگـد .ايـ اثـرات
میتواند بر حسب نوع عامل ،در حد ناتوانی تا مر

پی

برود .شدت اثر اي عوامل نیـز

به عواملی مثل راه ورود به بدن ،مقدار يا دوز عامل و نوع عامل بستگی دارد.

 -1-3-9به حداقل رساندن افت كارايی
انجا تمهیدات حفاظتی كه باعث كاه
خود باعث كاه

اثرات زيانبار عوامل بر روی افراد میشود،

كارايی افراد نیز خواهد شد .بهعگوان مثال ،تجهیزات حفاظت انفـرادی

بهدلیل سگگیگی ،توان رزمی شخص را كاه

میدهد .ضـم آنكـه انجـا فعالیـتهـای

شديد فیزيكی در آب و هوای گر و يا فعالیتهايی مثل خوردن ،آشامیدن و استــراحت
برای افراد دارای اي تجـهیزات بسـیار مشـكل اسـت .لــذا بـرای آنــكه افـراد بتوانــگد
مامـوريت های محوله را به نحو احسـ انجـا دهگـد ،ز اسـت تـا محـیطهـای آلـوده
رفعآلودگی شوند.
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 -3-3-9جبران محدوديتهاي ناشی از لوازم و تجهی ات حفاظتی
برخی از تجهیزاتی كه برای محافظت از افراد مورد استفاده قـرار مـیگیرنـد ،دارای
محدوديتهای خاصی هستگد .بهعگوان مثال ،فیلتر ماسك ممك است توسط يك عامـل
اشباع شود و يا ايگكه توسط موادی مثل آب ،روغ و غیره آلوده شده باشـد كـه در ايـ
صورت برای به حداقل رساندن اثرات عوامل ،بايد آنها را رفعآلودگی نمود.

 -4-3-9اجتناب از پخ

و انتشار آلودگی

اشخاص يا تجهیزات آلودهشده ،قادرند آلودگی را به مگاط غیرآلوده مگتقـل كگگـد.
بهعگوان مثال ،تجهیزات آلودهشدهای كه بهمگظور بازسازی و رفعآلودگی به پشت جبهـه
مگتقل میشوند ،میتواند عوامل را در مسیر عبورشان پخ

كگگد .لذا نیروها و يـا اقـال

آلودهشده میبايستی قبل از آنكه به مگـاط غیرآلـوده انتقـال داده شـوند ،رفـعآلـودگی
شوند.

 -4-9اصول رفعآلودگی
سازمان های دولتی يا خصوصی برای پیشبرد اهدا سازمانی خود اصولی را تـدوي
نموده و به اجرا میگذارند و عگاصر سازمانی خود را ملز به رعايت آن میكگگد تا با ايـ
اقدا  ،كلیه فعالیتها و اهدا خود را با اهدا كالن سازمان همسو و همجهـت نمايگـد.
در سازمانهای نظامی بهخصوص در جگگ ،اصولی را تحت عگوان اصول جگگ تـدوي و
مصوب نمودهاند كه اي اصول در مراكز آموزشی تدريس میگردند تـا افـراد از محتـوا و
هد اصلها مطلع گردند و نسبت به آن توجیه شوند؛ ضم ايگكه مطالعات سـازمانهـا
جهت كاه

و يا افزاي

اي اصول با توجه بـه زمـان پیشـرفت فگـاوری و سـاير مـوارد

تاثیرگذار در جريان میباشد .در رسته تهديدات نـوي جهـت افـزاي

كیفیـت اقـدامات
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تخصصی ،اصولی در نظر گرفته و تدوي شدهاند كه در مبحث رفعآلودگی اصلهـا تحـت
عگوان اصول پگجگانه رفعآلودگی مطرح شدهاند .در زير شـرح مختصـر هـر يـك از ايـ
اصلها آورده شده است.

 -1-4-9اصل يكم؛ خونسردي
با توجه به اهمیت و حساسیت پدافگد تهديدات نوي و اضـطراب ،رعـب و وحشـت
كاذبی كه در اي خصوص مطرح می شود ،حفظ خونسردی جهت انجـا ماموريـتهـا از
ضروریتري فعالیتهای اولیه در پدافگد محسوب میشود و در صورتی كه ايـ اصـل بـا
ساير اصلها هماهگگ و همسو گردد با اطمیگان كامل میتوان اظهار نمود كه اضـطراب،
رعب و وحشت مطرحشده از بی خواهد رفت و فرد به راحتی میتواند به انجا ماموريت
خود بپردازد.
ماموريتهای متصور در رفعآلودگی عبارتانداز:
 -3رفعآلودگی از محیط ( زمی  ،هوا و غیره )
 -3رفعآلودگی از نفرات
 -1رفعآلودگی از تجهیزات و تاسیسات
 -0رفعآلودگی از مواد غذايی و غیره
در انجا ماموريتهای فو الذكر اولی و مهمتري مسئله ،انجـا حفاظـت انفـرادی
است .حفظ خونسردی در انجا حفاظت انفرادی بسیار با اهمیت بـوده و فـرد مـیتوانـد
ضم توجه به اصل سرعت و دقت ،خود را در مقابل عوامل تهديدات نـوي حفـظ و بـه
ماموريتهای محوله ادامه دهد .شتاب و عجله در اقدامات حفاظتی میتواند مشكلآفري
باشد؛ بهعگوان مثال ،در زمان ماسكگذاری چگانچه عجله و شتاب صورت گیرد ،احتمـال
دارد بگد ماسك يا ساير قسـمت هـای آن آسـیب ببیگـد كـه ايـ امـر جـان فـرد را بـه
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مخاطرهانداخته و در انجا ماموريت او خلل وارد میآورد .حفـظ خونسـردی در اقـدامات
(ماموريتهای گروهی) تخصصی بسیار مهم و با اهمیت میباشد.
همانگونه كه ذكر شد اي اصل در كگار اصـل دقـت و سـرعت ،كـارايی ز را بـه
دست خواهد آورد .هرچه اي اصل بیشتر مورد توجه قـرار گیـرد كارهـا اصـولیتـر و بـا
كیفیت بهتر صورت میگیرد .بهعگوانمثال ،در رفعآلودگی از پرسگل چگانچـه نیروهـا بـا
عجله وارد ايستگاه شوند و عملیات رفعآلودگی از خود را با شتاب و عجلـه انجـا دهگـد،
احتمال دارد اي شتاب و عجله مانع از انجا رفعآلودگی اصولی و كامـل شـود و همـی
امر میتواند خطرات بعدی را به دنبال داشته باشـد .لـذا در انجـا كلیـه ماموريـتهـای
تخصصی رفع آلودگی ،همیشه اصل خونسردی بايستی مد نظـر بـوده و در هـر موضـوع،
متگاسب با آن خونسردی ز بهعمل آيد.

 -1-4-9اصل دوم؛ آمادگی نیرو و تجهی ات
در انجا هر ماموريت سازمانی دو عامل مهم مد نظر میباشد كـه در صـورت عـد
آمادگی اي عوامل ،اجرای موفقیتآمیز ماموريت ممك نبوده و يا با مشكالت عديـدهای
همراه خواهد بود .اي عوامل عبارتانداز :نیرو و تجهیزات (دستگاهها و وسـايل) .در زيـر
بهصورت مستقل اهمیت آمادگی هريك از اي عوامل مورد بررسی قرار میگیرد:
 -1-1-4-9آمادگی نیروي انسانی
نیروی انسانی يكی از اركان اصلی ،اساسی و محوریتري عامل در پیشـبرد اهـدا
سازمانی (اعم از نظامی و غیر نظامی) محسوب میگردد و هرچـه يـك سـازمان از افـراد
كارآمد بیشتری برخوردار باشد ،نیل به هـد سـازمانی بیشـتر خواهـد بـود .هـر چگـد
نمیتوان (بهدلیل پیچیدگی انسانها) بهطور دقی تمامی عگاصر تاثیرگذار و آمادگی يك
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فرد را بهطور دقی سگجید ،لیك بهطور نسبی با بررسی موارد زير مـیتـوان بـه میـزان
آمادگی فرد در اجرای ماموريتها پی برد:
 میزان آمادگی روحی ،روانی و جسمی میزان قابلیتها و توانايیهای فردی هر نفـر بـا توجـه بـه آمـوزشهـا و كارهـایاجرايی كه انجا داده است.
تجارب كاری و مهارتهای نیروی انسانی در تهديدات نوي بهدلیل تخصصی بـودن
آن از اهمیت به سزايی برخوردار میباشد .مهارتهای ز در نیروهـای انسـانی بـا طـی
نمودن آموزشهای ز  ،انجا كارهای میدانی ،قابلیت بهرهبرداری از دستگاهها و وسايل
حاصل میگردد .هرچه اي مهارتها افزاي

يابد آمـادگی نیـرو بـرای اجـرای ماموريـت

بیشتر خواهد شد.
 -1-1-4-9آمادگی تجهی ات
میزان آمادگی دستگاهها و وسايل موجـود جهـت اجـرای عملیـات رفـعآلـودگی از
نفرات ،تجهیزات ،اماك و غیره در میزان موفقیت عملیات تأثیر مستقیم داشته و هرچـه
اي آمادگی افزاي

يابد ،قابلیت و توانايی عملیات رفعآلودگی نیز زيادتر خواهد شد .لـذا

جهت بررسی میزان آمادگی دستگاهها و وسايل بايستی نكات زير در نظر گرفته شوند:
 تاري دريافت دستگاهها و وسايل از انبار میزان آمادگی هر دستگاه از لحاظ سالم بـودن و بررسـی تعمیراتـی كـه هـر دسـتگاهاحتما ً نیاز دارد تا عملیاتی گردد
 قطعات يدكی پر مصر موجود برای هريك از دستگاهها و وسايل میزان آمادگی اپراتورهای دستگاه جهت بهكارگیری آنها در ماموريتهای رفعآلودگی -مواد اولیه مورد نیاز دستگاهها جهت عملیات رفعآلودگی
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 -3-4-9اصل سوم؛ ايمنی
رعايت اصول ايمگی در هر كاری شرط اساسی و اصلی شروع آن كار مـیباشـد (اول
ايمگی بعد كار) .هر فعالیتی نیازمگد ايمگی خاص خـود مـیباشـد .در موضـوع تهديـدات
زيستی ،رعايت موارد ايمگی بسـیار مهـمتـر و بـا ارزشتـر مـیباشـد .در ايگجـا هرگونـه
سهلانگاری در عد رعايت ايمگی ،مشكالت و خطراتی را بـه دنبـال خواهـد داشـت كـه
برخی از آنها غیرقابل جبران خواهد بود.
جهت اجرای عملیات رفعآلودگی ابتدا بايستی ايمگی فردی مورد توجه قـرار گیـرد.
در ايمگی فردی ،بايد تجهیزات مورد نیاز فراهم و در اختیار افراد گذاشته شود و افراد نیز
بايد بهطور مداو با آنها تمري نمايگد تا در صورت نیاز بتوانگد از تجهیزات خود بـه نحـو
احس استفاده نمايگد.
تجهیــزات فــردی در انجــا ماموريــت رفــعآلــودگی از عوامــل تهديــدات زيســتی
عبارتانداز :ماسك محافظ ،فیلتر ،لباس محافظ ،دستك  ،روك

پـوتی  ،قـوطی امـداد

انفرادی ،دزيمتر انفرادی و ساير تجهیزاتی كه بگا به تشـخیص فرمانـدهی و متگاسـب بـا
نوع ماموريت در اختیار افراد قرار داده میشود.

 -4-4-9اصل چهارم؛ سرعت و دقت
دو موضــوع ســرعت ودقــت ،ز و ملــزو يكــديگر مــیباشــگد و در يــك عملیــات
رفعآلودگی بايستی به هر دو جگبه يعگی سرعت و دقت توجه نمود.
 -1-4-4-9سرعت
مگظور از سرعت در انجا عملیات رفعآلودگی ،انجا رفعآلودگی در اولی فرصـت و
در كوتاهتري زمان ممك با استفاده از تجهیزات موجود ( دسـتگاههـا و وسـايل ،مـواد و
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غیره ) میباشد .چگانچه سرعت در عملیات رفعآلودگی لحاظ نشـود ،انتشـار آلـودگی يـا
تأثیرات مخرب آلودگی بر روی نفرات ،مواد و غیره بیشتر خواهد بـود كـه ايـ موضـوع
مشكالتی را برای يگانها بهويهه انسانها بهوجود خواهد آورد.
 -1-4-4-9دقت
مگظور از دقت در انجا عملیات رفعآلـودگی ،توجـه بـه تمـا مـوارد تأثیرگـذار در
رفع آلودگی می باشد .اي موارد عبـارتانـداز :انتخـاب صـحیح تجهیـزات (دسـتگاههـا و
وسايل) ،انتخاب مواد رفعآلودگی (نوع و میزان قابل استفاده) و انجـا صـحیح عملیـات.
هرچه دقت در عملیات بیشتر باشد اطمیگان از رفعآلودگی و در مجموع ،كاه

خطرات

ناشی از عوامل بیشتر میشود .اگـر دقـت كـافی لحـاظ نشـود ،عملیـات نـاقص صـورت
میگیرد و همی امـر باعـث تـأخیر در عملیـات نظـامی (محـدود نمـودن تـوان رز ) و
خسارتهای اقتصادی (به علت تكرار عملیات رفع آلودگی) شده و همچگی ممك اسـت
تلفات جانی در پی داشته باشد.

 -5-4-9اصل پنجم؛ تقدم نیروي انسانی بر تجهی ات
اي اصل بر اي نكته توجه دارد كه رفعآلودگی از نفرات ،مقد بر رفـعآلـودگی بـر
تجهیزات میباشد .چگانچه مگطقهای مورد حملـه عوامـل زيسـتی قـرار گیـرد در اولـی
فرصت (بعد از رفعآلودگی محل) بايد نفرات در هر وضعیتی كه قرار دارنـد (عملیـات يـا
غیر عملیات) ،ابتدا رفعآلودگی از خود را انجا داده و سـپس نسـبتبـه رفـعآلـودگی از
تجهیزات (اعم از سبك و سگگی ) مبادرت نمايگد .البته يادآوری اي نكتـه هـم ضـروری
میباشد كه افراد بعد از رفعآلودگی از خود تا جـايی كـه امكـان دارد نبايـد از تجهیـزات
آلوده استفاده نموده و بايستی از تجهیزات رفعآلودگی شده اسـتفاده نمايگـد .معمـو ً در
ايستگاههای رفعآلودگی ،رفعآلودگی از نفرات و تجهیزات در دو مكـان جداگانـه صـورت
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میگیرد و همزمان با رفعآلودگی از نیـرو ،تجهیـزات سـگگی و سـبك آنهـا در ايسـتگاه
مربوطه رفعآلودگی میگردد.

 -5-9روشهاي رفعآلودگی فی يكی
به طور كلی سه روش جهت رفعآلودگی زيستی وجود دارد كه شـامل رفـعآلـودگی
مكانیكی ،فیزيكی و شیمیايی میباشـد .در روش رفـعآلـودگی مكـانیكی زدودن عوامـل
زيستی يك اصل میباشد .مثال اي روش را میتوان استفاده از ماسكهايی كه مجهز بـه
فیلتر مخصوص جهت محافظت افراد در برابر اسـپور بـاكتری باسـیلوس آنتراسـیس كـه
بهصورت آئروسل در آمده (پا ي ) و يا شستشوی دست جهت پاك كردن آن از عوامـل
زيستی نا برد .حـرارت ،بخـار آب و اشـعه نیـز جـزء روشهـای رفـعآلـودگی فیزيكـی
میباشگد .در روش رفعآلودگی شیمیايی از مواد ضد عفـونیكگگـده شـیمیايی بـه شـكل
مايع و گاز جهت از بی بردن و يا كاه

ضرر اي عوامل استفاده میشود .در اي روش،

عوامل متعددی از جمله شرايط محیطی میتواند در مقدار و نوع آن تأثیرگذار باشد.
در خصوص رفعآلـودگی ذكـر ايـ نكتـه ضـروری اسـت كـه از بـی بـردن كلیـه
میكروارگانیسمهای يك جسم يا بافت زنده امكانپذير نیست .بهعگـوان مثـال نمـیتـوان
پوست سالم را در معر

عوامل استريلكگگده مخرب قرار داد .بگابراي معمـو ً هـد از

رفعآلودگی ،از بی بردن عوامل بیماریزا تا حدامكان میباشد.

 -1-5-9روشهاي مكانیكی در رفعآلودگی زيستی
اي روش مشتمل بر اقداماتی است كـه باعـث زدودن میكروارگانیسـمهـا از محـل
رفعآلودگی میشود ولی الزاماً موجب از بی رفت عوامل و يا خگثی شدن آنها نمیشوند.
شستشو و پاك كردن روشی است كه بهوسیلة آن تعداد میكروارگانیسمها كاه

يافته و
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باعث زدودن آلودگی و ناپاكی هايی كه موجب حفظ و نگهداری میكروبها هسـتگد ،نیـز
میشود.
پا ي

يا فیلتراسیون نیز نوعی روش مكانیكی است كه برای حذ میكـروبهـا از

آب و محلولها مورد استفاده قرار میگیرد .با اي روش میتـوان آب و هـوا را در مواقـع
لزو استريل نمود .برای اي كار از فیلترهايی با سوراخهای بسیار ريز كه میكروبها قادر
به عبور از آنها نباشگد ،اسـتفاده مـیشـود .در فیلترهـای نظـامی و صـگعتی از غشـاهای
ويههای بهنا فیلترهای هپا  (HEPA)3و فیلتر اولپا  (ULPA)3استفاده میشـود .ايـ
غشاها توان جذب ذرات تا قطر  1میكرون با راندمان  %33/33را دارا میباشگد .فیلترهای
ماسكهای محـافظ ،فیلترهـای چـادرهـای  NBCو فیلترهـای اورژانـس از ايـ قبیـل
میباشگد .بايد به اي نكته توجه داشت كه كارايی يـك فیلتـر بـهانـدازة مگافـذ آن ،بـار
الكتريكی روی مواد سازندة فیلتر و غیره بستگی دارد .بهعگوان مثال ،باكتریها به لحـاظ
ايگكه اكثراً در محلولهای خگثی ،دارای بار الكتريكی مگفی هستگد ،لذا توسط فیلترهـای
حاوی بار مثبت ،بهتر جذب میشوند.

 -1-5-9روشهاي فی يكی در رفعآلودگی زيستی
يكی ديگر از روشهای رفعآلودگی ،اسـتفاده از روشهـای فیزيكـی اسـت .در ايـ
روش اجزاء حیاتی عامل از لحاظ فیزيكی تغییر میيابد .بهعگوان مثال ،از طريـ حـرارت
دادن ،برخی از پروتئی های تشكیلدهگده ساختار عامل میكروبـی ،تغییـر حالـت داده و
نهايتاً باعث مر

میكروارگانیسم میشود .روشهای فیزيكی شامل موارد متعددی اسـت

كه در ذيل آمده است:

1 - High Efficiency Particle Air
2 - Ultera Efficiency Particle Air
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 -1-1-5-9حرارت
يكی از مؤثرتري روشهای رفعآلودگی فیزيكی ،حرارت دادن است كه بـه دو روش
حرارت خشك و حرارت مرطوب امكانپذير است.
 حرارت خشكاصو ً باكتریها در حرارت  311 oCدر عر

 3/1ساعت به كلی از بی مـیرونـد؛

البته قبل از اي مدت نیز بسیاری از باكتریها نابود میشوند ولی برای از بی بردن فـر
اسپور ،حرارت خشك  301 oCبـه مـدت  1سـاعت ز اسـت .ايـ مقاومـت در برابـر
حرارت مربوط به وجود دیپیكولیگات كلسیم است .يكی ديگر از عوامل مقاومت ،كمبـود
آب در اسپور ها است زيرا خشك شدن ،زمـان ز بـرای انعقـاد پـروتئی هـا را افـزاي
می دهد .هرچه حرارت زيادتر باشد ،زمان مقاومت كمتر خواهد بـود بـهطـوری كـه اگـر
حرارت از  301 oCبه  311 oCبرسد ،اسپورها در عر

 3ساعت از بی مـیرونـد و در

 011 oCنیز  31-11ثانیه بیشتر دوا نمیآورند.
تأثیر كشگدگی حرارت خشك ،به عواملی مثل تغییر ماهیت پروتئی ها ،آسیبهـای
اكســیداتیو و بــا رفــت حــد الكترولیــتهــا بســتگی دارد .در غیــاب آب در زنجیرهــای
پپتیدی ،تعداد گروههای قطبی كم میشود و برای گشودن مولكولهـا ،انـرژی زيـادتری
ز است؛ به همی دلیل است كه سلولها در برابر حرارت خشك ثبات بیشتری دارند.
حرارت خشك برای ضدعفونی كردن چگدان مـؤثر نیسـت ولـی بـا ايـ حـال اگـر
باكتریها مستقیماً در معر

حرارت قرار گیرند ،اي نوع گرمـا مـؤثر اسـت ولـی وقتـی

عوامل میكروبی توسط ساير موادی كه هادی حرارت نیستگد پوشـیده شـوند ،ايـ نـوع
حرارت تاثیر زيادی نخواهد داشت زيرا قدرت نفوذ هوای گر نسـبتاً كـم اسـت .حـرارت
خشــك ســوزانگده ،مــؤثرتري روش اســت ولــی كــاربرد آن محــدود اســت .روشهــای
رفعآلودگی با استفاده از حرارت خشك عبارتانداز:
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الف) سوزاندن ()Burning
برای نابود كردن باكتریهای موجود در شه حیوانات ،كاغذ ،پگبه ،گاز زخمبگـدی،
نمونههای پاتولوژيك ،كشتهای آزمايشگاهی و وسايل غیرقابل استفادة آلوده ،میتوان از
اي روش استفاده نمود.
ب) شعله پاشیدن مستقیم )(Direct chuffage
با استفاده از حرارت مستقیم میتوان لوازمی كه قابلیت اكسـید شـدن ندارنـد و در
برابر شعله مقاو هستگد را استريل نمود.
ج) عبور از روي شعله )(Flaming
برای استريل نمودن شیشهآ ت ،سوزن ،سر بطریها و غیـره از ايـ روش اسـتفاده
میشود.
د) اُون )(Oven
وسايل و موادی كه حرارت با را تحمل میكگگد مانگد ظرو شیشهای ،لولـههـای
آزماي

و همچگی مواد خشكی كه در ظرو سربسته قرار دارند را میتوان با اي روش

استريل نمود .برای اي كار ،مواد و وسايل مورد نظر را بـه مـدت  3سـاعت در فـور قـرار
داده و با حرات  311درجه سانتیگراد آنها را استريل مینمايگد.
 حرارت مرطوباولی بار ك و همكاران

نشان دادند كه اسپور بـاكتریهـا در محـیط مرطـوب در

درجه حرارتی بسیار پايی تر از درجه حرارت خشك از بـی مـیرونـد .بـهعگـوان مثـال،
اسپور باسیل سیاهزخم در حرارت مرطوب  31 oCدر عر

 31دقیقـه از بـی مـیرود.

باكتریهای مزوفیل بدون اسپور نیز در حرارت مرطـوب  11 oCدر عـر

 11دقیقـه از

بی میروند .بهطور كلی حرارت مرطوب  11 oCبه مدت  1-31دقیقه ،اشـكال رويشـی

فصل نهم :رفعآلودگی در تهديدات زيستی



351

تما باكتریها و قارچها را از بی می برد .در صورتی كه در اي روش از بخار تحـت فشار
استفاده شود ،اثر آن بیشتر خواهد بود .بهطوری كه حرارت مرطوب  333 oCو فشار 31
پوند بر ايگچ ،در عر

كمتر از  31دقیقه باعـث كشـت تمـا اشـكال رويشـی و اسـپور

میكروارگانیسمها میشود .روش اخیر با استفاده از دستگاه اتوكالو انجا میشود.
تأثیر حرارت مرطوب ،مربوط به تغییر ماهیت و انعقاد پـروتئی هـا اسـت .بـه نظـر
میرسد كه اولی حادثه كشگده ناشی از حرارت ،شكافتهايی است كـه در يـك زنجیـره
 DNAبروز میكگد .ريبونوكلئازها بهوسیله حرارت فعالشده ،ريبوزو ها را تجزيه كـرده
و آنها را بیرون میفرستگد .توان میكروب برای ترمیم اي گونه ضايعات و تجديـد حیـات،
بستگی به حالت فیزيولوژی و وضعیت ژنتیك آن دارد .رفعآلودگی با اسـتفاده از حـرارت
مرطوب با روشهای مختلفی امكانپذير است كه عبارتانداز:
الف) جوشانیدن
برخی از مواد را میتـوان بـهوسـیلة جوشـاندن در آب جـوش ،رفـعآلـودگی نمـود.
میكروارگانیسمها (بجز باكتریها و قـارچ هـای اسـپوردار) بعـد از  31دقیقـه جوشـیدن،
كشته میشوند .اصو ً جوشاندن روش خوب و قابل اطمیگانی بـرای كشـت میكـروبهـا
نیست زيرا مثالً اسپور كلستريديو بوتولیگیو حتی در حـرارت  311oCبـه مـدت 1-1
ساعت باز هم زنده خواهد ماند .در صورتی كه به آب ،كربگات سديم به میزان  %3اضـافه
شود ،قدرت ضدعفونیكگگدگی آن به مقدار زيادی افزاي

میيابد و از زنگ زدن وسـايل

فلزی نیز تا حد زيادی جلوگیری میكگد.
ب) استفاده از بخار آب جوش
برای اي مگظور از دستگاه ك يا آرنولد استفاده میشود .ايـ دسـتگاه دارای يـك
استوانه فلزی عمودی با يك سرپوش مخروطی متحرك است و سـوراخی جهـت خـروج
بخار آب در آن وجود دارد .در قسمت پائی دستگاه ،آب ريخته میشود و وسايلی را كـه
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بايد استريل شوند در قسمت با ی دستگاه و بر روی صفحات مشبك قرار مـیدهگـد تـا
توسط بخار ايجادشده ،استريل شوند.
ج) تندالی اسیون )(Tendallization
در اي روش ،از حرارت  311درجه در سه روز متوالی هر روز نـیم سـاعت اسـتفاده
میكگگد .در اي روش در روز اول ،اشكال رويشی باكتریها از بی میرونـد ولـی ممكـ
است اسپورها باقی بمانگد كه در  30ساعت بعد در محیط مغذی تبديل به فـر رويشـی
شده و در حرارتدهی دو از بی میروند .برای احتیاط بیشتر ،حـرارتدهـی سـو نیـز
انجا میگیرد.
د) پاستوري اسیون )(Pasteurization
اساس اي روش بر گر كردن و سرد كردن سريع ،استوار اسـت كـه بـا روشهـای
مختلف و در دماهای مختلف ،صورت میگیرد .بايد توجه داشت كه در ايـ روش ،تمـا
باكتری ها از بی نمی روند و برخـی از آنهـا مانگـد اشريشـیا كلـی همچگـان زنـده بـاقی
میمانگد.
هـ) اتوكالو )(Autoclave
اي روش مطمئ تري راه ضدعفونی توسط حرارت مرطوب است .در ايـ روش ،از
حرارت مرطوب  333درجه سانتیگراد در فشار  31پوند بر ايگچ به مدت  31دقیقه برای
ضدعفونی كردن استفاده میشود .در اي شرايط كلیه میكـروبهـا و اسـپورهای آنهـا از
بی میروند .دستگاهی كه برای اي مگظور استفاده میشود ،اتوكالو نا دارد.
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جدول  :1-9دما و زمانهاي پیشنهادي براي اتوكالو
حداقل زمان

ماكزيمم دمای مجاز

دمای استريلیزاسیون

(دقیقه)

)(°C

)(°C

11

331

331

31

330

333

31

333

331

1

313

310

 -1-1-5-9پرتودهی
يكی ديگر از روشهای رفعآلودگی فیزيكی ،استفاده از اشعه در رفـعآلـودگی هـوا و
تجهیزات است .اشعههايی كه برای ضدعفونی كردن مورد استفاده قرار میگیرنـد ،بـه دو
دسته غیر يونزا و يونزا تقسیم میشوند:
 )1اشعههاي غیر يونزا

 -اشعه ماوراء بنف

)(UV

اشعه آفتاب باعث از بی رفت باكتریها بهويهه باكتریهای بدون اسـپور مـیشـود.
اثر ضد باكتری اشعه آفتاب بیشتر مربوط به پرتوهای آن است و حرارت در اي امر تاثیر
زيادی ندارد .قدرت باكتريوسايدی پرتوهـای خورشـید مربـوط بـه اشـعه مـاوراء بـگف
) (UVاست كه دارای طول موج  331-131نانومتر است .البتـه اشـعههـای مرئـی نیـز
قابلیت میكروبكشی دارند ولی برای اي كار به زمان بیشتری نیـاز دارنـد .اشـعه مـاوراء
بگف

در طول موج  311نانومتر دارای حداكثر توان میكروبكشی است.
مدت زمان ز برای از بی بردن باكتری توسط اشعه  UVبه شدت اشعه ،فاصـلة

جر تا اشعه و ماهیت محیطی كه میكروارگانیسمها در آن قرار گرفتهانـد ،بسـتگی دارد.
اي اشعه بسته به جر و شدت پرتو ممك است باعث ايجـاد جهـ

(موتاسـیون) و يـا
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مر

میكروب شود .البته اشعه  UVقدرت نفوذ كمی دارد بهطوری كه قـادر نیسـت در

شیشه نفوذ كگد و در مايعات نیز بهطور محدود نفوذ میكگد ولی با اي حال میتوانـد در
پیكرة میكروارگانیسمها نفوذ كرده و اثرات تخريبی شديدی ايجاد كگد.
نحوه اثر اشعه ماوراء بگف

بدي صورت اسـت كـه باعـث تشـكیل ديمرهـای نـوع

سیكلوبوتان پیريمیدي به خصوص ديمر تیمی در  DNAمی شود .بی وضعیتهـای 1
و 1دو پیريمیدي مجاور ،يك پیوند كوا نت تشكیل شده و يك حلقه سیكلوبوتان تولیـد
میگردد  .با ايـ عمـل ،پیريمیـدي ديگـر قـادر بـه اتصـال بـا پـوري نیسـت و لـذا بـا
بههمخوردن مارپیچ  ،DNAموجب ممانعت از همانگدسازی و نسـخهبـرداری از DNA
میشود .بدي ترتیب باعث ايجاد موتاسیون (جه ) و يـا مـر
مرمت انجا گیرد .البته تـاثیر اشـعه مـاوراء بـگف

مـیشـود مگـر آن كـه

تـا حـدودی نیـز مربـوط بـه ايجـاد

پراكسیدها در محیط میباشد .از اشعه  UVمیتوان بـرای رفـعآلـودگی آب آشـامیدنی
استفاده كرد .با اي روش  ٪33از باكتریهای موجود در آب از جملـه باسـیلهـا از بـی
میروند .از اي اشعه برای رفعآلودگی از باكتریها و ويروسها در فضـاهای محـدود نیـز
میتوان استفاده كرد ولی هگگا اشعهدهی نبايد كسی در محیط باشد.
 اشعه مرئیاشعه مرئی تاثیر بسیار كمی بر اجرا دارد ولی اگر اي اشعه را متعاقـب رنـگهـای
فلورسگت مثل ائوزي  ،رزبگگال و اكريدي اورانه بر باكتریها تاثیر دهگـد ،ممكـ اسـت
بسیاری از آنها كشته شوند .اي پديده را اثر فوتوديگامیك گويگد كه عالوهبر بـاكتریهـا
ممك است بر تكياختهها ،ويروسها و توكسی ها نیز مؤثر باشد.
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 )1اشعههاي يونزا
اشعههای يونزا در مقايسه با اشعههای غیر يونزا ،دارای قدت نفـوذ و تـوان بسـیار
زيادتری میباشگد .اشعه  Xبا طول موج  1/3-01نانومتر ،اشـعه گامـا ،اشـعه كاتـد و يـا
ذرات الكترونی پرانرژی ،از جمله اشعههای يونزا میباشگد .مكـانیز كلـی عملكـرد ايـ
اشعه ها بدي صورت است كه باعث تغییر ماهیت پروتئی ها و همچگی بروز شكا هايی
در زنجیرة  DNAمیشوند .اگر شكا ها تگها در يك زنجیره باشد ،معمو ً قابـل تـرمیم
است ولی اگر در هر دو زنجیره ايجاد شود ،مگجر به مـر

سـلول خواهـد شـد .يكـی از

اثرات اشعه يونزا ،تشكیل راديكالهای آزاد   HO 2 ، OH و  Hمـیباشـد .فوتـونهـای
پرانرژی وقتی از آب عبور میكگگد اي راديكالها را بهوجود میآورند و اي راديكالهـای
آزاد نیز باعث تشكیل پراكسیدها میشـوند كـه از عوامـل اكسـیدكگگدة قـوی محسـوب
می شوند و در ضم اثر مر زا دارند .راديكال هیـدروژن قـدرت احیاكگگـدگی شـديدی
دارد .راديكال هیدروكسیل كه اكسیدكگگده ای پرقدرت است با ماكرومولكولهـا بـهويـهه
 DNAشديداً واكـگ پـذير اسـت و از ايـ راه باعـث شكسـتگی زنجیـرههـای DNA
میشود.
در استريلیزاسیون تگها از اشعه  Xو اشعه گاما و نیز اشعه كاتد استفاده مـیشـود و
اشعههای  αو  βدر اي كار استفاده نمیشوند .تغییرات فیزيكی و شیمیايی كه بهوسـیله
اشعههای يونزا ايجاد میشوند به مقدار انرژی جذبشده ،ماهیت اتمی مادهای كـه بايـد
رفع آلودگی شود ،درجه حرارت ،فشار اكسیهن ،میزان مـواد آلـی محـیط ،ماهیـت جـر
آلودهكگگده و غیـره بسـتگی دارد .اسـپورها نسـبت بـه اشـعه مقـاو تـر هسـتگد .مقـدار
استريلكگگده اشعه يونزا  3/1میلیون راد است.
 امواج مافوق صوتتكان دادن های شديد با يا بدون افزودن ذرات كوچك خگثی (از قبیـل گلولـههـای
كوچك شیشـهای) ممكـ اسـت سـبب تخريـب و كشـت اشـكال رويشـی و اسـپوردار
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باكتریها شود .تكانهای شديد مكانیكی به تگهائی اثرات تجزيهكگگدگی متغیری دارند و
وقتی همراه با ذرات كوچك انجا گیرند اثر آن زيادتر میشود .بـاكتریهـا را بـه كمـك
دستگاه های مخصوص فشار يا امواج مافو صوت نیز میتوان خـرد كـرد .بـا تري حـد
شگوائی انسان ،فركانس  31كیلوسیكل در ثانیـه ( )Kc/sمـیباشـد .امـواجی كـه دارای
فركانس حدود  1311سیكل در ثانیه هستگد را امواج صـوتی گويگـد .ايـ امـواج باعـث
كشت كلیفر ها و برخی از باكتریهای ديگر میگردنـد ،بـه شـرطی كـه زمـان تمـاس
باكتریها با اي امواج بهحد كافی باشد .امواجی كه بیشتر از اي فركانس باشـگد ،امـواج
مافو صوت بوده كه قدرت تجزيه و كشت باكتریها را دارند .برای تولید ايـ امـواج از
دستگاهی بهنا سونیكاتور استفاده میشود .بهطـور كلـی امـواج مـافو صـوت بـر ضـد
باكتریهای گر مگفی بی

از گر مثبتها موثر است ،باسیلها حساستر از كوكسیهـا

بوده و اسپورها مقاو تر از اشكال رويشی هستگد .ضمگاً هیچگـاه از ايـ روش بـهعگـوان
استريلیزاسیون كامل نمیتوان استفاده كرد .اي روش بیشتر برای جدا كردن و بهدسـت
آوردن موادی از قبیل آنزيمها ،تركیبات جداری و اسـید نوكلئیـكهـای سـلولی بـهكـار
میرود.
به نظر میرسد كـه ايـ امـواج تاثیرشـان بیشـتر مربـوط بـه تشـكیل حفـرات يـا
حبآبهای ظريف و موقتی گاز يا بخار در مگاطقی از مايع است كه در يك لحظـه معـی
ايجاد میشوند و محیط ظريف خاصی برای میكروارگانیسمها تولید مـیگـردد .تغییـرات
زياد و ناگهانی در فشاری كه در اي محیط ظريف در جريـان تشـكیل يـا معـدو شـدن
حفرات حكمفرماست (فشار ممك است حتی به  3111اتمسفر برسد) ،میتواند سلول را
در درون حفره يا متصل به آن تجزيه كگد .البته اثر حرارت را كه در اي پديـدههـا بـروز
می كگد نیز بايد مستقالً در نظر آورد .در ضم در مجاورت هوا در جريـان ايجـاد حفـره،
هیدرژن پراكسید و يا اكسیهن تكی نیز تولید میشوند كه هر دو خاصیت ضد باكتريـائی
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دارند .در ضم امواج مافو صوت ممكـ اسـت باعـث از بـی رفـت حالـت پلـیمـری
ماكرومولكولها شوند و زنجیرهای  DNAرا بشكگگد.

 -6-9روشهاي شیمیايی مورد استفاده در رفعآلودگی
بهتري روش رفعآلودگی و ضدعفونی كردن ،استفاده از مواد شیمیايی و روشهـای
شیمیايی است .بر خال روشهـای فیزيكـی و مكـانیكی ،روشهـای شـیمیايی موجـب
زدودن و از بی رفت میكروارگانیسمهای مضر و پاتوژن میشوند .ضدعفونیكگگـدههـای
مورد استفاده در روشهای شیمیايی معمو ً به شكل مايع ،گاز يا آئروسل بهكار میروند.
اثر مواد شیمیايی بر روی میكروارگانیسمها بـه نـوع میكـروب و غلظـت مـادة شـیمیايی
بستگی دارد .ضم ايگكه فاكتورهای محیطی مثل  ،PHدرجه حرارت و نوع محـیط نیـز
بر میزان اثر مواد شیمیايی مؤثر میباشگد .بهطور معمول هگگا رفـعآلـودگی بايـد ابتـدا
ناخالصی های محیط را از بی برد زيرا مواد آلی موجود در اي ناخالصیها باعث كاه

و

يا خگثی نمودن اثر ضدعفونیكگگدهها میشوند .رفعآلودگی از عوامـل اسـپورزا ،مسـتلز
مواد ضدعفونیكگگدة قوی تر و زمان تماس بیشتری میباشد .تاكگون مواد فراوانی جهـت
رفعآلودگی استفاده شده و اثرات آن بر روی محیط زيست و بـدن انسـان مـورد ارزيـابی
قرار گرفته است ولی ماده رفعآلودگی كگگده ايدهآل ،مادهای است كه گسـتره وسـیعی از
عوامل را از سطح پوست حذ و يا آن را خگثی نمايد .همچگی از لحاظ هزيگـه ارزان ،و
به آسانی در دسترس بوده و دارای اثری سريع و بیخطر باشد .بسـیاری از محلـولهـای
رفعآلودگی نمیتوانگد برای پاك نمودن پوست و غشـای موكوسـی مـورد اسـتفاده قـرار
گیرند .اكثر مواد شیمیايی ضدعفونیكگگده ،به مقدار كم يا زياد برای انسـان ،حیوانـات و
مواد مضر میباشگد لذا هر يك از آنها را میتوان در شرايط خاص مورد استفاده قرار داد.
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 -1-6-9خصوصیات مواد شیمیايی مورد استفاده در رفعآلودگی
خصوصیات يك ماده شیمیايی مگاسب برای رفعآلودگی عبارت است از:
 -3با كمتري غلظت بیشتري اثر را بگذارد
 -3حتی ا مكان با مواد اطرا میكروارگانیسم تركیب نشود و قدرت میكروبكشـی
خود را حفظ كگد
 -1بیبو و يا كم بو باشد بهطوری كه حالت تحريككگگدگی نداشته باشد
 -0در شرايط مختلف محیطی مقاو باشد يا در موقع استفاده ،ساختمان و تركیـب
آن تغییر پیدا نكگد
 -1بر روی پوست بدن و يا وسايل و تجهیزات ،فاقد خاصـیت ايجـاد رنـگ و اثـرات
نامگاسب مثل خوردگی ،پوسیدگی ،زنگزدگی و غیره) باشد
 -1حتیا مكان در آب محلول باشد ،زيـرا در ايـ صـورت قـدرت نفـوذش بیشـتر
میشود
 -3خاصیت سمیت انتخابی داشته باشد ،يعگی برای میكروارگانیسمهـا مضـر باشـد
ولی برای حیوان و انسان ضرر نداشته باشد
 -1خطر انفجار و خطرات ديگر در موقع تولید ،استفاده و انبارداری نداشته باشد
-3اندكس تراپوتیك (Therapeutic index) 1آن با باشد.
 -31دارای قدرت میكروبكشی سريع و قوی باشد
 -33روی انواع مختلف میكروبها اثر كگد
 -33در حرارت معمولی يا محیط بتواند اثر كگد
 -31از نظر شیمیايی با ثبات باشد
 -30انبارداری آن راحت باشد
 -3رابطه بی نسبت غلظت قدرت میكروبكشی به غلظتی كه برای بافتها زيانآور است را اندكس تراپوتیك
گويگد.
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 -31به آسانی قابل تهیه باشد
 -31خالص باشد
 -33ارزان باشد

 -1-6-9عوامل موثر در رفعآلودگی شیمیايی
 زمانيكی از عوامل مهم در رفعآلودگی ،مدت زمانی است كه ماده شیمیايی بـا عامـل در
تماس است .هر توده سلولی يا میكروب دارای سلولهايی با مقاومت مختلف هسـتگد؛ در
نتیجه حساستري سلولها در ابتدا میمیرند و سلولهای مقاومتتـر در فواصـل زمـانی
بعدی از بی میروند بهطوریكه سرانجا مقاو تري آنها نیز كشته میشوند.
 حرارتحرارت باعث افزاي

كارآيی مواد شیمیايی میشـود .بـه عبـارت بهتـر ،ضـدعفونی

شدن در حرارت با سريعتر از حرارت پائی انجا میشود .به نحوی كـه هرچـه دمـا بـا
تصاعد حسابی با رود ،سرعت كشت میكروبها نیز بهطور هگدسی افزاي

میيابد.

 غلظت يا تراكمافزاي

تراكم مواد شیمیايی اغلب سرعت كشته شـدن میكـروبهـا را چگـد برابـر

میكگد .تراكم پايی اي قبیل مواد نهتگها اثر باكتريوسايدی ندارنـد بلكـه ممكـ اسـت
باعث تحريك رشد میكروب شود .افزاي

يا كاه

بهطور قابل مالحظه ای اثر باكتريوسايدی را افزاي

در غلظت يك ماده معـی مـیتوانـد
يا كاه

دهد و در اي مـورد رقیـ

كردن میتواند اثر زيادی بر میزان فعالیت اي مواد داشته باشد .ضـريب رقـت از صـفات
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اختصاصی هر ماده رفعآلودگی كگگده بوده و اهمیت آن را با ذكـر چگـد مثـال مـیتـوان
بیان نمود .در مورد تركیباتی با ضريب رقت يك (مانگد فرمالدئیـد يـا اتـیل اكسـید) در
هگگا رقی كردن ،فعالیت يا قدرت يك برابـر كـاه

مـیيابـد .بگـابراي نصـف كـردن

غلظت ،فقط زمان ز برای ضدعفونی كردن را دو برابر میكگد .از طـر ديگـر ضـريب
رقت فگل تقريباً  1است .از اي رو نصف كردن غلظت ،زمان ز برای ضـدعفونی را ()31
 10برابر طو نی میكگد .در صورتی كه رقت  1برابر ،فعالیت را حـدود ( 333 )11مرتبـه
میدهد .اي اعداد نشان میدهد كه فگـلهـا ممكـ اسـت در اثـر رقیـ كـردن

كاه

بهسرعت غیرفعال شوند و نیز نشـان مـیدهـد كـه نتـايجی كـه در مـورد محلـولهـای
رقی شده فگل ذكر میشود نمیتواند براساس اطالعات بهدستآمده در غلظتهای با ی
آن باشد.
  PHيا تراكم يون Hتغییرات  PHنهتگها در فعالیت عوامل رفعآلودگی تأثیر میگـذارد بلكـه در سـرعت
رشد و حالت فیزيكوشیمیايی سطح میكروب نیز تـأثیر گذاشـته و در هـر حـال ،ممكـ
است بی

از يك فاكتور عمـل نمايـد .درجـه يونیزاسـیون عمـل رفـعآلـودگی بـهطـور

مشخصی با  PHدر ارتباط میباشد .بعضی تركیبات در حالت غیريـونیزه و برخـی ديگـر
به فر آنیون يا كاتیون فعال هستگد .افزاي
سبب واكگ

بـار مگفـی سـلول بـاكتری در  PHقلیـايی

بهتر يا يونهای عوامل شیمیايی ضدعفونیكگگده با بار مثبت مـیشـود ،در

صورتی كه واكگ

با آنیون ها تحت شرايط اسیدی كه سطح سـلول بـار مگفـی كمتـری

دارد ،تسهیل میگردد .بگابراي عوامل رفعآلودگی كاتیونی ،مانگد رنـگهـای آكريـدي و
تركیبات آمونیو چهارتايی ،معمو ً در محلولهای قلیايی فعالتر از محلولهای اسـیدی
هستگد ،گرچه  PHمگاسب با تركیب مربوطه تغییر میكگـد .بـرعكس ،فگـلهـا و اسـید
بگزوئیك در محیط اسیدی فعالترند.
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فعالیت اسپوركشی گلوتارآلدئید در محلول آبی كه  PHقلیـايی دارد بـهطـور قابـل
مالحظهای افزاي

میيابد كه احتما ً به علت تأثیر متقابل بیشـتر بـا گـروههـای آمـی

است .در صورتی كه در  PHبا ی  1از فعالیت هیپوكلريتها به علـت كـاه

در مقـدار

اسید هیپوكلروی تفكیكنشده فعال ،جلوگیری میشود.
 فرموالسیونبرای استفاده موثر از عوامل رفعآلودگی ،فرمو سـیون صـحیح اهمیـت دارد .بـرای
مثال ممك اسـت قـدرت نفـوذ و در نتیجـه ،میـزان اثـر مـوادی نظیـر كلرهگزيـدي و
تركیبات آمونیو چهارتايی در الكل  %31بیشتر از محلول آبی آنها باشد.
 فاكتورهاي فی يكوشیمیايیعمل عوامل رفعآلودگی كگگده شیمیايی مستلز جـذب سـطحی در ديـواره سـلول
باكتری و نفوذ از میان غشاء سلولی به داخل سیتوپالسم و به دنبال آن ،واكگ

با اجـزاء

تشكیلدهگده سلول (غالباً پروتئی ها) مـیباشـد .گــرچه خـواص جــذب و نفـوذ مـاده
میكروبك

بهويهه به ماهیـت شیــمیايی و سـاختمان فضـايی آن بسـتگی دارد ،ولـی

میتواند تحت اثر عواملی نظیر مواد موثر بر كـش

سطحی يا پخ

بی آب/چربی قرار

گیرد .اثرات اسمز ناشی از غشاء سیتوپالسمی نیز مهـم بـوده و در حقیقـت بـا تغییـرات
كش

سطحی ارتباط نزديكی دارد.
بسیاری از فاكتورهای ديگر مانگد ماهیت حالل ،آنیونها و كاتیونهـا ،مـواد مـزاحم

در محیط و نوع ،تعداد و محل میكروارگانیسمها يا مواد زيستی نیز وجود دارنـد كـه بـر
روی مواد رفعآلودگی يا در عمل رفعآلودگی تأثیر میگذارند.
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 -3-6-9مكانیسم عمل مواد شیمیايی رفعآلودگیكننده
مواد شیمیايی مورد استفاده در رفعآلودگی دارای سه اثر میباشگد:
 برخی مواد شیمیايی به غشاء سلولی  (C.M)0و ديواره سلولی  (C.W)1آسـیبمیرسانگد.
 برخی مواد شیمیايی به هسته و ژن آسیب میرسانگد. برخی مواد شیمیايی متوقفكگگده فعالیت آنزيمی و يا تقلیبدهگـده پـروتئی هـامیباشگد.
 مواد شیمیايی آسیبزنگده به غشاء سلولی و ديواره سلولی عبـارتانـداز :اسـیدها،بازهــا ،دترجگــتهــا ،صــابونهــا ،آنتــیبیوتیــكهــای بتا كتــا مثــل پگــی ســیلی هــا،
سفالوسپوري ها و ساير آنتیبیوتیكها مثل وانكومايسی  ،ريستوسـیتی  ،فسفومیسـی و
باسیتراسی كه موجب ممانعت از سگتز  C.Mمیشوند.
 برخی مواد شیمیايی تمايل خاصی به اسیدهای نوكلئیك دارنـد و از ايـ طريـخاصیت باكتريوسايدی و يا باكتريوستاتیك را بروز میدهگد .رنگهـای بـازی كـه بـرای
رنگآمیزی مواد هستهای سلولهای پسـتانداران بـهكـار مـیرود ،مـیتوانگـد بـه شـدت
باكتریها را رنگآمیزی كگگد اي رنگهای بازی با اسیدهای نوكلئیك تركیب میشـوند.
رنگهای بازی ،كاتیون رنگی و آنیون بیرنگ دارنـد و اصـو ً بـا  RNAو  DNAسـلول
تركیب میشوند.
سلولهای باكتریها به علت غگی بودن از لحاظ اسیدهای هستهای (كـه بـهصـورت
فسفات دارای بار مگفی میباشگد) با رنگهای قلیايی كه دارای كاتیون رنگـی مـیباشـگد
تركیب شده و رنگ میگیرند .بهطور كلی اي رنگها تمايـل شـديدی بـرای گـروههـای
اسیدفسفاتی نوكلئوپروتئی ها دارند.
- Cell Membrane
- Cell Wall

4
5
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 مواد شیمیايی متوقفكگگده فعالیت آنزيمی و يا تقلیبدهگده پروتئی ها :الكلهـابر روی اسپورها موثر نیسـتگد (آزمـاي

اتانـل اسـپور) و تگهـا بـر روی اشـكال رويشـی

) (Vegetativeبــاكتریهــا موثرنــد .الكــلهــا خاصــیت باكتركشــی ،قــارچكشــی و
ويروسكشی دارند .قدرت الكل بسـتگی بـه میـزان رطوبـت محـیط دارد .اتانـل 11-31
درصد حداكثر تأثیر ضدعفونی را دارد ولی الكل مطل يا  %31عمالً اثـر میكـروبكشـی
ندارد .شكل رويشی باكتریها در محیط خشك ديرتـر از محـیط مرطـوب توسـط الكـل
نابود میشود .الكلها باعث تغییر ماهیت ساختمانی و آنزيمی میشـوند .تركیبـات فگلـی
نیز موجب تغییر ماهیت پروتئی ها شده و در غلظتهای كم نیز باعث پاره شـدن غشـاء
سلولی میشوند.

 -4-6-9قواعد كلی مربوط به مايعات ضدعفونی و احتیاطات الزم
 -3عموماً بهتري مايع ضدعفونی ،مايعی اسـت كـه مانگـد هیپوكلريـتهـا و اكثـر
تركیبات فگولی قدرت باكتریكشی وسیعی داشته باشد.
 -3قدرت مواد میكروبك

بواسطه وجود مواد آلی از بی مـیرود لـذا وقتـی كـه

میخواهگد ضدعفونی بهخوبی انجا شود قبالً بايد مواد آلی را از طري وسايل مكـانیكی
يا توسط دترجگتها از بی برد.
 -1مايع ضدعفونیكگگده هر چه مرطوبتر باشد سطح تماس ماده ضدعفونیكگگـده
را با محل ضدعفونی بیشتر میكگد.
 -0هگگا استفاده از يك ماده شیمیايی بايد میزان اثـر آن مـاده را بـر روی عامـل
شگاخت.
 -1هگگا رفعآلودگی بايد شرايط عمومی مثل  ،PHمیزان رطوبت ،مدت زمان اثـر
و غلظت ماده شیمیايی در نظر گرفته شود.
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 -1هگگا رفعآلودگی بايستی طبیعت و ساختمان عامـل زيسـتی و نیـز طبیعـت و
ساختمان ماده شیمیايی مورد استفاده در رفعآلودگی را شگاخت.

 -5-6-9مواد شیمیايی مورد استفاده در رفعآلودگی
مواد شیمیايی كه در رفعآلودگی مورد استفاده قرار میگیرند ،عبارتانداز:
 -1-5-6-9عوامل اكسیدكننده ):(Oxidizing agents
عوامل اكسیدكگگده قوی يا نسبتاً قوی بـا غلظتـی خـاص و ز و كـافی بـهعگـوان
عوامل ضد میكروبی عمل میكگگد ،البته ايـ گونـه مـواد توسـط تركیبـات آلـی خگثـی
میشوند .در زمره مواد اكسید كگگده ،خاصیت ضدمیكروبی هالوژنها و هیدرژن پراكسید
از همه مهمتر است .عوامل اكسیدكگگده ،گروه های  -SHآنزيمها را اكسیده كـرده و بـه
شكل  S-Sدر می آورند .از جمله مواد اكسـیدكگگده كـه دارای خاصـیت ضـد میكروبـی
خوب و قـوی مـی باشـگد ،مـیتـوان از آب اكسـیهنه يـا هیـدروژن پراكسـید )،(H2O2
پرمگگگات پتاسیم ) ،(KMnO4سديم پربورات ) (NaBo3وهالوژنها نا برد.
 آب اكسیژنه يا هیدروژن پراكسید (:)H2O2اي ماده در مجاورت برخی از يونهای فلزی و مواد آلی بهسرعت به آب و اكسـیهن
تبديل میشود؛ مخصوصاً وقتی كه مواد آلی ،حاوی آنـزيم كاتـا ز باشـگد .محلـولهـای
رقی هیدرژن پراكسید برای درمان زخمها بهكـار مـیرونـد ،اثـر بهبـود تـاحـد زيـادی
مكانیكی است چون كاتا ز بافتی سريعاً از آب اكسیهنه ،اكسیهن تولید مینمايد كه خـود
موجب زدودن و حذ مواد خارجی میگردد .در ضم راديكالهای هیدروكسـیل كـه از
هیدرژن پراكسید حاصل می شوند احتما ً در خاصـیت ضـدعفونی تـاثیر زيـادی دارنـد.
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عالوهبر ايـ  ،شـرايط هـوازی كـه درون زخـم برقـرار مـیگـردد از رشـد بـاكتریهـای
بیماریزای بیهوازی جلوگیری میكگد ضم آن كه اكسیهن در حال تولید نیـز ممكـ
است تا حدی فعالیت ضدمیكروبی داشته باشد.
 -1سديم پربورات (:)NaBO3
سديم پربورات در محلول آبكی ،اثرات مخلوط بوراكس و هیدرژن پراكسـید را دارد.
اي ماده بهوسیله آب يا گلیسرول بهصورت خمیر در میآيد و برای درمان گوشدردهای
ناشی از باكتریهای بیهوازی مورد استفاده قرار میگیرد.
 -1پرمنگنات پتاسیم (:)KMnO4
اي ماده برای درمان برخی از میكوزهای سطحی بهكار برده شده است ولی بافتها
و اشیاء را رنگ میكگد و ممك است در غلظت زياد تحريككگگده باشد.
 -1-5-6-9عوامل آلكیالتین

):(Alkylating agents

اي عوامل ،جزء مواد ضد میكروب قوی میباشگد .اي مواد با گروههای نوكلئـوفیلی
مانگد سولفیدريل  ،SHگروه های آمیگو و گروه كربوكسـیل  COOH) ،(NH2واكـگ
میدهگد و در نتیجه ،يك گروه آلكیل بهطور كووا نت به نوكلئوفیـل مـیچسـبد .عامـل
الكیالتیگگ ممك است دوفعالیتی بوده يعگی دو گروه الكیل در مولكول داشته باشـد .در
پروتئی ها و اسید نوكلئیك ها عامل الكیالتیگگ جايگزي گروههای نوكلئوفیلی میشـود
و بگابراي سبب ممانعت از رشد و يا بروز موتاسیون در میكروارگانیسمها میگردد.
مكانیسم موتاژنی كه متعاقب الكیالسیون اتفا میافتد تـاحـدی ناشـگاخته اسـت،
 -N7الكیل گوانی در طرحسازی میتواند همانگد گوانی جفت شود يا درحالیكـه بايـد
گفت عاری شدن از پوري ها ،يكی از علل مستقیم موتاسیون است .درضم  ،الكیالسیون
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ممك است در جريان همانگدسازی DNAموجب نابجا جفـت شـدن برخـی از بازهـای
نوكلئوتیدی گردد .از عوامل آلكیالتیگگ میتوان از بتا  -پروپیو كتون و اكسید اتیل نا
برد .بهدلیل اهمیت اي دو ماده در رفعآلودگی توضیحات بیشتری در ادامه در مورد آنهـا
بیان گرديده است.
 -1بتا پروپیوالكتون ) (Beta propiolactoneيا :BPL
يك از جديدتري مواد شیمیايی رفعآلودگی میباشد كه تـا سـالهـای آيگـده هـم
جانشی نخواهد داشت BPL .مايع میباشد و تمايل به تبخیر شـدن دارد .از ايـ مـاده
میتوان برای رفعآلودگی عوامل زيستی در داخل ساختمان ،بهطور موثری استفاده كـرد.
اي ماده برای انسان سمی است و تماس مداو با آن میتواند سبب سوزش چشم ،تـاول
زدن پوست و احتما ً سوختگی شديد شود .اي اثرات سمی غالباً در محلهايی كه بخـار
 BPLبهوسیله لباسهای مختلف خصوصاً لباسهای چرمی جذب شدهاند وجود دارد.
 BPLغلیظ ،اثر مضری روی پوست بدن ندارد به شرط ايگكه بهطـور كامـل بـا آب
شستشو شود .اولی اثرات سمی  BPLبر روی بدن انسان ،ايجاد سـوزش چشـم و گلـو
است بگابراي  BPLيك وسیله اعال خطر به همراه خود دارد كه همان سوزش چشم و
گلو است .از طري اي دو عالمت میتوان به وجود  BPLپی برد .بايستی از قرار گرفت
در معر

بخار ( BPLدارای تراكم ضعیف) دوری كرد .اگر ز است افراد به مگطقـهای

وارد شوند كه تراكم  BPLدر آن به حدی است كه باعث سوزش چشم و گلو میگـردد،
بايستی از ماسك استفاده كگگد .اگر زمان توقف افراد در مگطقه حاوی بخار  BPLبـی
از چگد دقیقه است و يا اگر افرادی با  BPLكار میكگگد و يا آن را تحت شرايطی پخ
می كگگد كه مدت زيادی با آن در تماس هسـتگد بايسـتی لبـاس حفـاظتی نفـوذناپـذير
پوشیده ،و از ماسك محافظ يا دستگاههای تگفسی خودكار استفاده نمايگد .بهطـور كلـی
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وقتی افراد به مدت چگد دقیقه داخل مگطقهای میشوند كه بخار  BPLوجود دارد آنهـا
بايستی:
الف) ماسـك محـافظتی بپوشـگد كـه فیلتـر آن زغـالی باشـد .يـك ماسـك رزمـی
استاندارد ،حفاظت كافی بهوجود میآورد.
ب) لباسی بپوشگد كه يه خارجی آن قابل شستشو باشد ،مانگد روپوشـی كـه سـر
آستی های آن در قسمت مچ و پارچه های شـلوار در قسـمت قـوزك پـا و همیگطـور در
قسمت گردن دكمه شود تا از ورود بخار جلـوگیری كگـد (پـوتی

سـتیكی نسـبت بـه

پوتی چرمی ارجحیت دارد).
ج) اگر بخار  BPLبهداخل لباس نفوذ نمود بايستی كه فوراً لباس را از بدن بیـرون
آورد.
د) هرچه زودتر دوش (حما ) گرفته و لباس پاك پوشیده شود.
توجه :ماده شیمیايی  BPLبهاندازه اسید متراكم ،سمی است .لذا بايستی فقـط بـه
افراد كامالً آموزشديده اجازه داده شود تا از اي ماده رفعآلودگی استفاده كگگد.
معمو ً  BPLدر بطریهای يك گالگی بستهبگـدی مـیشـود .ظـرو  BPLدارای
عالئم اخطاری و آگاهكگگده میباشگد .اي ماده شیمیايی بايستی كـه در  0  Cنگهـداری
شود و دوره های انبارداری آن نبايد از سه ماه بیشتر تجاوز كگد ،زيـرا كـه مولكـولهـای
 BPLبا يكديگر تركیب شده و مولكول بزرگتری را بهوجود میآورند كه غیر فرار است و
ماده ثانويهای از خود به جای میگذارد .اي عمل ماده رفعآلودگی را از بی میبـرد زيـرا
ماده ثانويه مزاحم است.
در عملیات BPL ،را توسط وسايل پخ كگگده مختلف بهصورت قطرات بسیار ريـز
همراه با فشار پخ

میكگگد .اي قطرات بهسـرعت در هـوا بـه شـكل گـاز يـا بخـار در

می آيد .وسايل مگاسب برای اي كار ،سمپاشهای با موتور بگزيگی بـا GPH( 30GPH
= گال در ساعت) ،نصبشده بر روی وسايل متحرك میباشد.
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هر گال  BPLبرای رفعآلودگی موجود در  31111فوت مكعب يا  311متر مكعب
هوا كافی است .هگگا پخ  ،وجود  31درصد رطوبت و زمان تماس به مدت دو سـاعت
ز است؛ حرارت محیط نیز بايد  33 oCيا با تر باشد .اگر حرارت پـايی تـر از 33 oC
باشد به ازای هر  3/1درجه كـاه

حـرارت ،زمـان تمـاس  BPLبـه دو برابـر افـزاي

میيابد .درجه حرارت محل رفعآلودگی را میتوان با وسايل مولد حرارت با برد .میـزان
رطوبت را هم میتوان با پاشیدن آب در هوا افزاي

داد و برای ايـ مگظـور مـیتـوان از

وسايل پخ كگگده ای كه در با به آن اشاره شد ،قبل از شروع عملیات رفـعآلـودگی يـا
در حی عملیات استفاده كرد .درصد رطوبت هوا را نیز مـیتـوان بـا يـك رطوبـتسـگج
كگترل نمود .در رفعآلودگی سـاختمانهـا ،ز نیسـت كـه سـاختمانهـا در برابـر هـوا
نفوذ ناپذير باشگد اما شـكا هـای بـزر

بايـد بـا نوارهـای مخصـوص مسـدود شـوند و

تصفیهكگگدهها و تهويههای هوا بايد خاموش باشگد.
هگگامیكه  BPLپخ

میشود بايد دقت كافی بهعمل آيد تـا روی سـطوح جمـع

نشود ،زيرا  BPLمايع در روی سطوح باعث زايل شدن رنگ و ساير تزئیگـات در امـاك
میگردد .اگر مقدار زيادی از  BPLبهصورت بخار در آيد و يـا پخـ

كگگـده خیلـی در

نزديكی سطح قرار بگیرد ،يه نازكی از مايع  BPLظاهر مـیشـود كـه در ايـ صـورت
میتوان آن را با آب شستشو داده و آن را از روی سطح رفع نمود.
پس از رفعآلودگی ساختمانها و اماك  ،بايستی درها و پگجرههای ساختمان را بـاز
نمود تا هوا در داخل آن به حركت در آيد .در صورت امكان میتوان از جابجا كگگدههـای
هوا مثل پگكه استفاده كرد .متگاسب با وسعت سـاختمانهـای مـورد نظـر ،مـدت زمـان
هواخوری ساختمان از  0تا  30ساعت متغیر است .با افـزاي
تهويه ،اي زمان را میتوان كاه

داد .بهمگظور آزماي

درجـه حـرارت و سـرعت

حضور  BPLمیتـوان از كیـف

آشكارساز عوامل شیمیايی استفاده كرد .روش كشف ،همان روشی است كه بـرای كشـف
عامل تاولزا بهكار میرود .موقعی میتوان ورود بـه سـاختمانهـای رفـعآلـودگیشـده را
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مگفی باشد .به هر حال ،بـهدلیـل ايگكـه بخـار BPL

روی سطوح مینشیگد ممك است رفعآلودگی كامل به زمان زيادی نیاز داشته باشد .بـه
همی دلیل ممك است در محلی كه به طري مصگوعی هوا داده مـیشـود ،آشـكارسـاز
وجود  BPLرا نشان ندهد اما اگر هوا دادن قطع شود و دربها بسته باشد ،ممك اسـت
تراكم سوزشآوری از  BPLجمع شود .بهمگظور جلوگیری از اي امكان حتـی اگـر هـوا
دادن تقلیل يافت ،پس از اشغال مجدد ساختمان به مدت كمی هم كه شـده بايـد آن را
هوا داد.
 اكسید اتیلن ):(Ethylene oxideاي ماده میكروبها ،اسپورها (مانگد اسپور میكروب مولد سیاهزخم) و نیز ويروسها
را میكشد .اكسید اتیل ماده ای است قابـل انفجـار و از ايـ رو بـه نسـبت  %33بـا دی
اكسید كرب مخلوط میگردد .بخار آب هم به آن افزوده شده و مخلوط میشود (رطوبت
نسبی حدود  )%11زيرا اي كار تأثیر گاز را بیشتر میكگد.
اكسید اتیل برای سترون كردن پارچهها ،لواز پالستیكی ،لواز كاغذی و چرمـی و
غیره با تأثیر خوب بهكار میرود ،ولی كگترل فرآيگد آن دشوار است و به همی دلیـل در
جاهايی كه وسايل گگدزدای ديگر موجود باشد ،اسـتفاده از آن مگـع مـیشـود .مخلـوط
 %33اكسید اتیل و  %11هیدروكسی فلوريگیت يـك مخلـوط مـوثر بـرای رفـعآلـودگی
عوامل زيستی میباشد .از بخار اي مخلوط میتوان برای رفعآلودگی لباسها و تجهیزات
تعبیهشده در يك فضای بسته مانگد يك كپسول پالستیكی به ابعاد  31×311سانتیمتـر
استفاده نمود .از بخار اي مخلوط برای رفعآلودگی تجهیزات بزرگتـر مانگـد خودروهـای
تعبیهشده در زير يك چادر نیز میتوان استفاده كرد .بخار مخلوط اي دو مـاده ،بـر روی
اجسا اثر زيانآوری ندارد ولی بايد دقت كافی بهعمل آيد تا از جمع شدن مايع مخلـوط
بر روی مواد يا تجهیزاتی كه رفعآلودگی میشوند جلوگیری گردد.
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در حرارت  33-31 oCزمان تماس مخلـوط بـا مـواد و تجهیـزات آلـوده بـی 1-1
ساعت میباشد .به ازای هر  31درجه فارنهايت افزاي

حرارت ،از  11درجه فارنهايت بـه

با  ،زمان تماس نصف میگردد .از اي ماده در حرارت زير  11( 31 oCدرجه فارنهايـت)
نبايد استفاده شود .لباسهای آلوده را پس از رفعآلودگی بـا ايـ مخلـوط ،بايـد حـداقل
بهمدت  31ساعت در معر

هوا قرار داد تا از تاول زدن بعدی پوست جلوگیری به عمل

آيد .افراد بايد موقع استفاده از مخلوط اكسـید اتـیل و هیدروكسـی فلوريگیـت ،ماسـك
محافظ يا ساير وسايل تگفسی و دستك

ستیكی بپوشگد.

 -3-5-6-9اسیدها
اسیدها به دو دسـته اسـیدهـای آلـی و اسـیدهای معـدنی تقسـیم مـیشـوند .اثـر
ضدعفونی كگگدگی اسیدها متگاسب با درجه تجزيه آنها و يا غلظت يون  H+ايجادشـده،
میباشد .البته در برخی اسیدهای معدنی ،خاصیت اكسید كگگدگی نیـز مـوثر مـیباشـد.
مثال در اسید نیتريك ،اسید دی كرومیك ،اسید كلريدريك ،اسید پرسـولفوريك و اسـید
پرمگگگیك ،تاثیر ضدمیكروبی و اكسید كگگدگی به موازات يكديگرند pH .پـائی ممكـ
است اثر ضد باكتريائی برخی اسیدها را نیز تشديد كگد.
اسیدهای آلی بسیار كمتر از اسیدهای معدنی تجزيه میشوند و اثر ضـدعفونی آنهـا
به ماهیت تركیب آنیونی يا قسمت تجزيهنشده مولكول وابسته است .اصو ً غلظـت يـون
هیدرژن به تگهائی فعالیت ضدعفونی اسیدهای آلی را توجیه نمیكگد.
اسیدهای معدنی مانگد اسید كلريدريك و اسید سولفوريك ،خاصیت ضـد میكروبـی
بیشتری نسبت به اسیدهای آلی دارند .يكی از اسـیدهای مـوثر در رفـعآلـودگی عوامـل
زيستی ،اسید پراستیك يا  PAAاست كه مختصری دربـاره آن توضـیح داده مـیشـود.
محلول ذخیره ) (Stockاي اسید به شكل  01درصد تهیه میشود اما در زمان كـاربرد،
برای استفاده در رفعآلودگی بیولوژيكی تا  3درصد رقی میشود .اي اسـید را بالفاصـله
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قبل از استفاده بايد رقی نمود زيرا بهتدريج تجزيه میشود و تولید پراكسـید هیـدروژن،
آب و اسید استیك مینمايد .محلول  01درصد اي اسـید را بايـد در ظـر هـای اصـلی
خودش و در هوای سرد ،نگهداری و انبارداری نمود تا تجزيه آن در طول دو ماه به كمتر
از  1/3درصد كاه

يابد.

تراكم محلول  01درصد اي اسید بر روی پوسـت بـدن انسـان باعـث سـوختگی و
ايجاد تاول میگردد ،مگر ايگكه فوراً با آب شسته شود .محلول رقی شـده آن (غلظـت 3
درصد) اثر كمتری بر روی پوست بدن دارد .بخار  PAAقسمتهای دهان ،بیگـی و گلـو
را می سوزاند و بايد از آن اجتگاب نمود .موقعی كه محلول برای مصـر تهیـه مـیشـود
بايستی ماسك و دستك

ستیكی پوشید PAA .با غلظت  %3يك عامل اكسیداسیون

قوی به شمار می رود .تماس زياد آن با آه باعث تحت تأثیر قرار گرفت آه میگـردد.
همیگطور تماس زياد آن با ستیك ،پالستیك و چر باعث فاسد شدن آنها میگردد .بـا
اي حال در طول زمان ز برای رفعآلودگی ،بـر روی فـو د پوشـ دار و بیشـتر مـواد
پالستیكی يا شیشه يا آلومیگیم و ستیك اثر نمیگذارد.
معمو ً  31دقیقه تماس بی اي ماده و محل آلوده ،برای رفعآلودگی كـافی اسـت.
ماسكهای محافظ را میتوان با محلول  %3اي ماده رفعآلودگی كرد بدون ايگكه آسـیب
قابل رؤيتی بر روی ستیك يا بگدهای سر ماسك بهوجود آيد .اشیاء را میتوان به مـدت
 31دقیقه در محلول  3درصد  PAAنگه داشت و سپس اسـید اضـافی را پـاك نمـود و
سپس با آب اشیاء را شست و يا ايگكه به مدت  31-31دقیقـه در معـر

هـوا قـرار داد.

محلول  PAA %3با دترجگتها سازگار میباشد.
توجه :محلول  %01اسید پراستیك سمی است و بايستی با دقت زياد با آن كار كرد.
نقطه اشتعال آن خیلی كم است ( )01 oCو از شعله باز بايـد دور نگـه داشـته شـود .در
صورت بروز آت سوزی میتوان آن را با آب خاموش كرد.
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 -4-5-6-9قلیاها
اثر قلیاها مربوط به درجه تجزيه آنها و در نتیجه ،وابسته به غلظت يـونهـای OH
اســـت .از بـــی قلیاهـــا  NH4OH ،Ca(OH)2 ،LiOH ،NaOH ،KOHاثـــرات
ضدعفونی كگگدگی مهمتری دارند .از نظر تأثیر ضدمیكروبی اسید و باز ،اگر يون  Hرا بـا
يون  OHمقايسه كگگد ،يون  Hاثر سمی زيادتری دارد .بهطور كلی اسیدها و قلیاهـا بـا
تغییر دادن ماهیت پروتئی ها ،ساختمان فضايی آنها را مختل كرده و میكروبها را نابود
مینمايگد.
گرد هیدروكسید سديم ) (NaOHرا میتوان بهعگوان يك ماده رفعآلـودگی بـرای
زمی يا سطوح چوبی بهكار برد .اي ماده روی فلزات اثر میگذارد و بگابراي بايـد كـامالً
با آب شسته شود KOH .از ساير قلیاها بیشتر تجزيه میشود و تـاثیر آن نیـز شـديدتر
است .ساير قلیاهايی كه بهترتیب ذكر شده است هريك از ديگری قدرت كمتری دارنـد و
اثر  NH4OHاز همه كمتر است .در مورد برخی ديگر از قلیاها استثگاءهائی وجود دارد،
( Ba)OHاز  KOHكمتر تجزيه میشود ولی قدرت سمی آن بسیار زيادتر اسـت .ايـ
امر در مورد ساير قلیاخاكی ها نیز صاد است .علت آن اسـت كـه فعالیـت ضـدمیكروبی
اي گونه قلیاها تگها مربوط به يون  OHنیست بلكه يون فلزی اي بازها نیز شديداً سمی
است و در فعالیت ضدمیكروبی با يون هیدروكسیل مشاركت مینمايد.
 -5-5-6-9امالح
تاثیر ضدعفونی امالح به عوامل مختلفی از قبیل ماهیـت ،تركیـب امـالح و غلظـت
آنها ،غلظت يون هیدرژن ،درجه حرارت محیطی كه ملح در آن حـل شـده اسـت ،گونـه
باكتریها و غیره بستگی دارد .بهطور كلی میتوان گفت امالح فلزات سـگگی مـوثرتر از
امالح فلزات سبك هستگد ،محلول خالص كلیه امالح بهشرطی كه غلظتی كـافی داشـته
باشگد تاحدی خاصیت ضدمیكروبی دارند ،و وجود پروتئی هـا در محـیط ،باعـث تقلیـل
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فعالیت ضدمیكروبی می شود ،زيرا به واسطه تركیب با كاتیون هـا ،آلبومیگـات غیرمحلـول
تشكیل میشود كه خود سبب كاه

تعداد يونهای آزاد محیط میگردد.

 -6-5-6-9فل ات سنگین
مقدار جزئی از برخی فلزات سگگی برای رشد اكثر اجرا میكروبی ز اسـت ولـی
غلظت های زيادتر اي مواد تأثیر ضدمیكروبی دارند .فلزات سگگی با اتصال به گروههـای
سولفیدريل  -SHآنزيمهای پروتئیگی ،آنها را غیرفعـال مـیكگگـد .واكـگ

بـی برخـی

فلزات مانگد جیوه و گـروههـای سـولفیدريل ممكـ اسـت بـا افـزودن مـوادی از قبیـل
سیستئی  ،گلوتاتیون ،هیدروژن سولفید و غیره ،قابل برگشـت باشـد .گـاهی اوقـات نیـز
فعالیــت ضــدمیكروبی دو فلــز بــاهم در تضــاد اســت ،مــثالً يــون روی ( )Znاز رشــد
كتوباسیلوس آرابیگوزوس جلوگیری میكگد ولی افزودن مگگگـز يـا استرانسـیم موجـب
برگشت اي اثر میشود .ز به ذكـر اسـت برخـی از فلـزات بـه حالـت عگصـری تـاثیر
میكگگد و برخی ديگر بهحالت امالح معدنی يا تركیبات مجتمعهای آلی اثر میگذارند.
فلزاتی كه دارای خاصیت ضدمیكروبی هستگد عبارتانداز:
مس :مس خاصیت ضد قارچی خوبی دارد و مقادير بسیار كم آن بـرای بسـیاری از
میكروارگانیسمها ضروری است .مس اثر عگصری دارد .تركیبات آلـی و همچگـی امـالح
معدنی مس شديداً باكتريوستاتیك میباشگد ،درضم بر روی قارچها اثر ممانعت از رشد
دارند و در صگعت و كشاورزی بهعگوان ضدقارچ مصر میشوند.
طال :طال خاصیت ضد باكتريايی خوبی دارد و قبالً برای درمان برخی از بیمـاریهـا
از قبیل سل و سیفیلیس مورد استفاده قرار میگرفت.
جیوه :بسیاری از تركیبات جیوه در زمره عوامل ضـدباكتريايی و قـارچی هسـتگد و
اثر آنها معمو ً قابل برگشت است .برخی از تركیبـات جیـوه از رشـد بعضـی ويـروسهـا
ممانعت میكگگد ،تما آنها بر اسپور باكتریها بی اثرنـد .نمـك معـدنی جیـوه ،سـمی و
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خراشدهگده است و خون و سر ممكـ اسـت اثـرات آن را خگثـی كگگـد .مركـوروكر
(مربرومی  :ملـح دی -سـديم 0و -3دیبرومـو -3-هیدروكسـی مركـوری فلوئورسـئی )
اولی ماده ضدعفونی آلی جیوه ای است كه مورد مصر قـرار گرفتـه اسـت ،ولـی تـاثیر
كمی دارد و ديگر كاربرد چگدانی ندارد .فگیلمركوريك -نیترات بهعگـوان آنتـیسـپتیك
برای نگهداری مواد داروئی و همچگی بهمگظور درمان میكوزهای سطحی بهكـار مـیرود
و موجب ممانعت از رشد باكتریها میشود.
نقره :اثر ضدمیكروبی نقره بهواسطه تركیب يونهای آن با پروتئی هـای میكروبـی
است .يونهای نقره به آهستگی از اي مجتمعهای پروتئیگی آزاد میشوند ،اي امر ،پايـه
دوا فعالیت باكتريوستاتیك نقره و امالح آن است .امالح معـدنی نقـره در زمـره عوامـل
باكتريوسايد هستگد ولی بهدلیل خاصیت سوزانگدگی ،كمتر مورد استفاده قرار میگیرنـد.
كاتــادي (نقــره متخلخــل همــراه بــا اثراتــی از طــال ،پــا ديو و غیــره) فــو العــاده
باكتريوستاتیك است و در ضدعفونی آب بهكار برده میشود .نیترات نقره گرچه سوزانگده
است ولی بهدلیل اثرات باكتريوسايدی و باكتريوستاتیكی ،در درمان سوختگیها بهعگوان
آنتیسپتیك خارجی مورد استفاده قرار میگیرد.
روي :روی و تركیبات آن در غلظتهای كافی اثرات ضدقارچی خوبی دارند.
 -7-5-6-9صابونها
به طور كلی صابون ها فعالیت ضد میكروبی چگدانی ندارند و از طري مكانیكی باعث
زدودن میكروبها از سطح پوست میشوند .اگر به برخـی از صـابون هـا ،بعضـی از مـواد
ضدعفونیكگگده مثل گوگرد را بیفزايگد ،تأثیر ضد میكروبی آنها زيادتر میشـود .صـابون
ممك است برخی از مواد ضدمیكروبی از قبیل تركیبـات آمـونیم چهارتـائی را غیرفعـال
كگد .بهطور كلی صابون ها و زنجیرهای طويل اسیدهای چرب در ضدعفونی خودبخـودی
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بـهسـزائی را ايفـا مـیكگگـد .درحـال حاضـر صـابونهـا جـزء

پاككگگدهها يا دترجگتهای آنیونیك محسوب میشوند.
 -8-5-6-9دترجنتهاي سنتتیك
اي مواد در قسمت سطحی میكروبها تـأثیر دارنـد يعگـی عوامـل مـوثر در سـطح
می باشگد .از اي عوامل بهدلیـل دارا بـودن خـواص خـیس كگگـدگی ،حالـت تعلیقـی و
ضدعفونی ،در شستشوی ظرو و پارچه ،جراحی و در بهداشـت عمـومی اسـتفادههـای
زيادی میشود .اي مواد از لحاظ شیمیايی مختلفاند و به چگد دسته تقسیم میشوند:
الف :دترجگت های آنیونیك مثل الكل سـولفاتهـا ،پـارافی سـولفاناتهـا و الكیـل
سولفوناتها كه اكثراً از پسماندهای فرآوردههای قطرانی و نفتی بهدست میآيگد.
ب :دترجگت های كاتیونی مثل تركیبات آمونیو چهارتـايی كـه در آنهـا چهـار اتـم
هیدرژن بهوسیله ريشههای آلی استخال شدهاند.
ج :دترجگتهای غیر يونی مثل پلیاسـترها و اترهـا كـه از تـراكم فـرآوردههـايی از
اسیدهای چرب ،الكلها و فگلها بهدست میآيگد و اثر ضدعفونی چگدانی ندارند.
د :دترجگــتهــای آمفولیتیــك مثــل دو دســیل -دی«آمیگواتیــل» -گلیســی كــه
ساختمان آنها مخلوطی از آنیونیك و كاتیونیك است.
از بی چهار گروه دترجگتها ،تركیبات چهارتائی آمـونیم كـه كـاتیونی مـیباشـگد،
مهمترند و به میزان وسیعی بهعگوان آنتیسپتیك و ضدعفونی مصر میشوند .اي مواد
خاصیت خیسكگگدگی و پاك كگگدگی زيـادی دارنـد ،بـدون بـو بـوده ،فلـزات را خـراب
نمیكگگد و موجب تخريب پوست نمیگردند.
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 -9 -5-6-9الكلها
الكل ها ممكـ اسـت در شـرايط مگاسـب ،خاصـیت بـاكتریكشـی ،قـارچكشـی و
ويروس كشی داشته باشگد ولی تقريباً بر اسپورها هیچ اثری ندارند .قدرت الكل به میـزان
رطوبت محیط بستگی دارد .افـزودن اسـیدهای معـدنی و قلیاهـای رقیـ شـده ،قـدرت
ضدعفونی الكل را افزاي

میدهد .محلول  31درصـد الكـل كـه واجـد  3درصـد اسـید

سولفوريك است ،اسپورهای باسیلوسسوبتیلیس را در كمتر از  30ساعت از بی میبـرد
و اگر به الكل  31درصد ،يك درصد هیدروكسید سديم بیفزايگد اي اسـپورها در عـر
 30-01ساعت نابود میشوند.
الكل اتیلیك و ايزوپروپیل الكل بهعگوان گگدزدا و ضدعفونی كگگـده ،بـی

از همـه

كاربرد دارند .الكلها باعث تقلیب پروتئی ها میشوند .فعالیت ضد میكروبـی الكـلهـا بـا
افزاي

وزن مولكولی و همچگی افزاي

طول زنجیره (تقريباً تـا  C8و  ) C10افـزاي

میيابد؛ چگانچه الكل اتیلیك از الكل متیلیك و الكل پروپیلیك از الكـل اتیلیـك و الكـل
بوتیلیك از الكل پروپیلیك موثرتر است .از الكل اتیلیك ،برای گگدزدايی پوست و شست
دست بسیار استفاده میشود .الكل خالص قدرت گگدزدايی ندارد اما وقتی رقیـ شـود و
بهصورت الكل  31درجه درآيد ضد عفونی كگگده خوبی است .اگر غلظت آن از  11درصد
كمتر شود توان گگدزدايی آن بهسرعت كاه

میيابد.

الكل قدرت میكروب كشی برخی مواد از قبیل فلزات سـگگی  ،فگـل و فرمالدئیـد را
كم میكگد ولی توان میكروبكشی موادی مانگد يد را افزاي

میدهد .بـهدلیـل آن كـه

الكل گران و قابل اشتعال است ،لذا كاربرد آن محدود به گگدزدايی لواز كوچـك اسـت.
شواهد موجود حاكی از آن است كه موثرتري ضدعفونیكگگدههای پوست ،محلـولهـای
الكلی يد يا كلرهگزيدي هستگد.
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-11-5-6-9هالوژنها و تركیبات آنها
هالوژن ها مانگد كلري  ،Cl3يدي  ،I3برمی و فلوئوري  ،اثر باكتريوسـايدی دارنـد.
كلري يك ماده موثر ضدمیكروبی اسـت كـه در ضـدعفونی مخـازن آب ،مـورد مصـر
زيادی دارد .برای ضدعفونی سريع دست ،از محلول  %3آن استفاده مـیكگگـد .بـوی بـد
دست را میتوان با كاربرد محلول تیوسولفات از بی برد .يُدي نیز يك بـاكتریكـ

بـا

طیف وسیع میباشد .تگتوريد يك ماده ضدعفونیكگگده خوب برای پوست بوده و شـامل
يد به نسبت  3-0درصد ،يدور پتاسیم  %3و اتانل  %31میباشد .بهطـور كـل،هـالوژنهـا
مواد میكروبك

موثر و جزء مهمتري ضـدعفونیكگگـدههـايی هسـتگد كـه اسـپور يـا

میكروبها را هم میكشگد .اي مواد به وسیله مواد آلی بـهسـرعت غیرفعـال مـیشـوند.
ساير تركیباتهالوژنها كه بهعگوان ضـد عفـونیكگگـده مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیرنـد
عبارتانداز:
الف) گرد رن بر يا پودر بلیچ ):(Bleaching powder
گرد رنگبر يا آهك كلردار ،گرد بی شـكل سـفید رنگـی اسـت كـه بـوی كلـر دارد،
نمونههای خوب آن در حدود  %11كلر دارند .اگر اي ماده با غلظت يـك در سـه بـهكـار
رود بیشتر میكروبها را مـیكشـد .گـرد رنـگبـر در كارهـای بهداشـت عمـومی ،بـرای
گگدزدايی آب ،مدفوع و ادرار و همچگی بهعگوان بوبر ،زياد استفاده میشود .نقطه ضعف
عمده گرد رنگ بر آن است كه يك تركیب ناپايدار است و به هگگـا نگهـداری در انبـار،
كلر موجود در آن كم میشود .اثر آن سريع اما ضعیف است .محلول  1درصد آن (يعگـی
سه تا چهار قاش غذاخوری سرصا در يك لیتـر آب) بـرای گگـدزدايی مـدفوع و ادرار
مگاسب است و پس از يك ساعت تماس آنها را گگدزدايی مینمايد.
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ب) هیپوكلريت سديم:
اي ماده هم مانگد گرد رنگبر ،اثـر مـیكگـد ولـی از آن قـویتـر اسـت .در فلـزات
خوردگی ايجاد می نمايد .انواع تجارتی هیپوكلريت سديم ،مواد رفـع آلـودگی بیولـوژيكی
خوبی هستگد .از اي ماده میتوان برای رفعآلودگی مگاط كوچكی از زمی و تجهیـزات
استفاده كرد .محلول آن كه از  1/31لیتر (يـك گـال ) آب و نصـف فگجـان هیپوكلريـت
سديم درست میشود ،برای رفعآلودگی لباسهای پگبهای و ظرو و ساير ابـزار مگاسـب
خواهد بود .لباسها را به مدت  11دقیقه در محلول نگه داشـته و سـپس آنهـا را بـا آب
تمیز بشوئید تا از فساد آن جلوگیری بهعمل آيد.
ج)هاالزون ):(Halazone
بهصورت قرصهای كلردار اسـت .يك قرصها زون 0 ،میلیگر مــاده مـوثره دارد
كه بـرای گگدزدايی يك لیتر آب پس از نیم ساعت تا يك ساعت تماس كافی است .مـزه
كلر باقیمانده را میتوان با افزودن تیوسولفات معمولی بهصورت قرصهـايی تقريبـاً 1/1
میلیگرمی برطر نمود.

د) يدوفورها ):(Iodophors
اي مواد ،تركیبات يد و حلكگگدهها هستگد كه قـدرت آنهـا مانگـد يـد اسـت ولـی
ايجاد حساسیت و تحريك نمیكگگد و رنگ آنها هم بر پوست نمیماند .بتـادي از جملـه
اي مواد است.
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 -11-5-6-9رن هاي قلیايی
رنگهای قلیـايی از قبیـل كريسـتال ويولـه ) ،(Crystal Violetسـبز ما شـیت
) ،(Malachite greenسـبز درخشـان ) (Brilliant greenو فوشـی )(Fuchsin
در غلظت های كم ،برای بسـیاری از عوامـل زيسـتی باكتريـايی گـر مثبـت ،خــاصیت
باكتريوستاتیك دارند ولی بهطور نسبـی بر روی عـوامل زيستی باكتريايی گـر مگفـی و
اسید فاست بیتأثیرند .رنگهـای آكريـدي ) (Acridine dyesمانگـد اكريـدي اورنـه
) ،(Acridine orangeپروفالوي ) ،(Proflavineآكـریفالويـ )،(Acriflavine
در غلظت های كم ،باكتريوستاتیك يا باكتريوسايد هستگد .اي امر به واسـطه ممانعـت از
سگتز  DNAسلولی و  RNAاست كه احتما ً به وسیله اتصال با  DNAسلولی انجـا
میشود.
 -11-5-6-9فنلها
تركیبات فگولیك مثل فگل و كروزول (متیل فگل) وقتـی بـا غلظـتهـای مشـخص
مصر شوند با توجه به درجه حرارت ،قدرت میكروبكشی خوبی دارند و در غلظتهای
كم ،مانع از رشد میكروب میشوند .تركیبات فگلـی موجـب تغییـر ماهیـت پـروتئی هـا
میگردند و خصوصاً در غلظتهای كم ،سبب پاره شدن غشاء سلولها میشـوند .فگـولی
كه بهطور معمول برای گگدزدايی بهكار گرفته میشود «فگل خا » نا دارد كه مخلـوطی
از فگل و كروزول است و علیه میكروبهای گر مثبت و گر مگفـی و همچگـی برخـی
ويروس ها موثر است .حساسیت میكروارگانیسمها نسبت به فگل متفاوت اسـت ،چگانچـه
اشريشیا كلی در حضـور فگل بهسرعت نابود مـیشـود ولـی اســترپتوكوكوس فــكالیس
مقاومت بیشتری دارد .فعالیت ضدمیكروبی تركیبـات فگـلدار بـهوسـیله رقیـ شـدن و
همچگی كـاه

درجـه حـرارت تقلیـل مـیيابـد ولـی وجـود مـواد آلـی ،در خاصـیت
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ضدمیكروبی فگل تاثیر چگدانی ندارند .هالوژنهكردن فگل هـا معمـو ً باعـث افـزاي
ضدمیكروبی اي مواد شده و سمیت آنها را نیز كاه

اثـر

میدهد.

فگل خا  %1را میتوان برای شست كف اتا ها بهكار برد .محلولهای آبكی  1/3يا
 3درصد آن اثر باكتريوستاتیك دارند .كـروزول  1-31برابـر قـدرت گگـدزدايی بیشـتری
نسبت به فگل دارد ولی در عی حال ،سمی هم نیست .كروزول يك گگدزدايی عمـومی و
همهكاره است .كروزول امولسیونهشده با صابون را «كروزول صابونی» يا لیزول مینامگـد.
لیزول 11-11 ،درصد كروزول دارد و ضدعفونیكگگده خـوبی اسـت .محلـول لیـزول %3
غلظت مگاسبی برای گگدزدايی است .كلرهگزيدي ) (Chlorhexidineيـا Hibitaxe
يكی از مفیدتري ضدعفونیكگگدههای پوست است كه بر روی میكروبهای گـر مثبـت
موثر است و بر میكروبهای گر مگفی هم اثر متوسـط داشـته ،در آب و الكـل محلـول
است و محلولهای  1/1درصد الكلی يا آبی آن را میتوان بهعگـوان مـادهای مـوثر بـرای
شست دست به كار برد.
از ديگر تركیبات فگلی میتوان بـه هگـزا كلرفـان ) (Hexachlorphaneو دتـول
) (Detolاشاره كرد .دتول يك ماده ضدعفونیكگگده نسبتاً غیرسمی است و میتـوان بـا
اطمیگان آن را با غلظتهای زياد مـورد اسـتفاده قـرار داد .ايـ مـاده آسـانتـر از سـاير
ضدعفونیكگگده های فگلی ،به وسیله مواد آلی غیرفعال میشـود .دتـول در برابـر بعضـی
میكروبهای گر مگفی ارزشی ندارد .محلول  1درصد دتول برای گگدزدايی اسـبابهـا و
تجهیزات پالستیكی مگاسب است .برای بروز اثر ضـدعفونی كگگـدگی دتـول حـداقل 31
دقیقه تماس با آن ز است .بیفگل نیز در زمره تركیباتی است كـه در هـر مولكـول دو
شبكه فگلی دارد .در اكثر اي نوع مواد ،هريك از دو گـروه فگیـل ،يـك هیدروكسـیل در
وضعیت ارتو دارد و معمو ً واجد كلر است .درجه كلردار بـودن در فعالیـت ضـدمیكروبی
تركیب موثر است .تركیبی كه شامل دو گروه مگو كلروفگیل مـیباشـد ،علیـه قـارچهـا و
باكتری های گر مگفی موثر است ولی آنكه واجد دو گروه تریكلروفگیل است برضد گر
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مثبتها تأثیر بیشتری دارد .بهنظر میرسد كه اي مواد باعث اختالل نفوذپـذيری غشـاء
سلولی گشته ،در غلظتهای زيـاد باكتريوسـايد و در غلظـتهـای كـم ،باكتريوسـتاتیك
هستگد و اثر آنها به آهستگی صـورت مـیگیـرد .از آن جـا كـه ايـ مـواد در مجـاورت
صابونها اثر ضدعفونی كگگدگی خود را پايدار نگه داشته و سمیت نسبتاً كمی دارند ،لـذا
بهعگوان آنتیسپتیكهای تجارتی مصر میشوند.
 -13-5-6-9اتر
اتر تا حدی قدرت میكروبكشی دارد .باكتریهای بدون اسپور در محیط كشـت در
فضای اشباعشده از دیاتیل اتر رشد نمیكگگد و در عر
اتر بر روی عوامل زيستی باكتريايی گر مگفی بی

 3-01ساعت از بی میرونـد.

از گر مثبت ،موثر اسـت .برخـی از

ويروسها نیز نسبت به اتر فو العاده حساس و برخی ديگر بسیار مقاومگد.
 -14-5-6-9گازهاي ضدعفونی كننده
گازهای ضدعفونیكگگده برای ضدعفونی كردن هـوای امـاك و اتـا هـا ،وسـايل و
تجهیزات و غیره استفاده میشوند .بی

از همه از گازهايی از قبیـل  ،SO2كلـري ،Cl2

فرمالدئید ،اكسید اتیل  ،بتا پروپیو كتون (مايع است ولی حالت گازی آن بهعگوان مـاده
ضدعفونیكگگده استفاده میشود) و ازن  O3استفاده میشود.
 فرمالدئیدفرمالدئید گازی است با بوی تگد و زنگده ،به شدت سمی ،محرك و بدون رنـگ كـه
در آب و الكل بهخوبی محلول است و در هر دو حالت محلول يا گـازی ،مـاده ضـدعفونی
موثری است .فرمالدئید پروتئی ها را تهنشی و از بی می بـرد .ايـ مـاده علیـه اشـكال
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رويشی میكروبها ،قارچ هـا و بسـیاری از ويـروس هـا مـوثر اسـت ولـی بـر روی اسـپور
میكروبها به كگدی اثر میكگد و اثر آن بر میكروبهای اسید فاست هم كگد است.
فرمالدئید به پارچه و فلـزات آسـیب نمـیرسـاند و مـیتـوان بـرای رفـعآلـودگی و
ضدعفونی كردن پتو ،ملحفه ،اماك و اثاثیه ،آن را بهصورت محلـول  3-1درصـد (يعگـی
 31-11میلیلیتر از فرمالی  01درصد در يك لیتر آب) به كار بـرد .فرمالدئیـد يكـی از
مواد رفعآلودگی مگاسب (بهويهه در غیاب  )BPLمـیباشـد .ايـ مـاده اكثـر آنـزيمهـا،
پروتئی ها و اسیدهای نوكلئیك را به وسیله تركیب شدن با راديكالهـای  -NH3و OH
غیرفعال میكگد .فرمالدئید همچگی باعث انعقاد پروتئی ها میشود.
فرمالدئید يا فرمالی را میتوان به وسیله وسايل پخـ كگگـدهای كـه بـرای BPL
بهكار میرود ،پخ

نمود و میتوان بدون ايگكه رقی شود هـر  1/30لیتـر آن را در هـر

 31/13متر مكعب هوا ( 3111فوت مكعب) مگتشر كـرد .حـرارت ايـدهآل بـرای پخـ
فرمالی بی  31-11( 33-31 oCدرجه فارنهايت) و میزان رطوبـت هـوا بـه نسـبت 11
درصد میباشد .بخار فرمالی بايستی به مدت  31ساعت در فضای بسته ساختمان بـاقی
بماند و پس از آن بهقدری هوا وارد اي فضای بسته شود كه ديگر بوی فرمـالی مـزاحم
نباشد ،البته هوا دادن ممك است تا  33سـاعت بـهطـول انجامـد .بعـد از كـاربرد بخـار
فرمالی  ،يك گرد سفید سمی نامحلول بر روی سطوح افقی بهجای میماند كه اي گـرد
سفید را به سختی و فقط به وسیله آب داغ میتوان از روی سطوح برداشت.
اگر فرمالی با متانول به نسبت  1قسمت فرمالی و  1قسمت متانول مخلوط شـود
نتیجه بهتری بهدست میآيد .اي مخلوط سبب میشود كه میزان رسوب با مـاده سـمی
ثانويه و زمان رفعآلودگی بهوسیله هوا كاه

يابد %31 .لیتر محلول فرمـالی  -متـانول

برای هر  31/13متر مكعب هوا ( 3111فوت مكعب) برای رفعآلودگی كفايت میكگد .در
رفعآلودگی فضای داخل ساختمان و اماك بايد همانگد  BPLعمل نمود يعگی فضا بايـد
بسته باشد .بايستی مدارك و يادداشتهای كاغذی قبل از عمل رفعآلودگی بـا فرمـالی ،
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از ساختمان بیرون آورده شود چـرا كـه فرمـالی كاغـذ را مـیپیچانـد .عالمـت مصـر
فرمالی در يك مكان ،سوزش چشم يا بیگی است .تما دستوراتی كه در هگگـا مصـر
 BPLبهكار گرفته میشد ايگجا نیز بايد رعايت گردد .ماندن در داخل ساختمان مـوقعی
مجاز خواهد بود كه بخار فرمالی در آن موجود نباشد .در هگگا كار با فرمالی اسـتفاده
از ماسك ،كپسول اكسیهن و ساير وسايل حفاظتی ضروری است.
از گاز فرمالدئید بیشتر برای گگدزدايی اتا ها استفاده مـیشـود .اگـر گرمـا زيـاد و
رطوبت نسبی  11-31درصد باشـد ايـ گـاز بسـیار كارسـازتر اسـت .بـرای گگـدزدايی
ملحفهها ،رختخواب و ديگر لواز با ارزشی كه نمیتـوان جوشـاند ،نیـز مـیتـوان از گـاز
فرمالدئید استفاده كرد.
محلــول آبكــی  %01فرمالدئیــد در رقــتهــای مختلــف بــرای تثبیــت و نگهــداری
نمونههای بیولوژی بهكار میرود .در ضم از اي محلول بـرای ضـدعفونی كـردن زمـی
بهعگوان يك عامل ضدعفونی عمومی استفاده میكگگد .از محلول هـای آبكـی فرمالدئیـد
نیز میتوان برای استريلیزاسیون وسايل و تجهیزات استفاده نمود.
 دي اكسید گوگردبرای ضدعفونی كردن فضاهای بسته به نسبت  %3-1و كلـري بـه نسـبت  %3ايـ
ماده را در هوا پخ

میكگگد .دیاكسید گوگرد با آب تركیب میشود و اسـید سـولفورو

تشكیل میدهد .بـهنظـر مـیرسـد خاصـیت بـاكتریكشـی و قـارچكشـی آن بـه احیـاء
اتصالهـای دو سـولفوری آنـزيمهـا وابسـته اسـت .دی اكسـید گـوگرد اشـكال رويشـی
باكتریها و قارچها را از بی میبرد .از اي ماده در نگهداری آب میوه ،مرباجات و برخـی
از آشامیدنیها استفاده میكگگد.
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 اتیلن اكسیداي ماده در غلظت های مگاسب برضـد انـواع مختلـف میكروارگانیسـمهـا از جملـه
اسپورها و ويروسها موثر است ،ولی اثر آن به آهستگی انجا مـیگیـرد و حـداقل چگـد
ساعت تماس ضروری است .اي گاز قدرت نفوذی خـوبی دارد امـا بـهوسـیله تعـدادی از
مواد از قبیل ستیك ،كگف و غیره نیز جذب میشـود كـه ممكـ اسـت بـهطـور قابـل
مالحظه ای از غلظت موثر كاسته شـود .اتـیل اكسـید بـرای استريلیزاسـیون تجهیـزات
پزشكی و همچگی برای ضدعفونی روتختیهای ضخیم بیمارستانها مورد اسـتفاده قـرار
میگیرد .در ضم از اي ماده در صـگايع غـذائی و داروئـی اسـتفاده مـیشـود .يكـی از
محاس اتیل اكسید آن است كه اسپور باكتریها و باكتریهای مقاو در برابـر اسـید را
به همان سرعتی از بی میبرد كه فر های رويشی معمولی را نابود میكگـد ،در صـورتی
كه اي حالت در فرمل وجود ندارد .اتیل اكسید موجب تاول پوست میشود و اعتقاد بـر
اي است كه خاصیت سرطانزائی نیز دارد.
 اكستانن (بتا-پروپیوالكتون)اي ماده در حالت مايع يا گاز خاصیت باكتریكشـی ،قـارچكشـی و ويـروسكشـی
دارد .فعالیت اي ماده حدوداً برابر فرمالدئید و بسیار بیشتر از اكسـید اتـیل اسـت .بتـا-
پروپیو كتون بهعگوان عامل الكیالتیگگ عمل می كگد و موجب استخال پـروتئی هـای
مختلف سلولی میشود .فعالیت ضدمیكروبی اي ماده به ازای هر  31درجه حرارتـی كـه
با میرود دو تا سه بار افزاي

میيابد .قدرت نفوذی بتا -پروپیو كتون كم است .از اي

ماده برای استريلیزاسیون پالسـمای خـون ،وسـايل جراحـی و همچگـی تهیـه واكسـ
استفاده میگردد .از بخار بتا-پروپیو كتون برای ضدعفونی كردن فضاهای سربسته مانگد
اتا ها و ساختمانهای بزر

استفاده میشود .تأثیر خـوب ايـ مـاده زمـانی اسـت كـه
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رطوبت نسبتاً زيادی در محیط باشد .اي ماده موجب بروز تاول هـای پوسـتی و سـوزش
چشم میشود؛ در ضم گزارش شده كه سرطانزاست.
 ازنازن به آسانی مواد آلی را اكسید میكگد و بر ضـد بسـیاری از میكروارگانسـیمهـا از
جمله قارچها و ويروس ها موثر است .اي ماده در درجات حرارت كمتـر ،تـاثیر بیشـتری
دارد و برای فعالیت مساعد آن ،رطوبت نسبی  11-31درصد ز است .از گاز ازن گاهی
برای ضدعفونی كردن مخازن آب و نگهداری مواد غذايی استفاده میشود.
جدول  :1-9برخی از مواد رفعآلودگیكننده و می ان اثر آنها
فر استفاده
ماده رفعآلودگیكگگده

گاز/آئروسل

میزان تاثیر

مايع (درصد)

باكتریها

ويروسها

اسپورها

فگل

-

1/1-1

+

±

-

الكل

-

31

+

±

-

تركیبات چهارگانه آمونیو

-

1/3-3

+

±

-

كلرهگزيدي

-

1/11-1/1

+

-

-

كلري

-

1/3-1

+

+

()+

يد

-

1/13-3

+

+

()+

فرمالدئید

1-31

1-1

+

+

+

گلوتارآلدئید

1-1

3-3

+

+

+

011-3111

-

+

+

+

3-31

-

+

)(g/m3

اكسید اتیل
بتاپروپیو كتون

مدت زمان رفعآلودگی برای باكتریها و ويروسها 1-11 :دقیقه ،اسپورها 3-0 :ساعت

+

  386شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

 -7-9رفعآلودگی از نفرات ،تجهی ات و اماكن
عملیات رفعآلودگی شـامل اقـداماتی اسـت كـه بـا انجـا آن مـیتـوان بـهصـورت
پیشگیرانه قبل از وقوع و همچگی بعد از وقوع حمله زيستی ،با حضور عامل زيسـتی در
مگطقه مقابله نمود و با حفظ توان رزمی ،مانع از پیروزی دشم شـد .بـه عبـارت ديگـر،
هرگونه اقدا در جهت از بی بردن و يا كاه

غلظت عامل زيستی از محیط را عملیـات

رفعآلودگی گويگد .بعضی از عوامل شیمیايی و فیزيكی در كـاه

آلـودگی نقـ

دارنـد

ولی نبايد عوامل طبیعی را از نظر دور داشت .اقدامات ز جهت رفعآلودگی را میتـوان
بهصورت زير تقسیم نمود:
الف) اقدامات قبل از حمله زيستی
 .3از بی بردن زيستگاههای حشرات
 .3استفاده از حشرهك

و سمپاشی مگطقه

 .1رعايت شرايط بهداشتی
 .0استفاده از پشهبگد و توری
 .1شگاخت مكانهای برقراری ايستگاه رفعآلودگی ثابت
 .1شگاخت مگابع آب زيرزمیگی و جاری جهت دستيابی راحتتر به آب
ب) اقدامات حین و بعد از حمله زيستی
 .3راهاندازی ايستگاه رفعآلودگی از نفرات
 .3اعزا تیم رفعآلودگی نقطهای
 .1دف

شههای آلوده و رفعآلودگی محل آنها

 .0رفعآلودگی از تجهیزات سبك و سگگی
 .1رفعآلودگی از اماك و زمی
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 .1سمپاشی و توزيع حشرهك ها
 .3جمعآوری مواد و تجهیزات آلوده و امحاء آنها
 .1جمعآوری پسابهای آلودة حما رفعآلودگی و انتقال به مگاط مطمئ

 -8-9مراحل انجام عملیات رفعآلودگی
انجا عملیـات رفـعآلـودگی در چگـد مرحلـه صـورت مـیگیـرد كـه ايـ مراحـل
عبارتانداز:

 -1-8-9مرحله اول :شناسايی و نمونهبرداري
در اي مرحله ،نوع عامل زيستی بهكاررفته در مگطقه توسط دستگاههای آشكارسـاز
تعیی گرديده و از عامل نمونهبرداری بهعمل می آيد .اي مرحله بايستی در دقاي اولیـه
و با سرعت زيادی صورت پذيرد تا فرصت رفعآلودگی از دست نرود.

 -1-8-9مرحله دوم :انجام عملیات رفعآلودگی
در مرحله دو  ،از عوامل آلودهكگگده با توجه به اولويتهای بیانشـده ،رفـعآلـودگی
صورت میپذيرد .در اي مرحله همزمان با عملیات رفعآلودگی ،فعالیتهای ديگر شـامل
تعیی شعاع آلودگی ،هشدار و اعال خطر ،عالمتگذاری مگطقه آلوده و كگتـرل مگطقـه
آلوده ،توسط تیمهای خاص صورت میگیرد.

 -3-8-9مرحله سوم :آزماي

عدم آلودگی

بعد از انجا كامل مرحله دو  ،مگطقه آلوده مجدداً توسط دسـتگاههـای آشكارسـاز
كگترل میگردند تا از عد وجود عوامل زيستی اطمیگان حاصـل گـردد .در صـورتی كـه
مگطقه آلوده به عوامل باشد بايد مرحله دو تكرار گردد.
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توجه :بهمگظور سرعت در كار و كاه

میزان آلودگی ،مراحل اول تا سو میتوانگد

بهصورت همزمان انجا شوند.

 -4-8-9مرحله چهارم :پايان عملیات رفعآلودگی
با توجه بـه نتـايج حاصـل شـده از مرحلـه سـو (عـد آلـودگی مگطقـه) عملیـات
رفعآلودگی پايان میيابد و به مبادی ذيربط اعال میگردد.

 -5-8-9مرحله پنجم :رفعآلودگی از كلیه نفرات و تجهی ات درگیـر
در عملیات رفعآلودگی
در اي مرحله كلیه نفرات و تجهیـزات شـركتدادهشـده در عملیـات رفـعآلـودگی
بهدلیل آلوده شدن بايد رفعآلودگی گردند كه اي فعالیت در ايستگاههای مربوطه صورت
میگیرد.

 -6-8-9مرحله ششم :مراجعت تیمهاي رفع آلودگی به موقعیت هاي
استقراري و پايان عملیات رفعآلودگی
در اي مرحله كلیة نیروهای درگیر در عملیات رفعآلودگی بـهموقعیـتهـای قبلـی
خود بازگشته و برای ماموريتهای بعدی آماده میشوند.
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 -7-8-9مرحله هفتم :تنظیم و ارائه گ ارش اقدامات انجامشده طبق
دستورالعملهاي ابالغی
مسئولی تیمهای رفعآلودگی در اي مرحله بايد بر اساس دستورالعملهای موجود،
گزارش خود را در خصوص عملیات رفعآلودگی آمـاده كـرده و بـرای مسـئولی مربوطـه
ارسال نمايگد.

 -9-9تعیین اولويت در عملیات رفعآلودگی
عملیات رفعآلودگی با توجه به اولويتهای زير تعیی میگردد:
 .3رفعآلودگی از نفرات (اضطراری)
 .3رفعآلودگی از تجهیزات انفرادی (اضطراری)
 .1رفعآلودگی از محیط و اماك
 .0رفعآلودگی از تجهیزات گروهی
 .1ساير اولويتهايی كه فرمانده تعیی مینمايد.

 -1-9-9رفعآلودگی از نفرات
اگر چه متخصصی در مورد رفعآلودگی در محل حادثه نظرهای متفاوتی دارند ولی
رفعآلودگی در محل وقـوع حادثـه ،يكـی از اصـول اساسـی اسـت كـه رعايـت آن جـزء
اولويتهای مديريت بحرانهای زيستی میباشد .رفعآلودگی از نفرات و بیمـاران بايسـتی
توسط امدادگران يا متخصصی مربوطه انجا شود .بهطور كلی روند رفعآلودگی از نفرات
شامل سه مرحله میباشد:
 )3رفعآلودگی غیراختصاصی
 )3رفعآلودگی ثانويه
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 )1رفعآلودگی قطعی
در رفعآلودگی غیراختصاصی الزم است مراحل زير مورد توجه قرار گیرد:
 تخلیه بیمار يا بیماران از مگطقه پرخطر بیرون آوردن لباس بیماران -شستشوی سريع تما بدن بیماران با آب در فاصله زمانی حدود يك دقیقه

شكل  :1-9سیستمهاي رفعآلودگی غیر اختصاصی
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در رفعآلودگی ثانويه بايد مراحل زير انجام گیرد:
 شستشوی سريع تما بدن با آب شستشوی سريع با محلول پاك كگگده از سر تا نوك انگشتان -شستشوی مجدد تما بدن با آب

شكل  :1-9سیستمهاي رفعآلودگی ثانويه
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در رفعآلودگی قطعی موارد زير بايد انجام شود:
 پاك نمودن كامل بدن از آلودگیهای موجود آبكشی سرتاسر بدن با آب خشك كردن بدن -دورانداخت حوله و پوشیدن لباس پاك

شكل  :3-9سیستمهاي رفعآلودگی قطعی

همچگانكــه در بــا توصــیه شــد در اولــی مرحلــه رفــعآلــودگی ،خــارج نمــودن و
دورانداخت لباس صورت میگیرد .محققی تخمی زدهاند كه  31تا  11درصد آلـودگی
با خارج نمودن لباس بیماران كاه

میيابد.
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شكل  :4-9اثر رفعآلودگی (تعجیلی ،عملیاتی و قطعی) بر توان رزم

در مگاط جگگی میتوان با تأسـیس ايسـتگاههـای مـوقتی ضـدعفونیكگگـده و در
محلی خاص (اغلب در محل تقاطع جادهها يعگی در مسیر عبور افراد از يـك مگطقـه بـه
مگطقه ديگر) اقدا به ضدعفونی كردن افراد نمود تا احتمال انتقال عوامل عفونی از يـك
مگطقه آلوده به مگاط غیرآلوده ديگر از بی برود .اي ايستگاههای رفعآلودگی میتوانـد
در داخل همان ساختمان مركز بهداشت مگطقه و يا در صورت گر بودن هـوا ،در خـارج
قرار گیرد .اي واحد بايد توسط افراد نظامی مربوطه تهیهشده و با استفاده از حمـا هـای
صحرايی و ساير وسايل موجود در اسرع وقت يا قبل از وقوع حمله آماده شود.
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شكل  :5-9نحوة رفعآلودگی از نفرات

تما ايستگاههای رفعآلودگی كگگـده در مسـیر  -چـه دائـم و چـه موقـت  -بايـد دارای
بخ های زير باشگد:
 -3اتا رختك و دريافت لباس كه افراد آلوده در آن لباس و وسايل را خارج كگگد.
 -3اتا ضدعفونی كردن لباس و وسايل (دو درب ورود و خـروج) مثـل اتـوكالوهـای دو
درب.
 -1حما های متعدد برای تعداد افراد احتمالی و اتا ضدعفونی خارجی افراد
 -0اتا دريافت و پوشیدن لباسهای ضدعفونیشده و خروج از محل.
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تما اي اتا ها بايد به دقت از هم مجزا شود تا احتمال سرايت آلـودگی از بخشـی
به بخ

ديگر وجود نداشته باشد؛ يعگی بخ های آلوده بايد كامالً از بخـ هـای پـاك

مجزا باشگد .همه بخ ها به نحوی تعبیه شوند كه افراد آلوده بـا افـراد پـاك در تمـاس
نباشگد و همچگی نبايستی لباسها و وسايل آلوده با لباسهای تمیز تماس پیدا كگگد.
بعضی از متخصصی پیشگهاد میكگگـد كـه شـروع رفـعآلـودگی وسـیع بـهوسـیله
لولههای آب آت نشانی انجا شود (از آنجا كه فشار لولههای آب آت نشانی زيـاد اسـت
توصیه می شود اي كار با كاه

فشار آب خروجـی صـورت پـذيرد) كـه از مزايـای آن،

امكان انجا آن قبل از حضور تیمهای رفعآلودگی كگگده در صـحگه مـیباشـد .سیسـتم
دوش كه بهصورت تجارتی در دسترس میباشد و ممكـ اسـت در لحظـه بحـران بـرای
تعدادی از مصدومی كه درگیر حادثه بودهاند بسیار مفید باشـد ،دارای ايـ محـدوديت
است كه معمو ً تگها برای يك فرد در هر زمان میتواند مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .هـر
چگد هیچكدا از اي تجهیزات و مواد رفعآلودگی بهسرعت در دسترس نمیباشـگد مگـر
آنكه از قبل اي آمادگی وجود داشته باشد.
عواملی نظیر تغییرات آب و هوايی ،نفـوذ مـواد و بیـرون آوردن لبـاس بیمـاران در
محیطهای اختصاصی ،در میزان رفعآلودگی موثر میباشگد .در مواردی كه تعداد زيـادی
از افراد نیاز به رفعآلودگی دارند میبايستی میـزان ازدحـا جمعیـت كگتـرل شـود تـا از
اضطراب بیمورد مصدومی كمحوصله در صحگه جلوگیری بهعمل آيد و بايد بـرای رفـع
كامل آلودگی ،زمان بهاندازه كافی وجود داشته باشد.
افراد آلوده پس از ورود به رختك با خارج كردن لباس و وسايل همـراه ،از طريـ
محفظه يا كانالی آن را به رختشویخانه و يا مستقیماً به اتا ضـدعفونیكگگـده تحويـل
داده ،سپس وارد حما شده و مراحل شستوشو و ضدعفونی كردن را بهطور كامل طـی
میكگگد .برس زدن در هگگا شستشوی بدن ،باعث میشود كه میكروبها همراه بـا آب
(به طري مكانیكی) از بدن جدا شوند .اي روش معمو ً برای حفاظت افـراد از ابـتالء بـه
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عفونت ها می تواند بسیار مؤثر و كارآمد باشد .ضد عفـونی پوسـت بـا مـواد رفـعآلـودگی
مگاسب و محلـول در آب ،اثـرات خـوبی دارد .مـواد حـاوی كلريـد آهـك و سـاير مـواد
ضــدعفونیكگگــده ،در شــرايط جگــگ زيســتی وقتــی در آب حــل شــوند دارای اثــرات
ضدمیكروبی خوبی میباشگد.
افراد پس از شستشو و ضدعفونی كردن ،با عبور از محلی كه مواد ضـدعفونیكگگـده
مانع از انتقال احتمـالی هـر نـوع عامـل بیمـاريزا باشـد ،بـه محـل تحويـل لبـاسهـای
ضدعفونیكگگده رسـیده و پـس از پوشـیدن لبـاسهـا ،از ايسـتگاه رفـعآلـودگی خـارج
میشوند.
اتا دريافت لباس متصل به اتوكالوهای بزر

ضـدعفونی دو درب اسـت كـه يـك

درب آن بــه اتــا دريافــت و درب ديگــر بــه اتــا تحويــل گیرنــده مــواد و تجهیــزات
ضدعفونیشده متصل میباشد .افرادی كه در چگی واحدی مشغول به كار هسـتگد بايـد
لباسهای مخصوص حفـاظتی را پوشـیده و سـاير نكـات بهداشـتی در خصـوص عوامـل
آلودهكگگده میكروبی را رعايت نموده و پس از اتما كار ،خـود نیـز اقـدا بـه ضـدعفونی
كردن خود بگمايگد .با وجود چگی ايستگاههايی میتوان مطمئ بود كه در يـك حملـه
میكروبی بهسرعت تعداد زيادی از افراد آلوده احتمالی ،ضدعفونی شده و از انتقال عوامـل
عفونی و گسترش آن جلوگیری بهعمل میآيد .اي امـر نقـ

بسـیار مهمـی در كگتـرل

عواقب وخیم عوامل و بیماریهای مخصوص آنها خواهد داشت .ز بـه ذكـر اسـت كـه
افراد پس از رفع آلودگی بـه كمـپهـای قرنطیگـه در نزديكـی ايـ ايسـتگاههـا مگتقـل
میگردند.
میــزان رفــعآلــودگی در بیمــاران قبــل از ورود بــه بیمارســتان وابســته بــه برنامــه
رفعآلودگی  ،در دسـترس بـودن مگـابع ،شـرايط آب و هـوا و حجـم بیمـاران مـیباشـد.
همچگی بهدلیل تعداد زياد بیماران ،خطر آلودگی ثانويه آنها نیز وجود دارد و بايـد قبـل
از اعزا به بیمارستان رفعآلودگی غیر اختصاصی برای همه آنها انجـا شـود .بیمارسـتان
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ز را در اختیار داشته باشـد و در

صورتی كه رفعآلودگی دقی در محل انجـا نشـده باشـد رفـعآلـودگی ثانويـه و دقیـ
بیماران در بیمارستان صورت پذيرد.

 -1-9-9رفعآلودگی از ساختمانها ،زمین ،اشیاء و تجهی ات انفرادي
قسمتهای خارجی بهطور معمول چون در معر

باران ،باد و نور آفتـاب اسـت ،در

مدت كوتاهی (يك روز و يا بیشتر) بهطور طبیعی رفعآلودگی خواهگد شد .ولی اگر زمان
در رفعآلودگی مهم باشد و ز باشد رفعآلودگی سريع صورت گیـرد ،مـیتـوان از مـواد
رفعآلودگی مثل فرمالدئید استفاده نمود .قسمتهای داخلـی را پـس از غیـر قابـل نفـوذ
نمودن در برابر هوای بیرون ،ابتدا با بخار مواد رفعآلودگی و سپس به وسیله هوا میتوان
رفعآلودگی نمود .برای آنكه عمل رفعآلودگی مؤثرتر واقع شود ،بايـد شـرايط مگاسـب از
لحاظ درجه حرارت و میزان رطوبت وجود داشته باشد.
زمی آلوده اغلب نیازی به رفعآلودگی بهجز از طري خشك شدن طبیعـی و اشـعه
ماورای بگف

خورشیدی نـدارد امـا میكروارگانیسـم هـايی مانگـد آنتـراكس كـه مقـاو

میباشگد استثگا بوده و نیاز به رفعآلودگی با استفاده از اسپری مخلوطی از كلريد كلسیم
و فرمالی و يا محلول قلیايی دارد .رفعآلودگی از زمی (خصوصاً در مساحتهـای زيـاد)
كاری مشكل ،پرهزيگه و در بسیاری از موارد غیرممك است .در صـورت امكـان ،مگطقـه
بايد تخلیه شود تا ايگكه بهطور طبیعی و يا با استفاده از مواد شیمیايی ضدعفونیكگگـده،
رفعآلودگی شود .در موارد ضروری میتوان از طري اسپری نمـودن مقـادير كـافی مـواد
رفعآلودگیكگگده مثل فرمالی يا گلوتارآلدئید در محیط مورد نظر و كگترل گـرد و غبـار
و آلودگی ،اقدا به رفعآلودگی نمود .اگر ز باشد میتوان رفعآلودگی را با كلريد آهـك
يــا آب آهــك انجــا داد .در بعضــی از مگــاط  ،آب دريــا ممكـ اســت بــهعگــوان مــاده
رفعآلودگیكگگده مورد استفاده قرار گیرد.
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بهتري روش رفـعآلـودگی اتـا هـا ،اسـتفاده از آئروسـل مـواد رفـعآلـودگی مثـل
فرمالدئید ،گلوتارآلدئید ،بتاپروپیو كتون يا اكسید اتیل میباشد .با اي حـال در بیشـتر
موارد ،هوادهی كامل و دقی همراه با ضدعفونی سطوح اتا ها كفايت میكگد.
مواد چرمی در مقابل حرارت ،مقاومت خوبی ندارند لـذا بـرای رفـعآلـودگی از آنهـا
میتوان از رفعآلودگیكگگده های مايع استفاده كـرده و سـپس در دمـای  31-11درجـه
سانتیگراد آنها را خشك نمود .مخلوط هیدروكسی فلوريگیت و اكسید اتیل را مـیتـوان
برای رفع آلودگی مواد پارچهای ،چرمی و ستیكی ،موقعی كه زمـان ،تسـهیالت و مـواد
رفعآلودگی موجود باشد ،بهكار برد .اقال پگبهای را عالوهبر بخار آب مـیتـوان از طريـ
جوشاندن بهمدت  31دقیقه در آب رفعآلودگی كرد .همچگـی مـیتـوان آنهـا را جهـت
رفعآلودگی در محلول هیپوكلريت سديم خیساند.
اقال چرمی را می توان با بخار اكسید اتیل و هیدروكسـی فلوريگیـت و سـپس بـه
وسیله هوا نیز رفعآلودگی كرد .موقعی كه استفاده از اي بخـار عملـی نیسـت مـیتـوان
اقال چرمی را با برس كشیدن به همراه محلـول آب داغ و صـابون بـهمـدت  31دقیقـه
رفعآلودگی نمود .اقال كوچك چرمی با خیساندن در محلول  3درصـد اسـید پراسـتیك
رفعآلودگی میشوند يا ايگكه میتوان بهوسیله پارچه آغشته به اي اسـید ،ايـ اقـال را
پاك نمود.
اقال

ستیكی از قبیل پوتی های ستیكی ،لباس نفوذناپذير و دستك

سـتیكی

را میتوان با بخار مخلوط اكسید اتـیل و هیدروكسـی فلوريگیـت رفـعآلـودگی كـرد .از
محلول هیپوكلريت سديم نیز میتوان استفاده نمود .اشیاء كوچك ستیكی را میتوان با
خیساندن در اسید پراستیك و يا كشیدن پارچه آغشته به اسید پراسـتیك بـر روی ايـ
اشیاء كوچك ،پاك كرد .با جوشاندن ظرو و تجهیزات فلزی انفرادی حـداقل بـه مـدت
 31دقیقه به بهتري نحو میتوان از آنها رفعآلودگی نمـود .همچگـی بـرس نمـودن بـه
همراه محلول آب داغ و صابون و سپس فرو بردن در ماده ضدعفونیكگگده و به دنبال آن
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شست در آب تمیز ،موثر خواهـد بـود .اقـال كوچـك انفـرادی را در محلـول  %3اسـید
پراستیك به مدت  31دقیقه نگهداشته و سپس با آب تمیز بشويید و به دنبـال آن ،آنهـا
را به مدت  31تا  31دقیقه در معر

هوا قرار دهید.

شكل  :6-9نحوة رفعآلودگی از تجهی ات انفرادي

ماسك محافظ و كیف حامل ماسك را مـیتـوان بـا بخـار مخلـوط اكسـید اتـیل و
هیدروكسی فلوريگیت رفعآلودگی نمود .قبل از رفعآلودگی كیف حامل ماسك به وسـیله
بخار ،بايستی آن را با محلول آب داغ و صابون برس كشیده و با آب تمیز شست و سپس
آب آن را گرفت و خشك نمود .میتوان ماسـك و بگـدهـای آن را بـا محلـول  %3اسـید
پراستیك پاك نمود .شیارها و حلقههای چشمی ماسك را میتوان به وسیله نوار پگبـهای
آغشته به اسید پاك كرد .اسید اضافی را پاك كگید و قبل از استفاده از ماسك ،آن را بـه
مدت  31الی  31دقیقه در معر

هوا قرار دهید.
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 -3-9-9رفعآلودگی از خودروها
خودروها و تجهیزات نظامی مانگد توپ ها را میتوان بـا اسـتفاده از آب ،بخـار آب و
دتركلريت يا بخار مواد شیمیايی رفعآلودگی كرد .بهمگظور استفاده از بخار اي مواد برای
رفع آلودگی ،فضای بستهای ز است .خودروها را میتوان در يك فضای بسته بهوسـیله
مخلوط اكسید اتیل و هیدروكسی فلوريگیت يا بتا-پروپیو كتون ) (BPLو يـا فرمـالی
رفعآلودگی نمود .وسايل حساس مانگد راديو ،تجهیزات الكترونیكی و مخابراتی و غیـره را
كه نمی توان از طريـ معمـول آنهـا را رفـعآلـودگی نمـود ،بايـد توسـط گازهـای فـرار
رفــعآلــودگی شــوند .پــس از رفــعآلــودگی ماشــی آ ت ،بايســتی باقیمانــده مــواد
رفعآلودگیكگگده بهوسیلة شستشو با آب ،زدوده شوند.

 -4-9-9رفعآلودگی از آب و غذا
آب و غذايی كه مشكوك به آلودگی است نبايد مصر شود تا ايگكه سالم بـودن آن
به وسیله پرسگل بهداشت تأيید شود .معمو ً ظر هايی برای غذا تخصیص داده میشود
تا مواد غذايی را تحت شرايط عادی از میكروارگانیسمها و رطوبت محافظـت كگـد .مـواد
غذايی داخل قوطیهای سربسته ،ظر های شیشهای بـا درب پیچـی ،شیشـههـای دارو،
بعضی از ظر های پالستیكی و بعضی از كارتونهای (جعبه مقـوايی) مـو اندودشـده در
برابر تكهای آشكار بیولوژيكی محفوظ میباشـگد .روش رفـعآلـودگی بـرای ايـ قبیـل
ظرو شبیه به روشهايی است كه برای از بی بردن آلودگی مواد غذايی بههگگـا بـروز
حوادث طبیعی انجا میگیرد .بايد دقت كافی بهعمل آيد و اطمیگـان حاصـل شـود كـه
ماده رفعآلودگی ،آلودگی را از میان شیارهای دربهای پیچی ظـرو  ،قبـل از برداشـت
درب جدا میكگد .مـوادی كـه در فريزرهـای دربسـته ،خودروهـای يخچـالدار و جعبـه
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يخچال اتومبیل هستگد ،در صورتی كه سطوح خارجی آنها تا زمان رفعآلودگی سربسـته
شد ،سالم خواهگد ماند.
در خصوص ظروفی كه در برابر عبور عوامل بیولوژيكی مقاو هسـتگد ،فقـط كـافی
است كه سطح خارجی آنها بهطور مگاسب رفعآلودگی گـردد تـا مـواد داخـل آنهـا قابـل
استفاده شود .هگگا باز كردن درب ظرو بايد دستورات ايمگی را رعايت نمـود تـا مـواد
داخل ظر آلوده نشوند .بهتري راه برای اطمیگـان از رفـع آلـودگی آب ،جوشـاندن آن
است ولی موقعی كه جوشاندن آب عملی نیست دو قرص يد برای رفعآلودگی هر قمقمه
آب در برابر بیشتر عوامل بیولوژيكی موثر خواهد بود.
ظروفی كه از فلز ،شیشه ،پالستیك و يا چیگی ساختهشـدهانـد در آغـاز بـا محلـول
ضدعفونیكگگده شسته میشـوند ،سـپس ظـر هـا را بـه مـدت  11دقیقـه در محلـول
ضدعفونیكگگده نگهداشته و با آب آشامیدنی كـامالً شسـته و تمیـز مـیشـوند .محلـول
ضدعفونیكگگده را میتوان با حل كردن يك بسته از ماده كلـر گگـدزدای سـرويسهـای
غذاخوری در  31/1لیتر آب تهیه كرد (در موقع باز كردن ظـرو دسـتها بايـد عـاری از
آلودگی باشگد) .فرو بردن در محلول هیپوكلريـت سـديم ( 3/1لیتـر در  33/1لیتـر آب)
حداقل به مدت  11دقیقه و شست با آب تمیز موثر خواهـد بـود .بـهعگـوان يـك روش
ابتكاری صحرايی میتوان در صورت لزو با فروبردن ظرو آلوده در محلول آب جوش و
صابون حداقل بهمدت  31دقیقه تا حدی وسايل فو الذكر را بیخطر كرد ،اما با توجه به
ايگكه در پايان بايستی با آب تمیز شسته شوند ،لذا هگگا استفاده از روش صحرايی بايـد
دقت كافی بهعمل آيد زيرا قوطیها يا ظرو شیشه ای ممك است هگگا جوشـیدن در
آب در اثر فشار ترك برداشته و يا شكسته شوند.
اگر فضـای بسـته ای در اختیـار باشـد مـیتـوان از بخـار مخلـوط اكسـید اتـیل و
هیدروكسی فلوريگیت برای رفعآلودگی از ظرو استفاده نمود .بسـتهبگـدیهـايی را كـه
نمیتوان در محلول مواد ضدعفونیكگگده فرو برد بايستی ابتدا كامالً با پارچه آغشـته بـه
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ماده گگدزدا پاك نمود و پس از ايگكه مواد غذايی از بسـتههـا بیـرون آورده شـد آنهـا را
طب روش زير رفعآلودگی نمود.
رفعآلودگی غذا بايستی تحت نظارت افراد آمـوزشديـده مخصـوص صـورت گیـرد.
غــذايی را كــه بتــوان پوســت كگــد يــا تراشــید را مــیتــوان خیلــی اوقــات در محلــول
ضدعفونیكگگده فرو برد و رفعآلودگی نمود .اگـر مـیتـوان آن را پخـت قبـل از خـوردن
بپزيد .استفاده از حرارت دادن ،عملیتري وسیله رفعآلـودگی از غـذا مـیباشـد .پخـت
كامل ،آلودگی غذا را به حد بیخطری كاه

خواهـد داد .مـواد غـذايی را مـیتـوان بـه

وسیله يكی از روشهای حرارت زير رفعآلودگی كرد .نوع و مقـدار آلـودگی غـذا تعیـی
میكگد كه چه روشی را بايستی بهكار گرفت .بايد دقت كافی بهعمل آيد كـه حـرارت در
طول مدت ذكر شده بهطور كامل در مواد غذايی نفوذ نمايد .اي روشها عبارتانداز:
الف) طب مواد غذايی در ديگهای فشاری مانگد ديگ زودپز ،تحت فشـار  31پونـد
بر ايگچ مربع و حرارت  311( 333 oCدرجه فارنهايت) به مدت  31دقیقه ،يـا طـب آن
تحت فشار كم و  331( 313 oCدرجه فارنهايت) به مدت  3ساعت
ب) پخت (برشته كردن) بعضی از مواد غذايی مانگد نان يا مواد وابسـته بـه آن (در
مرحله ابتدايی) به مدت  01دقیقه در  011( 311 oCدرجه فارنهايت) پخت گوشـت در
 131( 313 0Cدرجه فارنهايت) به مدت  3ساعت
ج) موقعی كه موارد با امكانپذير نباشد ،میتوان بـهعگـوان يـك راهكـار ابتكـاری
صحرايی ،مواد غذايی را حداقل به مدت  31دقیقه جوشـاند .آب آلـودهشـده بـه عوامـل
زيستی را نیز میتوان با استفاده از تركیب كلر به بهتري روش رفعآلودگی نمود .مقـادير
كم آب مثل آب قمقمهها را میتوان از طري جوشاندن به مدت  31دقیقه رفـعآلـودگی
كرد .دو قرص يد (تصفیه آب) برای رفعآلودگی هر قمقمه كافی است .يـك قـرص چهـار
میلیگرمی كلر برای ضدعفونی كردن يك لیتر آب در مدت  11دقیقه كافی است.
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جدول  :3-9خالصة روشهاي رفعآلودگی
هدف

روش رفعآلودگی

انسانها

شستشو ،كلريد كلسیم  +آب

حیوانات

مواد رفعآلودگی  +آب

آب

جوشاندن ،كلريگهكردن ( +فیلتراسیون)

مواد غذايی

جوشاندن ،شعلة مستقیم

لباسها و موارد مشابه

شستشو ،تمیز كردن ،جوشاندن ،تیمار كردن با آب گر  ،كلريد كلسیم+
آب ،هوای داغ ،فرمالی  +آب

زمی

مواد شیمیايی مثل فرمالی  ،گلوتارآلدئید و …

خودرو و تجهیزات

شستشو با آب و مواد رفعآلودگیكگگده

با توجه به مطالب ذكرشده در با  ،موارد زير پیشگهاد میگردد:
 رفعآلودگی از نیروها همواره بايـد مقـد بـر رفـعآلـودگی از ادوات (شـامل خودروهـا،تانكها و ساير تجهیزات) باشد.
 رفعآلودگی بايد همواره خارج از مگطقه آلوده انجا شود. تجهیزات حفاظتی مثل لباسها و ماسكها ،بايد فقط پس از آلودگیزدايی كامل كگـارگذاشته شود.
 موادی در اولويت اول رفعآلودگی قرار گیرند كه استفاده از آنها اجتگابناپذير باشد. پايگاه رفعآلودگی بايد در نزديكی مگبع آب مستقر شود .ايـ پايگـاه ،بايـد بـا در نظـرگرفت جهت اصلی وزش باد طراحی شود.
 مگاط آلوده و رفعآلودگیشده بايد كامالً از هم جدا باشد. بايد از انتشار مواد آلودهكگگده به خارج از مگطقه آلوده جلوگیری شود. در هگگا رفعآلودگی از وسايل نقلیه ،همواره از قسمت جلو به سمت عقب و از با بـهپايی آلودگیزدايی شود.
 در هگگا رفعآلودگی از نیروها ،دوش گرفت با آب كوتاه (يك تا سه دقیقه) و بـا د ایپايی (حدود  )31 oCانجا شود.

  414شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

 در هگگا بیرون آوردن لباسهای محافظ ،از تماس بخـ هـای آلـودهشـده لبـاس بـاپوست بدن (كه بدون محافظ است) ،اجتگاب شود.
 يك حمله زيستی ممك است حوزه اصلی عملیاتی را آلوده سـازد .بـه همـی جهـت،فرماندهان مگطقه بايد بتوانگد ابتدا از گسترش عامل جلوگیری نموده و سـپس از عهـده
رفعآلودگی از ردههای عملیاتی ،محمولههای نظامی و تجهیزات قابل حملونقل برآيگد.

 -11-9ايستگاههاي رفعآلودگی
ايستگاه رفعآلودگی مكانی است سیار يا ثابت كه در آن با حضور نیروهای متخصص
و تجهیزات ز و مواد رفعآلودگی مگاسب در حداقل زمان ممك  ،عملیات رفـعآلـودگی
از نفرات و تجهیزات صورت میگیرد تا از ايـ طريـ تـأثیر عوامـل تهديـد زيسـتی بـه
حداقل ممك برسد.

 -1-11-9ويژگیهاي محل ايستگاه رفعآلودگی از نفرات
محلی كه برای رفعآلودگی مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت مـیبايسـت دارای
مشخصات زير باشد:
 حتیا مكان به مگبع آب دسترسی داشته باشد جريان غالب باد از طر درب خروجی به طر درب ورودی باشد حتیا مكان در تیررس سبك و نیمهسگگی دشم نباشد -دارای پوش

و استتار مگاسب باشد

 حتیا مكان به جادههای مواصالتی مگطقه دسترسی داشته باشد -دارای سیستم مكانیزه جمعآوری پساب باشد

فصل نهم :رفعآلودگی در تهديدات زيستی



415

جدول  :4-9دستگاهها ،وسايل و امكانات تخصصی مورد نیاز ايستگاه رفعآلودگی از نفرات
تجهیزات انفرادی مخصوص كاركگان ايستگاه

تجهیزات نمونهبرداری

حما رفعآلودگی

ظرو نگهداری وسايل آلوده

مواد رفعآلودگی

تانكر آب
كامیون مخصوص حمل تجهیزات آلوده

دستگاه آشكارساز جگگ نوي
وسايل و تجهیزات تمیز غیرآلوده انفرادی شامل
(زيرپیراه  ،شورت ،بلوز ،شلوار ،كف

و …)

تانكر حمل پساب آلوده
خودرو درخ

سیستم هشداردهگده صوتی

تجهیزات عمومی ايستگاه

تابلوهای هشداردهگده

جعبه كمكهای اولیه

كپسول D3

بیل و كلگگ (جهت مدفون كردن)

دستگاه روتست

مواد قابل اشتعال (جهت سوزاندن شههای آلوده)

جدول  :5-9تجهی ات پرسنل ايستگاه رفعآلودگی از نفرات
رديف

اقالم

توضیحات

1

ماسك محافظ

به تعداد پرسگل ايستگاه رفعآلودگی

1

فیلتر محافظ

برای هر نفر دو عدد فیلتر

3

قوطی امداد كامل

برای هر نفر يك قوطی

4

كیف حمل ماسك

برای هر ماسك يك كیف

5

لباس محافظ نفوذناپذير

برای پرسگل ايستگاه رفعآلودگی

6

لباس محافظ نفوذپذير

برای پرسگل ايستگاه رفعآلودگی

7

ماسك خواب

برای پرسگل ايستگاه رفعآلودگی

8

دزيمتر TLD

برای پرسگل ايستگاه رفعآلودگی

9

كوله حمل تجهیزات انفرادی

برای پرسگل ايستگاه رفعآلودگی

11

دزيمتر گروهی فرماندهی

برای فرمانده و مسئولی

11

روك

ماسك

برای افراد ايستگاه

11

چكمه محافظ

برای افراد ايستگاه

13

دستك

محافظ

برای افراد ايستگاه
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 -1-11-9مراحل عملیات رفعآلودگی از نفرات
مرحله اول :آماده بهكار كردن ايستگاه
مرحله دو  :قرنطیگه اولیه
مرحله سو  :پذيرش و آمارگیری افراد
مرحله چهار  :تحويل گیری تجهیزات انفرادی و سازمانی افراد
مرحله پگجم :هدايت افراد به داخل حما ها و انجا عملیات رفعآلودگی
مرحله ششم :تجهیزات مجدد افراد (توزيع لباس تمیز)
مرحله هفتم :معايگه افراد بگا به ضرورت
مرحله هشتم :ترخیص افراد با هماهگگی و در صـورت لـزو  ،اعـزا مصـدومی بـه
مراكز درمانی
مرحله نهم :نمونهگیری از تجهیزات و پسابهای ايستگاه و محیط ايستگاه و سـپس
ارسال به آزمايشگاه
مرحله دهم :هماهگگی جهت ارسال تجهیزات آلوده به مراكز از پی

تعیی شده

مرحله يازدهم :تخلیه مخازن پسابهای آلوده و انتقال آن بـه مكـانهـای از پـی
تعیی شده
مرحله دوازدهم :رفعآلودگی از پرسگل ايستگاه و كگترل سطح سالمتی آنها
مرحله سیزدهم :آماده بهكار كردن تجهیزات ايستگاه برای رفع آلودگیهای بعدی

 -3-11-9اقدامات و وظايف ايستگاه رفعآلودگی از نفرات
 -استقرار ايستگاه رفعآلودگی از نفرات در محل از پی

تعیی شده

 -برآورد تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت اجرای مأموريت و پیگیری تأمی آن
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 فراهم نمودن محیطی عـاری از عوامـل جگـگ نـوي جهـت انجـا مأموريـت پرسـگلايستگاه
 تست كارايی تجهیزات انفرادی و گروهی هدايت عگاصر سازمانی ايستگاه پذيرش و ثبت آمار و اطالعات مراجعی به ايستگاه دريافت اقال آلوده رفعآلودگی از نفرات هدايت افراد به پست امداد هماهگگی جهت اعزا مصدومی به مراكز درمانی ترخیص افراد رفعآلودهشده نظارت بر جمع آوری تجهیزات و وسايل آلـوده و همـاهگگی بـا مبـادی ذيـربط جهـتانتقال آنها به ايستگاه رفعآلودگی از تجهیزات
 كگترل ،جمعآوری و انتقال پسابهای آلوده ناشی از عملیات رفعآلودگی به محیطهایاز پی

تعیی شده

 نمونه برداری از تجهیزات و كگتـرل سـطح سـالمت پرسـگل ايسـتگاه از لحـاظ میـزاندريافت عوامل جگگ زيستی
 1-3-11-9وظايف واحد قرنطینه اولیه
 جداسازی نیروهای سالم ،بیمار و مصدو هدايت نیروهای سالم به واحد پذيرش -هدايت بیماران ،مصدومی و مجروحی به اورژانس بهداری
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 -1-3-11-9واحد پذيرش و آمار اطالعات
 ثبتنا افراد مراجعهكگگده هدايت افراد به واحد تحويلگیری اقال -3-3-11-9وظايف واحد تحويلگیري اقالم
 دريافت تجهیزات انفرادی و سازمانی افراد و ثبت آن در فر های مربوطه هدايت افراد به سمت حما رفعآلودگی -4-3-11-9وظايف واحد حمام رفعآلودگی
 رفعآلودگی از نفرات كگترل و نظارت بر رفعآلودگی افراد توزيع لباس تمیز بی افراد هدايت افراد رفعآلودگیشده به واحد پست امداد -5-3-11-9وظايف واحد پست امداد
 معايگه افراد رفعآلودگیشده بگا به ضرورت اعزا مصدومی به مراكز درمانی هدايت افراد رفعآلودگیشده به واحد ترخیص كگترل سطح سالمتی پرسـگل ايسـتگاه از لحـاظ میـزان دريافـت عوامـل جگـگزيستی
 -در صورت لزو  ،انجا كمكهای اولیه به كلیه واحدهای ايستگاه
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 -6-3-11-9وظايف واحد ترخیص
 تكمیل فر ترخیص هدايت افراد به واحد اعزا -7-3-11-9وظايف واحد پشتیبانی
 برآورد تجهیزات و مواد مورد نیاز ايستگاه تأمی و نگهداری نیازمگدیهای ايستگاه تحويل اقال مورد نیاز واحدها براساس برآوردهای ارائهشده هماهگگی جهت آبرسانی و تخلیه پسابها -8-3-11-9وظايف واحد كنترل آلودگی و پساب
 كگترل میزان آلودگی نظارت بر جمعآوری تجهیزات و وسايل آلوده هماهگگی با مبادی ذيربط جهت انتقال وسايل فـو بـه ايسـتگاه رفـعآلـودگی ازتجهیزات
 كگترل ،جمعآوری و انتقال پسابهای آلوده به محلهای از پی -نظارت بر قرار دادن اقال آلوده در مكانهای مگاسب از پی

 -4-11-9نحوه رفعآلودگی از نفرات
الف :نحوه بیرون آوردن تجهی ات:
 برداشت ماسك تحويل اسلحه سازمانی -تحويل مهمات همراه

تعیی شده

تعیی شده

  411شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

 تحويل كولهپشتی ،جیب خشاب ،قمقمه و … در آوردن لباس رويی (پیراه  ،زيرپیراه  ،شلوار و)... -در آوردن پوتی  ،كف  ،روك

و…

 حركت به طر دوش در آوردن لباس زيرب :نحوه رفعآلودگی:
 رفت زير دوش و در آوردن لباس زير شستشوی كامل تما بدن اول با آب سرد و بعد با آب گر و محلول رفعآلـودگیاختصاصی
 شستشوی مجدد با آب سرد دريافت لباس تمیز (بلوز و شلوار ،زير پیراه  ،شورت ،جوراب ،دمپايی) -خروج از حما و انجا اقدامات بعدی

فصل نهم :رفعآلودگی در تهديدات زيستی
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 -11-9كیتها و سیستمهاي رفعآلودگی
 -1-11-9كیت رفعآلودگی پوستی M291
اي كیت بهصورت يك كیف مگعطف است كه از  1كیسة كوچـك تشـكیل شـده و
هريك از كیسهها حاوی بستههای خگثیكگگده است .هر بسته شامل تارهای بافتـهنشـده
و تاشدهای است كه به يك سمت آن ،نوار خگثیكگگده چسبیده شده است .اي بستههـا
شامل يك مخلوط رزي پلیمر واكگ كگگـده و جـذبكگگـده هسـتگد و بـه نیـرو اجـازه
میدهگد تا عوامل شیمیايی و زيستی ،كه روی پوست قرار گرفتهاند خگثی كرده ،از بـی
برده و نهايتاً از روی پوست بردارند.

 -1-11-9كیت رفعآلودگی از تجهی ات انفرادي M295
اي كیت شامل چهار دستك

تمیزكگگده است كه هريـك از آنهـا در يـك كیسـه

محافظ قرار میگیرد .هريك از دستك های فو شامل يك پودر جاذب است كـه درون
دو يه قرار گرفته است .يك ية آن از مواد پلیاستر بافتهنشده و ية ديگر آن از فـیلم
پلیاتیل تشكیل شده است.

شكل  :6-9نمونههايی از كیتهاي رفعآلودگی از تجهی ات انفرادي

  411شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

در هگگا استفاده ،ية بافتهنشدة پلـیاسـتر بـر روی سـطح مالیـده شـده و پـودر
جذبكگگده به راحتی از آن خارج میشود .به اي طري با مال
سطوح آلوده و پخ

ية پلیاسـتر بـر روی

پودر جاذب ،میتوان عملیـات رفـعآلـودگی از تجهیـزات فـردی را

انجا داد.

 -3-11-9سیستم رفعآلودگی ماژوالر

6

اي سیستم برای جلوگیری از گسترش آلودگیهای شیمیايی و زيسـتی در میـدان
نبرد مورد استفاده قرار میگیرد .اي سیستم از يك پمپ رفعآلـودگی  M21و دو واحـد
شستشوی فشار قوی  M22تشكیل شده است .پمپ  M21قادر است مواد رفعآلـودگی
 DS2و يا ساير مواد رفعآلودگی مايع مانگد فرمالی را پخ

نمايد .اي پمپ مـیتوانـد

روی زمی كار كگد و در صورت نصب بر روی تريلر ،میتوانـد محلـول رفـعآلـودگی را از
داخل ظرفی كه بر روی زمی است ،پمپاژ كگد .شـیلگگ ،قرقـره شـیلگگ ،دو دسـتگیره
فشاری قابل كگترل برای پاشیدن بهصورت اسپری همراه با دو بـرس شستشـو ،از جملـه
تجهیزات جانبی اي سیستم هستگد.
واحد شستشوی فشار قوی  M22میتواند آب گر و يا آب معمولی را تا فشار psi
 1111و دبی  1گال در دقیقه پخ
آب و پخ

نمايد .اي واحد قادر به مك

آب از مگابع طبیعی

آن است و برای فشارها ،دماها و دبیهای مختلف ،قابل تگظیم است.

 -4-11-9سیستم رفعآلودگی جاذب M100

7

اي سیستم كه بر پايه ماده جاذب طراحی شده است ،روشی سريع و كارآمـد بـرای
رفعآلودگی از تجهیزات و وسايل كوچك و مگفرد را ارائه میدهد و نسبت به مواد كربگی
)- Modular Decontamination System (MDS
-M100 Sorbent Decontamination System

6
7
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 XE555و مخلوط رزي با خاصیت تبادل يونی  -كه در حال حاضـر در كیـت M295
مورد استفاده قرار میگیرد  -برتری دارد .با وجود مادة جاذب جديد ،ديگر نیازی به مادة
رفعآلودگی  DS2نیست.
اي ماده جاذب خورنده نیست و لذا ايجاد سـائیدگی نمـیكگـد ،پايـدار اسـت و در
محدوده دمايی وسیعی قابل استفاده میباشد؛ ضـم آنكـه افـراد مـیتوانگـد در نهايـت
ايمگی آن را حمل كرده و مورد استفاده قرار دهگد .يكی ديگر از خصوصیات اي سیستم
اي است كه از ويهگی كاه

پخ

گاز و تماس با سمو برخوردار است.

 -5-11-9سیستم رفعآلودگی مهساز )(Decofogger
از اي سیستم برای رفعآلـودگی از قسـمتهـای حسـاس و تجهیـزات الكترونیكـی
استفاده میشود .اي سیستم در دو نوع استاندارد و نظامی ساختهشـده اسـت .برخـی از
مهمتري مشخصات سیستم مهساز آلودگیزدا به شرح زير است:

شكل  :7-9نمونهاي از دستگاه رفعآلودگی مهساز

  414شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

 .3اي سیستم سبك و حمل آن آسان است و میتوان آن را تگهـا در چگـد ثانیـه
آماده عملیات كرد.
 .3در اي سیستم از محلول آلودگیزدای بسیار اثربخ

 GD-5استفاده میشود.

 .1اي سیستم محلول رفعآلودگی را به شكل ذرات بسیار ريز پخ

مـیكگـد .بـه

اي ترتیب ،شكا ها و مكانهايی هـم كـه مايعـات نمـیتوانگـد بـه آنهـا نفـوذ كگگـد،
رفعآلودگی میشود.
 -6-11-9دستگاه رفعآلودگی ABC-M11

از اي دستگاه برای اسپری محلول رفعآلودگی در محیطهای خاصی از خودرو و يـا
هواپیما كه سیستم تسلیحاتی در آنها قرار مـیگیـرد ،اسـتفاده مـیشـود .ظرفیـت ايـ
دستگاه بی  1/31-3/30لیتر میباشد .اي دستگاه از يك سیلگدر اسـتیلی ،يـك بخـ
اسپریكگگده و يك سیلگدر نیتروژنی كوچك (با طولی معادل  3/1سـانتیمتـر) تشـكیل
شده است .اخیراً اي دستگاه به جای دستگاه رفعآلودگی  M13در تانكها بهكار گرفتـه
شده است.

 -7-11-9دستگاه رفعآلودگی
اي دستگاه برای پخ

8(PDDA) ABC-M12A1

آب داغ ،محلولهای ضدعفونیكگگده قلیـايی ،محلـولهـای

شويگده و ساير مواد رفعآلودگی كگگدة بر پاية آب در نظر گرفته شده است .اي دسـتگاه
دارای سه قسمت مجزا شـامل يـك واحـد مخـزن بـه ظرفیـت  111گـال  ،يـك واحـد
پمپكگگده و شیلگگهای مربوط به آن و يك واحد گر كگگدة آب  M2است.

)- Power Driven Decontamination Apparatus (PDDA

8
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شكل  :8-9مجموعه دستگاه رفعآلودگی (PDDA) ABC-M12A1

اي دستگاه يك سیستم مگعطف است كه مـیتوانـد بـرای مقاصـد متگـوعی مانگـد
ي زدايی ،آت نشانی با آب يا كف ،پمپاژ آب بهمگظور جابجايی آن و نهايتاً دوش گـرفت
نیروها بهكار رود .اي دستگاه میتواند به كمك دو شیلگگ خود در هر دقیقـه  11گـال
محلول رفعآلودگی را پمپ كگد .اي دستگاه را میتوان بهوسـیلة هواپیمـای بـا ظرفیـت
بارگیری مگاسب ،حـمل نمود و يا با سوار كردن آن بر روی يك كامیون پگج تُگـی ،آن را
متحرك نمود.
 -8-11-9دستگاه رفعآلودگی M13

اي دستگاه برای پخ

كـردن محلـول  DS2در نظـر گرفتـه شـده اسـتM13 .

شامل مخزن رفعآلودگی  30لیتـری ،پمـپ دسـتی ،شـیلگگ ،دو قطعـه چـوب گمانـه)
برای اندازهگیری حجم محلول و يك لولة پاك كگگده به همراه برس است .اي دستگاه را

  416شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

میتوان بر روی وسايل نقلیه نصب نمود؛ همچگی توسط شخص قابل حمـل بـوده و بـه
راحتی قابل نگهداری است .اي دستگاه برای رفعآلودگی افراد قابل استفاده است.

شكل  :9-9دستگاه رفعآلودگی M13

ضمگاً می توان آن را برای رفعآلودگی چرخها ،واگ هـای وسـايل نقلیـه ،تجهیـزات
جگگی ،خودروها و … استفاده نمود .با هربار پمپاژ كامل محلول داخل ظر  ،مـیتـوان
 333مترمربع را رفعآلودگ ی نمـود .اسـتفاده از بـرس نیـز ايـ امكـان را مـیدهـد كـه
آلودگیهای غلیظ ،گلو ی ،گريس و يا ساير آلودگیهای محیطی را از بی برد.
 -9-11-9سیستم رفعآلودگی M17

سیستم رفعآلودگی  ،M17سیستم سبك و قابل حملی است كه دارای پمپ قابـل
استفاده با بگزي همراه با واحد گر كگگده آب است .اي سیستم بـرای تولیـد آب گـر و
بخار بهمگظور رفعآلودگی از وسايل نقلیه ،پگاهگاهها و تجهیزات آلوده طراحی شده است.
اي دستگاه قدرت تامی آب از هر مگبعی (درياچـه ،رودخانـه ،چـاه و سیسـتمهـای آب
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آشامیدنی) را دارد .اي سیستم میتواند دمای آب را تا  331درجه سـانتیگـراد و فشـار
آن را به  113پاسكال برساند.
اي دستگاه طوری طراحی شده است كه قادر است آب و مواد رفعآلودگی كگگده را
به گونه ای با هم مخلوط نمايد كه آب و مواد وارد دستگاه نشود و بدي ترتیـب احتمـال
بروز صدمه به پمپ را كاه

میدهد .دستگاه  M17دارای دو يا سه قسمت قابل حمـل

است كه به راحتی میتوان آن را بهوسیلة هواپیما ،چرخبال و وسايل نقلیة كوچك حمـل
كرد .نوع مشابهی از اي دستگاه نیز وجود دارد كه بهوسیلة نیروی هوا كار میكگـد و بـه
نا سیستم رفعآلودگی  LDSشگاخته میشود.

شكل  :11-9نمونهاي از سیستم رفعآلودگی M17

  418شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

 -11-11-9شاتل رفعآلودگی
سیستم شاتل رفعآلودگی ،سیستمی متحـرك و مسـتقل در عملیـات رفـعآلـودگی
است .شاتل رفعآلودگی ،وظیفه رفعآلودگی از قسمتهای داخلی بالگردها و هواپیماهـا را
بر عهـده دارد .ايـ سیسـتم بـا اسـتفاده از روش اسـتخراج بـهوسـیله اسـپری ،3عمـل
رفعآلودگی را انجا میدهد.

 -11-11-9سیستم رفعآلودگی چندمنظوره
اي سیستم جزء سیستمهای رفعآلودگی كامل است و میتوان از آن بهعگـوان يـك
سیستم واحد و يا بخشی از يك سیستم كامل آلودگیزدايی استفاده كرد .مشخصات اي
سیستم به شرح زير است:
 .3آلودگیزدايی از هواپیماها و بالگردها به كمك محلولهای آبی يا كف داغ
 .3موتور آن از نوع ديزلی است كه با هوا خگك شده و امكان اسـتفاده مجـزا از آن
در حی حركت و در همه جا وجود دارد.
 .1برای روش كردن موتور آن از استارت الكتريكی استفاده میشود.
 .0از چهار شیوه عمل متفاوت استفاده مـیكگـد :آبسـرد ،آبگـر  ،بخـار و بخـار
خشك
 .1قدرت كار در محیطهای گر و سرد را دارد بهطوری كه موتـور آن در زمسـتان
تا دمای  -11oCروش شده و كار میكگد.
 .1از قابلیت حفاظت خودكار در برابـر تشـكیل رسـوب آهكـی در داخـل سیسـتم
برخوردار است.

- Spray - extraction

9
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اي واحد ،يـك دوش رفـعآلـودگی از مصـدومی بـا قابلیـت حمـلونقـل سـريع و
بادشونده است .اي واحد برای تگظیم فشار آب به يك سیستم كـاه دهگـده فشـار آب
كمشتاب مجهز شده و در آن امكان انتخاب دوشهای دستی دريچهدار نیـز وجـود دارد.
اي واحد آنقدر بزر

است كه میتواند يك مصـدو روی برانكـارد چـرخدار بـه همـراه

تجهیزات پزشكی و يا چگد مصدو ايستاده را در خود جای دهد.
مواد اصلی تشكیلدهگده اي واحد شـامل پلیمرهـای بـادوا اسـت و هگگـامی كـه
خالی از هوا باشد میتوان آن را در يك سـاك مسـافرتی بـزر

جـا داد .كـف ،سـقف و

ديوارهای اي واحد از توانايی انتقال مايعات آلوده به خارج برخوردار بوده و عـالوهبـراي ،
در كف آن نیز مجراهای ويهه برای خروج آب آلوده نیز تعبیه شده است .ايـ واحـد بـه
يك سیستم گر كگگده آب در فاصله دور نیز مجهز است .اي واحد را میتوان در عـر
كمتر از  11دقیقه نصب كرد و توسط پمپهای باد آن را آماده نمود.
همانطور كه ذكر شد هريك از سیستمهای رفعآلـودگیكگگـدة فـو بـرای اهـدا
خاصی طراحی و ساختهشدهاند كه با توجه به نیاز ،مورد استفاده قرار مـیگیرنـد .شـكل
زير ،برخی از كاربردهای سیستمهای فو در نیروی هوايی را نشان میدهد.

- Plychem DECAZ W Casualty Decontamination Unit

10
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شكل  :11-9تصوير رفع آلودگی از تجهی ات نیروي هوايی

فصل دهم

مديريت پیشگیري و
كنترل تهديدات زيستی با
واسطه پروفیالكسی فعال
از طريق واكسیناسیون
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 -1-11مقدمه
امروزه تهديدات زيستی به همراه بیماریهای عفونی و واگیردار خصوصـاً در اشـكال
جديد تحت عگوان بیماریهای عفونی نوپديد و بازپديد ،بهعگـوان گروهـی مهـم و قابـل
توجه ،از مشكلسازتري مسائل پزشكی و بهداشتی در جوامع بشری مطرح میباشگد .دو
راه مؤثر در پیشگیری از ناتوانی و مر

بـهدنبـال بیمـاریهـای عفـونی ،شـامل رعايـت

بهداشت وايمگیسازی است .روند ايجاد ايمگی میتواند بـه دو شـكل فعـال و غیـرفعـال
باشد .ايمگی فعال در اثر ورود عوامل خـارجی مانگـد واكسـ هـا ،توكسـوئیدها و عوامـل
عفونی به بدن و تحريك سیستم ايمگی بدن (ايمگی هومورال و سلولی) بهوجود مـیآيـد.
اما ايمگی غیرفعال بهدنبال انتقال آنتی بادی تولیدی با مگشاء خارج از بدن (مانگد انتقـال
آنتی بادی مادر به جگی از طري جفت) و يا تجويز ايمگوگلوبولی كه اثربخشی آن تگهـا
به مدت  1-1ماه است ،حاصل میآيد.
هد از انجا واكسیگاسیون ،تحريك سیستم ايمگی بـدن در جهـت تولیـد مقـادير
كافی آنتی بادی ،ايجاد حافظه و همچگی تولید سلولهای خاص ايمگی میباشـد كـه در
برخورد مجدد با آنتیژن ،خیلی سريع تكثیـر مـیيابگـد و در مقابـل عفونـت وارد عمـل
میشوند.
با توجه به جايگاه و اهمیت واكسیگاسـیون در رونـد پیشـگیری از ابـتال بـه عوامـل
زيستی و عوار

شديد و سريع آلودگی و ابتال به ايـ عوامـل ،ضـرورت واكسیگاسـیون

گروههای پزشكی و درمانی ،افراد عا جامعه ،گـروههـای بـا بیمـاریهـای خـاص مانگـد
بیماران با نارسائی مزم ريه ،قلب ،كلیه ،بیماران با نقصايمگی و همچگـی سـالمگدان و
اطفال بهعگوان پیشگیری اولیه ،امری اجتگابناپذير و ضروری است.
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 -1-11اصول اقدامات پیشگیري مصدومین حوادث زيستی
بخ های مختلف اي اصول و اقدامات شامل موارد ذيل میباشد:

 -1-1-11پیشگیري قبل از تماس
اي بخ

شامل كسب آمادگی قبل از بروز حوادث در گروههای پر خطر و يـا قبـل

از ورود به مگاط آلوده گروههای مختلف مانگد گروههـای پزشـكی مداخلـهگـر در رونـد
امداد و درمـان مـیباشـد .مهـمتـري فعالیـت در ايـ بخـ  ،اسـتفاده از برنامـههـای
واكسیگاسیون اختصاصی (ايمونو پروفیالكسی فعال) تايیدشده موجود میباشد.

 -1-1-11پیشگیري پس از تماس
پیشگیری پس از تماس بهدنبال بروز حادثه زيسـتی و يـا پـس از ورود بـه مگـاط
آلوده انجا شده كه در اي بخ  ،خدمات پزشكی و پروتكلهای مربوطـه بـه دو قسـمت
تقسیم میگردد:
الف)ايمونوپروفیالكسی يا پیشـگیریايمونولوژيـك كـه شـامل تكمیـل و يـا شـروع
برنامــههــای واكسیگاســیون (ايمونوپروفیالكســی فعــال) بــوده بــهعــالوه اســتفاده
از ايمونوگلوبولی های اختصاصی (ايمونوپروفیالكسی غیر فعال) در زودتري زمان ممكـ
میگردد.
ب) كیمیوپروفیالكسی و يا پیشگیری داروئی كه همان استفاده از آنتیبیوتیكهـای
موثر و اختصاصی بوده كه در جايگاه پیشگیری با پروتكلهـای خـاص جهـت پیشـگیری
استفاده میگردد.
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 -3-11انواع واكسنها
امروزه بر پايه پیشرفت و توسعه فگاوری واكسیگاسیون ،واكس هـا را بـه نسـلهـای
قديم يا نسل اول ،نسل جديد يا نسل دو و با خره نسـلهـای جديـدتر يـا نسـل سـو
تقسیمبگدی مینمايگـد .واكسـ هـای متـداول كـه نسـل اول نامیـده مـیشـوند شـامل
واكس های حاوی میكروب كشتهشـده ،ضـعیفشـده و يـا سـم ضـعیفشـده میكروبـی
میباشگد .واكس های نسل دو  ،واكس های نوتركیـب هسـتگد كـه از طريـ مهگدسـی
ژنتیك تهیه میشوند .واكس های نسل سو كه شامل واكس های ژنی میباشگد تحـول
جديد و شگرفی در عرصه طب پیشگیری بهوجود آورده است .نا های ديگر واكس هـای
نسل سو ژنی شامل  RNAواكس  DNA ،واكس  ،واكس های پالسمیدی و واكسـ
اسید نوكلئیك میباشد .از خصوصیات مهم واكس های ژنی ،ايمگیزا بودن و حفاظت در
مقابل عفونت با تحريك هر دو سیستم ايمگی هومورال و سلو ر میباشد.

 -4-11واكسنهاي مهم مورد استفاده در تهديدات زيستی
 -1-4-11واكسن بوتیلیسم
تجويز آنتیتوكسی پلیوا ن ( ABيا  )ABEرا بهكسـانی كـه هگـوز نشـانههـای
بالیگی ندارند در فاصله يك تا  3روز بعد از خوردن غذای آلوده در مقابل خطـر احتمـالی
بروز واكگ های آلرژيك در مقابل سر اسب بايد ارزيابی كرد .توكسی عامـل بیمـاری،
فعال باقی نمانده و بگابراي انتقال موارد ثانويه بیماری و فـرد بـه فـرد وجـود نـدارد .در
مراحل اولیه مسمومیت خوراكی جهت كاه

میزان جذب توكسی از گوارش بهوسـیله

ذغـــال فعـــال (چـــاركول)  1/1 g/kgبـــه اضـــافه ســـوربیتول  1/31 mg/kgدو دوز
بهفاصله  0-1ساعت تجويز میشود.
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 -1-4-11واكسن بروسلوز
در مگاط بسیار آلوده بايد گوسفگد و بز را با واكس زنده سـوش  Rev1از بروسـال
ملیتگسیس و گوسالهها و گاهی گاوهای بالغ را با سوش  S19بروسال آبورتوس واكسـیگه
نمود .از سال  3331برای واكسیگاسیون گاوهـا ،بـهجـای  ،S19از واكسـ تهیـهشـده از
سوش بروسال آبورتوس  RB51استفاده میشود ولی اثربخشی اي واكس در پیشـگیری
از بیماری نزد گاو ،بهطور روزافزونی زير سئوال قرار گرفته است .ظاهراً خطر ايـ سـوش
از واكس برای انسان كمتر از سوش  S19است.

 -3-4-11واكسن آبله
اجازه مصر يك نوع واكس زنده تخفیف حدتيافته ويروس واريسال در تما دنیـا
داده شده است .يك واكس چهارگانه ( )MMRVبرای استفاده كودكان سالم 33ماهـه
تا  33ساله نیز اجازه مصر گرفته است .نوبت اول تزري واكس در كشورهای صـگعتی
در س  33تا  31ماهگی بوده و نوبت دو در  0تا  1سالگی ،و واكس را میتـوان بـرای
كودكانی كه مبتال به آبلهمرغان نشدهاند تا  33سالگی نیـز تزريـ نمـود .دومـی نوبـت
واكس را میتوان از فاصـله  1مـاه بعـد از نوبـت اول داد .بـرآورد شـده كـه يـك نوبـت
واكسیگاسیون 31 ،تا  31درصد كودكان واكسیگهشده را تا  31سال ايم میكگد .توصیه
شده كه واكسیگاسیون نوبت دو برای تكمیل ايمگـی حاصـله از واكسیگاسـیون اول داده
شود .در صورتی كه ايمگی فرد واكسیگهشده از بی برود و او در مواجه با ويروس واريسال
قرار گیرد معمـو ً بیمـاری بـا نشـانه هـای خفیـفتـر و تعـداد كمتـری از مـاكولهـای
سرخپوستی (تا  11عدد) ،بدون تب و دوره كوتاهتری تظاهر میيابد .احتمال دارد كه اگر
واكس در فاصله  1روز بعد از تماس داده شـود ،از بـروز بیمـاری جلـوگیری شـده و يـا
حداقل نشانه های آن تخفیف يابد .نق

واكسیگاسـیون در دوران كـودكی و يـا بلـوغ در
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پیشگیری از ابتال به هرپس زوستر در جامعه كامالً مشخص نشـده اسـت ولـی دادههـای
جمعآوری شده در اي زمیگه ،بهخصـوص از كودكـان مبـتال بـه كمبـود ايمگـی ،نشـان
میدهد كه خطر ابتالی كودكان واكسیگهشده بر علیه واريسال ،به هرپس زوستر و شـدت
بیماری در آنها كمتر از آنهايی است كه بهصورت طبیعی به آبلهمرغـان مبـتال شـدهانـد.
واكسیگاسیون وسیع كودكان و بالغی در جوامع ،نق
زوستر (شیگگل) و عوار

عمدهای بـر میـزان بـروز هـرپس

عصبی بعد از آن دارد .تزري دو نوبـت واكسـ واريسـال ،بـه

فاصله  0تا  1هفته ،برای بالغی حساس  31ساله و با تر كه سابقه واكسیگاسـیون دوران
كودكی را ندارند نیز توصیه میشود .معیار ايمگی در مقابـل ويـروس واريسـال زوسـتر در
سال  3111مورد بررسی مجدد قرار گرفته است .توصیه شده كه متولـدي بعـد از سـال
 ،3311كه سابقه ابتال به بیماری آنها توسط پزشك و يا مراكز پزشـكی تايیـد مـیشـود،
ايم در نظر گرفته شده و نیازی به تزري واكس ندارند .برای كسانی كه سابقه ابتال بـه
شكل غیر عادی بیماری را دارند ،عالوهبر وجود شواهد آزمايشگاهی نشاندهگده ابتال بـه
آبلهمرغان ،پزشك يا تگظیمكگگده برنامه واكسیگاسیون بايد او را ارزيابی كگد.
صرفگظر از وجود يا عـد ايمگـی واكسیگاسـیون آبلـه مرغـان مـیتـوان آن را بـرای
گروههای خاصی انجا داد .بالغیگی كه از اي نظـر در اولويـت قـرار دارنـد عبـارتانـداز:
تماس های نزديكی كه در خطر ابتال به عوار

سخت بیمـاری هسـتگد؛ افـرادی كـه در

محلهايی كه احتمال خطر ابتال به اي بیماری زياد است كار كرده و يـا سـكونت دارنـد
(مثل آموزگاران ،كاركگان مهد كودك ،ساكگی و كاركگان شبانهروزیها)؛ و يا محلهايی
كه انتقال عفونت صورت میگیرد (دانشگاهها ،ساكگی و كاركگان زندانها و خوابگاههـای
ارتشی)؛ زن های غیرحاملی كه در س حاملی هستگد؛ نوجوانان و بالغیگی كه كـودك در
مگزل دارند و مسافران بی المللی:
تزري واكس واريسال در تضاد با ايمگی كاسته شـده ،بـهخصـوص بـرای افـراد بـا
عفونت پیشرفته ايدز ،است .ولی میتوان واكسیگاسیون كودكان آلوده به عفونـت ايـدز را
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كه شماره  CD4+ T-lymphocyteآنها مساوی يا كمتـر از  311سـلول در سـانتیمتر
است مورد توجه قرار داد .همچگی ممك است نوجوانان مبتال به عفونتايدز كـه تعـداد
تیلگفوسیتهـای آنهـا بـه همـی انـدازه اسـت را واكسـیگه نمـود .سـابقه واكـگ هـای
آنافیالكتیكی در مقابل تزري هر نوع واكسـ (از جملـه نئومايسـی ) ،حـاملگی (تصـور
میشود كه جگی مواجه با خطر خواهد شد – بايد تا  0هفتـه بعـد از تزريـ واكسـ از
باردار شدن اجتگاب گردد) ،ابتال به بیماریهای شديد و اختال ت پیشرفته نظا ايمگـی،
نیز در تضاد با تزري واكس آبلهمرغان است.
غیر از بیماران مبتال به لوسمی لگفاتیـك حـاد كـه پیشـرفت بیمـاری متوقـف و در
وضعیت ثابتی قرار دارند ،درمان هـای مـگظم بـا مـواد اسـترويیدی (بـالغی بـی
میلیگر در روز و كودكان بی

از 31

از  3میلیگر برای هر كیلوگر وزن در روز) ،در مقابـل

تزري واكس آبله مرغان ناسازگاری نشان خواهگد داد .در صورتی كـه يكمـاه از مصـر
كورت ها گذشته باشد میتوان واكسیگاسـیون را انجـا داد .مصـر كگگـدگان تگفسـی و
موضعی كورت ها می توانگد واكسیگه شوند .نقص جگیگی در نظـا ايمگـی افـراد نزديـك
فامیل در تضاد با واكس است .در كشورهايی كه بیماری آبلهمرغان كودكان يك مشـكل
بهداشتی است و واكسیگاسیون كودكان عملی بوده و میتـوان سـطح ايمگـی  11تـا 31
درصد را برای همیشه حفظ نمود ،میتوان واكسیگاسیون را مـورد توجـه قـرار داد .افـراد
بیشتر از  31سال بايد دو نوبت واكس بهفاصله  0تا  1هفته بزنگد.
در  3تا  0درصد كودكان و  1درصد بالغی در محل تزريـ واكسـ و يـا در نقطـه
ديگری از بدن ،سرخی خفیفی مشابه سرخی آبلهمرغان ايجادشده است .در مـوارد نـادر،
بروز آبلهمرغان خفیف بعد از تزري واكس  ،نشـان مـیدهـد كـه ممكـ اسـت واكسـ
مصرفی بعداً واكگ

نشان داده و آبلهمرغان خفیفی ايجاد كگد كه میزان بـروز آن كمتـر

از بروز ابتال به شكل طبیعی بیماری خواهد بود .طول زمان بقای ايمگی مشـخص نشـده
ولی آنتیكور تا  31سال بعد از تزري واكس وجود خواهد داشت ،آنتیكور حتّی بعـد از
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وجود ويروس و گردش آن در طبعیت باقی خواهد ماند .در هگگـا تگظـیم مطالـب ايـ
فصل در سال  3111در يك بررسی نشان داده شده كه قدرتايمگی افراد واكسـیگهشـده
با واكس آبلهمرغان در طول زمان كـاه

پیـدا كـرده و از بـی مـیرود در حـالی كـه

پهوهشی مشابه ،به اي نتیجه نرسیده است.
افرادی كه بهشدت در معر

خطر بوده و نمیتوانگد واكسیگه شوند ،مثـل نـوزادان

غیر ايم و كسانی كه نارسايی ايمگی دارند ،بايد از ساير افراد خـانواده و يـا تمـاسهـای
نزديك كه واكسیگه شدهاند ،محافظت شوند.
گلوبولی های ايم ويروس واريسالزوستر كـه از پالسـمای خـوندهگـدگان عـادی
تهیهشده است و عیار پادت ضدويروسی واريسالزوستر آنها زياد است اگر تا  31سـاعت
بعد از مواجه با ويروس داده شود ،در پیشگیری از بیماری و تغییر مسیر آن موثر خواهـد
بود .درايا ت متحده آمريكا يك واكس برای پیشگیری از هـرپس زوسـتر (زونـا) اجـازه
مصر گرفته و استفاده از آن برای بالغی  11سال به با توصیه شده است.

 -4-4-11واكسن وبا
مصونیت فعالی كه درحال حاضر با مايه تزريقی تهیهشده از ويبريوی كشـته ايجـاد
میشود ،ارزش عملی كمی در كگترل همهگیریهای وبا و مـوارد تمـاس آن دارد .نشـان
داده شده است كه اي واكس در نواحی بهشدت بومی بیماری ،مقاومـت نسـبی (تـا 11
درصد) برای مدتی كوتاه ( 1تا  1ماه) ايجاد میكگد ولی مانع از ايجاد عفونتهـای بـدون
نشانه نمیشود و سازمان جهانی بهداشت استفاده از آن را توصیه نمیكگد.
در تعدادی از كشورها دو نوع واكس خوراكی كه بی خطر بوده و مصونیت زيادی را
برای چگد ماه در مقابل آلودگی با سوشهای ويبريو  O1ايجاد میكگد ،وجـود دارد .ايـ
واكس ها را بیشتر مسافران كشورهای پیشرفته صگعتی استفاده مـیكگگـد .يكـی از ايـ
واكس ها از ويبريوی زنده سـوش  CVD 103-HgRتهیـهشـده و در يـك نوبـت داده
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میشود؛ گرچه استفاده از اي واكس مجاز میباشد ولی تولید آن از سال  3110متوقف
شده است.
واكس ديگر ،از ويبريـوی كشـته بـهاضـافه بخشـی از توكسـی ويبريـو كلـرا (B-

 )subunit choleratoxinتهیهشده و در دو نوبت داده میشـود .پروانـه مصـر ايـ
واكس از اواسط سال  3111در ايا ت متحده آمريكا باطل شده است .امكان تهیـه يـك
واكس ديگر از سلول كشته ويبريوی وبا كه فاقـد  B-subunitاسـت در كشـور ويتگـا
فراهم شده و در حال حاضر تگها در اي كشور اجازه مصر پیدا كرده است.
در سالهای  3111و  3110يـك كارآزمـايی وسـیع واكسیگاسـیون وبـا در كشـور
موزامبیك نشـان داده كـه اسـتفاده از واكسـ هـای خـوراكی در جوامـع آفريقـايی كـه
عفونتايدز شیوع فراوانی داشته و انجا واكسیگاسیون عملی اسـت ،پیشـگیری موقـت و
موثری از بیماری بهعمل میآورد .بهمگظور استفاد از اي واكس در سطح وسیع بايد بـه
سؤا ت ديگری از جمله مدت زمان دوا ايمگـی و میـزان هزيگـه -بهـره اجـرای برنامـه
واكسیگاسیون پاس داده شود .گفتهشده كه با انجا برنامه واكسیگاسـیون مـی تـوان بـه
میزانی از  11تا  31درصد ايمگـی گروهـی رسـید و در صـورتی كـه ايـ يافتـه توسـط
مشاهدات آيگده مورد تايید قرار گرفت می توان استفاده وسیع از آن را در مگاط اندمیك
وبا در دنیا توصیه نمود.

 -5-4-11واكسن ديفتري
تگها روش كگترل مـؤثر مايـهكـوبی وسـیع ،بـا توكسـوئید باسـیل ديفتـری اسـت.
واكسیگاسیون در نوزادان را بايد با تزري واكس سهگانـه از توكسـوئید ديفتـری و كـزاز
توأ با واكس سیاهسرفه ،DTP ،كـه يـا از آنتـیژن بـدون سـلول باسـیل سـیاهسـرفه
تهیهشده ) DtaPو در ايا ت متحده استفاده از اي نوع واكس سیاهسـرفه بـه اشـكال
ديگر آن ترجیح داده میشود) و يا واكس تهیهشده از تما جسم باسیل سیاهسـرفه ،در
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مراحل اول زندگی شروع كرد .يك نوع واكس ديگـر تركیـبشـده از واكسـ سـهگانـه
 DTPو يا  DtaPبه همراه واكس تیپ  Bهموفیلوس آنفلوآنزا ،واكس كشته پولیـو و
يا واكس هپاتیت  Bنیز تولید و مصر میشود.
برنامه واكسیگاسیون در كشورهای در حال توسـعه شـامل حـداقل  1نوبـت تزريـ
عضالنی از واكس سهگانه در  31 ،1و  30هفتگی نوزاد است كه يك تزري يادآور ديگـر
در سـ  31مــاهگی تــا  0ســالگی زده مــیشــود .برنامــه واكسیگاســیون نــوزادان بــرای
كشورهای صگعتی به شكل زير توصیه شده است (ممك است بعضی از كشـورها برنامـه
ديگری را از نظر س و مقدار مايهای كه تزري میگردد انجا دهگد).
 برنامه واكسیگاسیون برای افراد  1تا  31ساليك دوره مقدماتی از واكس شامل توكسوئید كزاز و آنتیژن سـیاهسـرفه ()DtaP
يا واكس ( )DTP-Hibتزري میشود .سه تزري اول هريك به فاصـله  0تـا  1هفتـه
كه نوبت اول در  1تا  1هفته بعد از تولد ،و نوبت چهار  1تا  33ماه بعد از تزري نوبـت
سو زده میشود .در صورتی كه برنامه طب زمانبگدی گفتهشـده در ايـ قسـمت اجـرا
نگرديد نبايد آن را از اول شروع كرد .تزري پگجم نیز در  0تا  1سالگی قبل از رفـت بـه
مدرسه انجا میشود و در صورتی كه تزري نوبت چهار بعد از  0سالگی صورت گرفتـه
باشد تزري نوبت پگجم ضرورت ندارد .در صورتی كه تزري واكس سیاهسـرفه عوارضـی
ايجاد كگد بايد از واكس دوگانه ديفتری و كزاز ( )DTاستفاده شود .در سـ  33تـا 31
سالگی يك تزري يادآور از واكس بالغی ( Tdapو يا  TDدر صورتی كـه  Tdapدر
دسترس نباشد) توصیه شده است
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 برای افراد واكسیگهنشده بزرگتر از  3سال:بهدلیل ايجاد عوار

تزري واكس در س با  ،از يـك نـوع واكسـ ديفتـری كـه

مقدار واحد توكسوئید آن كمتر بوده و واكس دوگانه بالغی نامیده شده ( )TDبهعگوان
تزري يادآوری بعد از  3سالگی استفاده میشود .كسانی كه قبالً واكسیگه نشدهانـد بايـد
يك دوره كامل شامل  1نوبت از اي واكس بگیرند .دو تزري اول هر كدا بـه فاصـله 0
تا  3هفته و نوبت سو  1 ،ماه تا يك سال بعد از تزري دو زده میشود .در صـورتی كـه
شخص  31ساله و بزرگتر بود میتوان برای يكی از نوبتهای واكس دوگانـه ،از واكسـ
سهگانه  Tdapاستفاده كرد .اطالعات محدودی كـه از كشـور سـوئد داده شـده ،نشـان
می دهد كه ممك است اي برنامـه در اغلـب بـالغی  ،پـادت كـافی بـرای پیشـگیری از
آلودگی ايجاد نكرده و ممك است تزري اضافی ديگری نیز ز شود .با تزريـ هـر 31
سال يك بار از واكس دوگانه ،بايد سطح با ی مصونیت را بـرای پیشـگیری از ابـتال بـه
بیماری حفظ نمود .ممك است برای افـراد گـروه سـگی  33تـا  10سـال يـك نوبـت از
واكس سهگانه  Tdapرا برای ايجاد مصونیت در مقابل سیاهسرفه ،جايگزي يك نوبـت
واكس دوگانه  TDنمود
بايد كوش

نمود تا افرادی كه به د يـل شـغلی در تمـاس بـا بیمـاران مبـتال بـه

ديفتری هستگد (كاركگان بخ

بهداشتی ـ درمـانی) مصـونیت كامـل داشـته و هـر 31

سال يك بار تزري يادآور از مايه دوگانه مخصوص بالغی بگیرند .برای كودكان و بـالغی
كه ايمگی آنها به شدت پائی آورده شده و يا مبتال به عفونت ايدز هسـتگد بايـد برنامـه
واكسیگاسیون با همان نظمی كه گفته شد ،با وجود آن كه ممك است هیچگونـه پاسـ
ايمگی نداشته باشگد ،اجرا گردد.
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 -6-4-11واكسن آنفلوآن ا
آنفلونزای تیپ  Aو  Bمهمتري سروتیپهای ويروس آنفلونزا میباشگد .تیپ  Aبر
اساس دو آنتیژن سطحی به زيرگروههای متعدد تقسیمبگدی میشود كه شامل آنتـیژن
هموگلوبی ( )Hو نورآمیگیداز ( )Nاست .هـر چگـد هـر دو ويـروس آنفلـونزای  Aو B
تغییرات آنتیژنی مداو ( )Antigen drif & Shiftدارند ،ولی ويروس آنفلـونزای B
روند تغییر آنتیژن خیلی آهسته داشته و به زيرگروههای متعدد تقسیمبگدی نمـیشـود.
در سال  3333ويروس آنفلونزای ( Aسروتیپ  )H3N2و آنفلونزای  Bگسترش جهـانی
پیدا نموده و پاندمیك شدند .در اپیدمیهای سالهـای اخیـر سـروتیپ  H5N1شـیوع
يافته است .اپیدمیهای آنفلونزا طی ماههای زمستان و بهار بهوقوع میپیوندد .عفونت بـا
ويروس های عامل بیماری آنفلونزا در تما سگی و گروهها ديـده مـیشـود ولـی میـزان
عفونت در بچهها خیلی با است .میزان مر ومیر ناشی از بیماری در افراد پیر و افراد با
نقص ايمگی و بیمـاری زمیگـهای بیشـتر مـیباشـد .ويـروس آنفلـونزا هـمچگـی عامـل
اپیدمی های جهانی تحت عگوان پاندمی بوده و در نواحی گرمسیری وقوع آنفلونزا در طی
تما فصول سال ديده میشود .افراد مستعد به عوار

آنفلـونزا در مگـاط سـردسـیر و

معتدل بايد در فصل پائیز و زمستان واكسیگه شوند .عالوهبر واكس  ،استفاده از داروهـای
ضد ويروس اختصاصی (آمانتادي  ،ريمانتادي ) برای پروفیالكسـی و درمـان مهـم اسـت.
گروههايی كه واكس آنفلونزا برای آنها توصیه میشود عبارتانداز:
 افراد با ی  11سال افراد ساك در آسايشگاهها بالغی يا كودكانی كه مبتال به بیماریهای مزم ريوی و يا قلبی-عروقی هستگد. افراد بالغ يا بچههايی كه بهطـور مـداو جهـت بررسـی و درمـان در بیمارسـتانحضور می يابگد مانگد افرادی كه دچار ديابت ،نارسايی كلیـه ،هموگلوبیگوپـاتی يـا نقـص
ايمگی میباشگد.
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 كودكانی كه میبايست مداو آسپري دريافت دارند .در اي افـراد بـهدلیـل بـروزعفونت آنفلونزا و خطر سگدرو ری بايد واكس دريافت كگگد.
 زنان حامله طی سه ماهه دو و سوواكس آنفلونزا به شكل عضالنی در دلتوئید بزرگسا ن و ران اطفال تلقیح میشود.
زمان تجويز واكس آنفلونزا در فصل پائیز میباشد (خصوصا مـاههـای مهـر و آبـان) .دوز
دريافتی در بالغی  1/1سیسی و در بچهها  1/3سیسی میباشد.
تزري واكس كشته و زنده ويروسی ممك است  31تا  11درصد جوانان سالم را -
در صورتی كه آنتیژن واكس با آنتیژن ويروسی كه در جريان ايجاد همـهگیـری اسـت
تشابه نزديكی داشته باشد  -از ابتال به بیماری محافظت كگد .يك نـوع واكسـ زنـدهای
كه سالها در كشور شوروی (ساب ) استفاده می شد اخیراً در ساير كشورهای صگعتی نیز
اجازه مصر يافته است ،اي واكس بهصورت داخل بیگی برای واكسیگاسیون افراد سالم
 1تا  03ساله مصر میشود .واكسیگاسیون افراد مس ممك است مانع از ابتالی آنهـا
به بیماری نشود ولی احتمال دارد كه از شدت نشانهها و عوار
 11درصد كاسته و تقريباً تا  11درصد از مر

بیماری تا حـد  11الـی

ناشی از آنفلـوآنزا جلـوگیری كگـد .بهتـر

است كه واكسیگاسیون آنفلوآنزا با تزري واكس بـر علیـه پگومـونی پگوموكـوكی همـراه
باشد.
برای كسانی كه قبالً در معر

آلـودگی بـا ويـروسهـای آنفلـوآنزای  Aو  Bقـرار

داشته اند يك نوبت تزري واكس كافی است؛ كودكان كوچكتر از  3سال  3نوبت واكس
بهفاصله يك ماه میگیرند .برنامه واكسیگاسیون در مرحله اول بايد متوجه افـرادی باشـد
كه بیشتري مخاطره را برای بروز عوار

شديد بیمـاری و يـا مـر

دارنـد و همچگـی

كسانی كه به دلیل شغلی ممك است ويروس را مگتشر كگگد (كاركگان خدمات بهداشتی
و تماس های خانوادگی) در اولويت قرار دارند .تزري واكسـ بـرای كودكـانی كـه بـرای
مدت طو نی تحت درمان با آسپیري هستگد ،بهمگظور جلوگیری از بروز سگدرو «ری»
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ناشی از ابتال به آنفلوآنزا ،توصیه شده اسـت .حساسـیت بـه پـروتئی تخـممـرغ و سـاير
تركیبات واكس  ،از عوار

تزري آن است .در سال  3313در ايا ت متحده آمريكـا بـه

هگگا اجرای برنامه واكسیگاسیون با سوش خوكی ويـروس آنفلـوآنزا گزارشـاتی از بـروز
سگدرو گـیل بـاره ( )Guillain – Barre syndromeتـا  1هفتـه بعـد از تزريـ
واكس داده شده است .واكس های تولیدشده بعدی بـا سـوشهـای ديگـری از ويـروس
آنفلوآنزا ،مخاطره مشخصی را برای ايجاد سگدرو گیل باره نداشته است .واكس زنده در
افراد با نقصايمگی – پیوند ارگان – و خانمهای باردار مگع مصر دارد .واكس آنفلـوآنزا
در ابتدای فصل پائیز هر سال بـهويـهه در مگـاط جغرافیـائی خـاص تجـويز مـیگـردد.
واكس های نسل جديد و يا نسل سه پس از واكس های نسل دو ( ريكامبیگگت) در حال
تحقی و تولید بوده كه دارای اثربخشی وسیعتر و با عوار

كمتر میباشد.

اداره كل غذا و داروی آمريكا بهتازگی واكسـ فلوسـلواكس ( )Flucelvaxرا كـه
نخستی واكس آنفلوآنزای فصلی است از سلولهای كشت دادهشـده حیـوانی بـه جـای
استفاده از تخممرغهای بارورشده ،مورد تأيید قرار داده است .اي واكس برای محافظـت
از بیماران با حداقل س  31سال از آنفلوآنزای فصلی تأيیـد شـده اسـت .رونـد سـاخت
«فلوسلواكس» شبیه واكس های تولیدشده قبلی بر مبگای تخممرغ است هرچگـد وقتـی
از سلولهای كشتدادهشده حیوانی استفاده میشود ،گونههای ويروس در سلولهايی بـا
مگشاء پستانداران رشد میكگگد .شركت داروسازی «نوارتیس» كه سـازنده ايـ واكسـ
جديد است ،مدعی است تولید «فلوسلواكس» در محیطی بسته ،اسـتريل و كگتـرلشـده
انجا شده كه بهطور قابل توجهی خطر ناخالصیهای بالقوه را كاه
آن از هیچ ماده نگهدارندهای استفاده نشده است.

میدهد و در تولیـد
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 -7-4-11واكسن اليم
از اواخر سال های دهه  3333با استفاده از پروتئی سطح خـارجی )rOSPA( A
بورلیا بورگدوفری ،بهعگوان يك عامل ايمگولوژيك ،دو نوع واكس ساختهشـده اسـت .در
اواخر سال  3333اداره دارويی ايالت متحده آمريكا ( )FDAبه يكـی از ايـ دو واكسـ
اجازه استفاده در گروه سـگی  31تـا  31سـاله داده اسـت .ايـ واكسـ در سـه نوبـت،
نوبتهای دو و سو به ترتیب يك ماه و  33ماه بعـد از نوبـت اول ،تزريـ مـیگـردد و
نشان داده شده است كه استفاده از اي واكس بیخطر بوده و در  31درصد از مـوارد در
كسانی كه سـه نوبـت واكسـ زدهانـد از بـروز بیمـاری جلـوگیری مـیكگـد .در زمیگـه
بیخطری و تاثیرپذيری واكس  ،بالفاصله بعد از خاتمه تزري نوبت سو و بعد از خاتمـه
فصل انتقال بیماری ،اطالعاتی در دست نیست .مدت دوا ايمگی و نیاز به تزريـ نوبـت
ياد آور بعد از خاتمه نوبت سو هگوز مشخص نشده است .نتیجه يك بررسی بسیار وسیع
در زمیگه بی خطری واكس نیز هگوز تحلیل و مگتشـر نشـده اسـت .شـايعاتی در زمیگـه
ايجاد واكگ

بعد از تزري واكس و شكايتهای حقوقی در ايـ زمیگـه ،بعـد از صـدور

اجازه مصر آن مگتشر گرديد كه در نتیجه ،میزان مصر آن را كاه

داده و تولید آن

در فوريه سال  3113قطع گرديد.
اي واكس آنتیبادی anti – rOspA ،ضد اسپیروكت ايجاد كـرده و در نتیجـه،
آزماي

ا يزا برای تشخیص بیماری يم در افراد واكسیگهشده بهصـورت كـاذب مثبـت

خواهد شد .ولی بايد دانست كه متخصص با تجربه آزمايشـگاه معمـو ً بـا تفسـیر دقیـ
نتايج آزماي

و با استفاده از روش «وسترن بلـوت اسـی» ()Western blot assay

بهدلیل آن كه پادت ضد اسپیروكت  anti – rOspAبعد از آلودگی با اي اسـپیروكت
ايجاد نمیشود ،می تواند آلـودگی طبیعـی و پـادت ايجادشـده در اثـر واكسیگاسـیون را
تشخیص دهد.
واكس بیماری يم تما افراد واكسیگهشده را در مقابل عفونت بورلیـا بورگـدوفری
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محافظت نكرده و در مقابل ساير بیماریهای مگتقله از راه گزش كگه نیـز ايمگـی ايجـاد
نمیكگد .تصمیم گیری در مورد استفاده از اي واكس بستگی به میزان احتمال برخـورد
با كگه آلوده و مفید بودن واكس در مقابل ساير وسـايل پیشـگیری از جملـه تشـخیص
بهموقع و درمان بیماری دارد .تعدادی از بررسیها مفید بـودن ايـ اقـدامات پیشـگیری
كگگده را بدون مقايسه آن با واكسیگاسیون ،نشان داده است.
در بررسی میزان خطر ابتال بايد گسترش جغرافیايی بیمـاری يـم در نظـر گرفتـه
شود .ايا ت و استانهای شمال شرقی و مركزی در ايـا ت متحـده و كانـادا ،از مگـاط
پرخطر در قسمت های شمالی قاره آمريكا است .ولی بايد توجه داشت كه در اي مگـاط
نیز خطر ابتال به بیماری در شهرها و نواحی مختلف يكسان نیست .جزيیات اطالعـات در
زمیگه انگتشار بیماری يم در هر محل را بايد از مراكز بهداشتی همان محل تهیـه كـرد.
واكسیگاسیون در مگاط پرخطر تا سال  ،3113بیشتر برای گروههـای سـگی  31تـا 31
سال كه درگیر فعالیتهای پرمخاطرهای كه آنهـا را در معـر

خطـر نـی

كگـه قـرار

میداد (گردش  ،كار ،ورزش در طبیعت و جگگلها) ،صورت میگرفت .معلو نیسـت كـه
در آيگده برای بیماری يم واكس تهیه شود.

 -8-4-11واكسن مننژيت مننگوكوكی
واكس هايی كه از پلیساكاريدهای مگگگوكوكهای گروهها W – 135 ،Y ،C ،A
تهیه شده موجود است .در حال حاضر واكس هايی شـامل  3پلـیسـاكاريد بـاكتری نیـز
موجود است ،البته ممك است در بعضی از كشورها تگها واكس حاوی يك پلیسـاكاريد
موجود باشد (واكس چهار ظرفیتی  ACYW-135و دو ظرفیتی  .)ACواكسـ هـای
ساختهشده از پلیساكاريدهای گروههای سرمی  Aو  Cبرای بالغی و كودكان بزرگتر از
 3سال بیخطر و موثر بوده ولی ايمگی طو نی  -بهخصوص نـزد كودكـان كـوچكتر از 1
سال  -ايجاد نمیكگد .واكس های ساختهشده از پلیسـاكاريد گـروه  Aنـزد كودكـان 1
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ماهه و بیشتر ،آنتیكور ايجاد میكگد ولی خاصیت ايمگیزايی پلیساكاريد گـروه سـرمی
 Cكم بوده و در كودكان كوچكتر از  3سال ايمگی ايجـاد نمـیكگـد .پلـیسـاكاريدهـای
گروههای سرمی  Yو  W-135نزد بالغی و كودكـان بزرگتـر از  3سـال از بـروز شـكل
بالیگی بیماری جلوگیری میكگگد ولی گـزارش كـاملی از چگـونگی ايـ ايمگـی مگتشـر
نشده است .واكس های پلیساكاريد مگگگوكوكی برای كگترل همهگیریهـا و پیشـگیری
از بروز بیماری نزد مسافرانی كه به مگاط اندمیك بیماری مسافرت مـیكگگـد ،حجـاج،
گروه های ارتشی ،و افرادی كه كمبود های ايمگی دارند ،موثر و بیخطر مـیباشـد .چـون
خاصیت ايمگی زايی اي نوع واكس نزد كودكان زياد نبـوده و تـاثیر محـدودی در آنهـا
دارد ،در فهرست واكسیگاسیون دوران كودكی مگظور نشده اند .در صورت وجود مخـاطره
هر  1تا  1سال يكبار میتوان واكسیگاسیون را تجديد نمود .اگرچـه چگـد نـوع واكسـ
برای مگگگوكوك های گروه های سرمی Bساختهشده و تا حدودی برای كودكان بزرگتر و
بالغی موثر بوده است ولی تاكگون هیچیك از آنها اجازه مصر نگرفته است.
واكس های ساختهشده برای مگگگوكوكهای گروه سرمی  Cدر سـال  3333بـرای
اولی بار در بريتانیا تهیه و عرضه گرديد (واكسیگاسیون عمومی برای كودكان  3ماهه تـا
نوجوانان  31ساله) .نتايج اولیه نشان میدهـد كـه تـاثیر ايـ واكسـ هـا نـزد نـوزادان،
كودكان و نوجوانان زياد بوده (بی

از  31درصـد) و حـامالن بـاكتری را كـاه

داده و

ايمگی گروهی را با میبرد.

 -9-4-11واكسن سیاه سرفه
واكسیگاسیون مگطقیتري رويكرد برای كگترل بیماری سیاه سرفه اسـت و بـالغ بـر
 01سال است كه واكس تهیهشده از تما سـلول باكتری(كامـل) در پیشـگیری از ايـ
بیماری موثر بوده است .مرد و به خصـوص والـدي نـوزادان را بايـد بـه خطـر ابـتال بـه
سیاه سرفه و مزايای واكسیگاسیون نوزادان (بی  1هفته تا  1مـاه بعـد از تولـد برحسـب
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كشور) و ادامـه آن تـا كامـل شـدن دوره مايـه كـوبی ،آمـوزش داد .اجـرای ايـ عمـل،
به خصوص از زمانی شهرت يافته كه واكگ های نـادر ناخواسـته واكسیگاسـیون كـاه
يافته است.
ايم سازی ،مگطقی تري رويكرد برای كگترل سیاهسرفه است .واكس های تهیهشده
از تما جسم سلولی در پیشگیری از بیماری برای بی

از  01سال موثر میباشد .ايجـاد

ايمگی فعال در مقابل آلودگی به بردوتالپرتوزيس بهوسیله  1بار تزريـ بـا واكسـگی كـه
شامل باكتری كشته سیاهسرفه ( )wPو يا واكس فاقد جسم سلولی ( ،)aPشـامل  3تـا
 1عدد از تركیبات مختلف بردوتال پرتوزيس است صورت میگیرد .ايـ واكسـ معمـو ً
به همراه توكسويید (غیر زهر ) ديفتری و كزاز ( ،)DTPكه بر روی نمكهای آلومیگیـو
جذب شده است داده میشود ( DTwPيا  .)DtaPاي دو نوع واكسـ سـیاهسـرفه ،از
نظر تاثیرگذاری و واكگ های شديدشان در ايجاد ايمگی ،با يكديگر تفاوتی ندارنـد ،ولـی
واكس  aPواكگ های موضعی زودگذر كمتـری ايجـاد مـیكگـد .هـر دو نـوع واكسـ
( )wPو ( )aPتا  11درصد ايمگی ايجاد میكگگد ولی ممك است سطح ايمگـی در هـر
گروه متفاوت باشد .اي واكس ها محافظت زيادی در مقابل اشكال شديد بیمـاری ايجـاد
كرده و ايمگـی ايجادشـده تقريبـاً بعـد از  1سـال از بـی مـیرود .واكسـ فاقـد سـلول
سیاهسرفه در مقابل شبهسیاهسرفه مقاومت ايجاد نمیكگد.
اگرچه واكگ های عمومی و موضعی واكس فاقد سلول ،مثل تب ،كمتر است ولـی
گرانی قیمت آن باعث مصر بیشتر واكس حاوی جسم سـلول در اغلـب كشـورهای در
حال پیشرفت شده است .ژاپـ  ،ايـا ت متحـده آمريكـا و بسـیاری ديگـر از كشـورهای
صگعتی ،واكس فاقد جسم سلولی را بهطور كامل جانشـی واكسـگی كـه حـاوی جسـم
سلولی است ،نمودهاند .هر كشور برنامه واكسیگاسیون خاص خـود را دارد؛ در كشـورهای
آمريكای شمالی ،در  0 ،3و  1ماهگی ،در فرانسه  0 ،1و  1مـاهگی ،درسـوئد  1 ،1و 33
ماهگی ،در بريتانیا 1 ،3و 0ماهگی ،و در اغلب كشورهای در حال توسعه ،بر اساس برنامه
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توصیهشده بـهوسـیله سـازمان جهـانی بهداشـت ،در  31 ،1و  30هفتگـی واكسـ داده
میشود .در تما كشورهای جهان ،بهخصوص نقاطی كه بیماری سیاهسرفه بومی بـوده و
مشكل بزرگی برای سالمتی مرد است ،بايد با تزري  1نوبت از واكس سهگانـه DTP
پوششی معادل  31درصد ايمگی گروهی فراهم شود .در كشـورهايی كـه اجـرای برنامـه
واكسیگاسیون میزان بروز بیماری سیاهسرفه را بهطور قابل توجهی پايی آورده است بايد
در حدود يك تا  1سال بعد از آخري واكسیگاسیون ،يك نوبت واكس يادآور داده شـود.
برنامه های واكسیگاسیون در سطح ملی بايد موارد لزو و زمان دادن واكس هـای يـادآور
سهگانه را مشخص كگد .در ايا ت متحده آمريكا و بعضی از كشـورهای ديگـر ،در  31تـا
 31ماهگی و هگگا ورود به مدرسه ،زمان دادن واكس های يادآور تعیی شـده اسـت .از
سال  13 ،3111كشور از  331كشور عضـو سـازمان جهـانی بهداشـت ،تزريـ يـك دوز
يادآور ديگری از واكس سهگانه و  13كشور ديگر ،تزري  3نوبت و بیشـتر را در برنامـه
واكسیگاسیون عمومیدر سطح كشور گگجانیدهاند .تزري واكسـ حـاوی جسـم سـلولی
سیاهسرفه ،بهدلیل امكان ايجاد واكگ هـای موضـعی شـديد ،بـرای كودكـان  3سـال و
بزرگتر توصیه نمیشود .تركیب واكس های فاقد جسم سلولی سیاهسـرفه بـرای مصـر
نوجوانان و بالغی مشخص شده و در تعدادی از كشـورها اجـازه مصـر يافتـه اسـت .از
سال  3111تزري واكس يادآور به نوجوانان و بالغی در برنامـه عمـومیواكسیگاسـیون
كشوری در  31كشور به اجرا گذاشته شده است .میتوان واكسـ سـهگانـه (،DTWP
 )Dtapرا همراه واكس های خوراكی و يـا تزريقـی فلـج اطفـال؛ هموفیلـوس آنفلـوآنزا
سروتیپ  ،)Hib( bهپاتیت  ،Bسرخك ،اوريون و سرخجه ( )MMRبـه كودكـان داد،
مشروط بر اي كه واكس اخیر در نقطه ای ديگر از بـدن تزريـ شـود .واكـگ

مخلـوط

سهگانه ( )Dtapو هموفیلوس آنفلـوآنزا ،پولیـوی تزريقـی و هپاتیـت  Bدر كشـورهای
اروپايی بهطور وسیعی مصر میشود.

فصل دهم :مديريت پیشگیری و كگترل تهديدات زيستی با واسطه پروفیالكسی فعال از طري واكسیگاسیون 

441

در اغلب مواقع ،واكگ های موضعی و عمومی خفیفی مثـل قرمـزی ،تـور  ،تـب و
بی تابی ،بعد از واكسیگاسیون سیاهسرفه با واكس حاوی جسم سلولی بروز میكگد .گريه
طو نی كودك و غ های تبدار نیز به مقدار كمتری اتفا میافتد (كمتر از  3درصـد).
ممك است بروز اي حا ت برای والدي كودكان و حتی پزشك آنها نگرانكگگده باشـد
ولی هیچ دلیل علمی در دست نیست كه نشان دهد ممك اسـت ايـ واكـگ هـا آثـار
دائمی از خود بهجای گذارند .مـرور كـاملی بـر دادههـای موجـود نشـان داده اسـت كـه
هیچگونه رابطه علیتی بی تزري واكس سـهگانـه  DTwPو ناكارآمـدی مـزم نظـا
عصبی كودكان وجود ندارد .تگها مشكل واقعـی تزريـ واكسـ هـای  wPو  aPوجـود
واكگ های آنافیالكتیكی است كه ممك است در اثر واكسیگاسیون قبلی سیاهسرفه و يا
يكی از تركیبات اي واكس ها ،ايجادشده باشد .واكسیگاسـیون نـوزادانی را كـه احتمـال
دارد به يك بیماری عصبی مبتال باشگد میتوان تا چگد ماه بهتاخیر انـداخت تـا بیمـاری
عصبی آنها مشخص شده و بروز آن به تزري واكس نسبت داده نشود.

 -11-4-11واكسن طاعون
در بعضی از كشورها از واكس زنده تخفیف حدت دادهشـده اسـتفاده شـده اسـت.
ممك است اي واكس واكگ های ناخواسته داشته و اثربخشی بهتر آن نیز نسـبت بـه
واكس كشته ثابت نشده است .تاكگون از روشهای مختلف واكسیگاسیون با واكس های
كشته و زنده تخفیفحدتيافته استفاده شده ولی اي روش ها همگی در مقابـل طـاعون
خیاركی موثر بوده و در پیشگیری از طاعون اولیه ريوی نقشـی نداشـته اسـت .در حـال
حاضر ،نسل دو واكس طاعون در دست بررسی است و در بعضی از مگـاط در مرحلـه
كارآزمــايی بــالیگی مــیباشــد .در ايــ برنامــههــای پهوهشــی دو نــوع واكســ زنــده
تخفیفحدتيافته و واكس تركیبی ( )recombinat F1-Vدر دست بررسی است.
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 -11-4-11واكسن تب كیو
در حال حاضر ،واكس كوكسیالبرنتی بهصورت عا (بهغیـر از اسـترالیا و بعضـی از
كشورهای ديگر) مصر نمیشود .استفاده از واكس كشته كوكسیالبرنتی فاز  ،3كـه بـر
روی زرده تخممرغ كشت میشود ،برای محافظـت كاركگـان آزمايشـگاهی مفیـد بـوده و
واكسیگاسیون كسانی كه با كوكسیالبرنتی زنده كار میكگگد به شدت توصـیه مـیشـود.
ايم سازی كارگران كشتارگاه ها و ساير كسانی كه از نظر شغلی در خطـر ابـتال بـه ايـ
عفونت هستگد ،از جمله محققیگی كه در بررسیهـای خـود از گوسـفگد حامـل اسـتفاده
می كگگد ،بايد مورد توجه قرار گیرد .قبل از زدن واكس و بـهمگظـور پیشـگیری از بـروز
واكگ های شديد بايد با مقدار كمی از واكس رقی شـده آزمـون پوسـتی حساسـیت را
انجا داد و همچگی به كسانی كه آنتـیكـور كوكسـیال را در خـون داشـته و يـا سـابقه
مشخص ابتال به تب كیو را دارند نبايد واكس تزري كرد .در ايا ت متحده آمريكـا ايـ
واكس را میتوان از «مؤسسه مطالعات بیماریهای عفونی» ارت

تهیه نمود.

 -11-4-11واكسن ك از
مصونیت استوار بـا تزريـ غیـر زهـر جـذبشـده كـزاز ( Adsorbes tetanus
 ،)toxiodكه محافظت مستمر و ده ساله را ايجاد میكگد ،بهدست میآيد .بعد از كامـل
شدن تزريقات اولیه اي واكس  ،يك تزري يادآور ،میزان مصـونیت را بـا خواهـد بـرد.
توكسويید (غیر زهر) كزاز معمو ً با توكسويید ديفتـری واكسـ سـیاهسـرفه ،بـهعگـوان
واكس سهگانه ( DtaPيا  )DTPو يا واكسـ دوگانـه ( ،)DTدر صـورتی كـه تزريـ
واكس سیاهسرفه مگاسب نباشد ،برای كودكان كوچكتر از  3سال تزريـ مـیگـردد .در
بعضی از كشورها واكس های سهگانه مخلوط با آنتیژنهای هموفیلوس آنفلوآنزای تیـپ
 bبه نا ( )DTP-Hibمخلـوط بـا واكسـ هپاتیـت  )DT-HB( Bو يـا مخلـوط بـا
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واكس كشته پولیو ،نیز موجود است .واكس دوگانه برای كودكـان زيـر 3سـال مصـر
میشود .در كشورهايی كه برنامه واكسیگاسیون كزاز كامل نمیشود ،به تما خـانمهـا در
بار اول حاملگی بايد دو نوبت واكس توكسويید كـزاز بـه فاصـله يـكمـاه تزريـ شـود،
بهطوری كه دومی نوبت تزري واكس حداقل  3هفته قبل از وضع حمل صورت گیـرد.
ممك است برای افزاي

ايمگی ،بـه يـك نوبـت تزريـ يـادآور نیـز نیـاز باشـد .قـدرت

ايم سازی واكس های جذبنشده ساده ( )Nonadsorbeبـرای تزريقـات مقـدماتی و
يادآور كمتر است .تزري واكس كزار واكگ های خفیف موضعی نسبتاً زيـادی را ايجـاد
میكگد ولی واكگ های موضعی و عمومی شـديد بـهشـكلی نـادر ،بـه خصـوص بعـد از
تزريقات مكرر واكس  ،ايجاد میشود.
از واكس دوتايی كزاز و ديفتری برای ايم سازی كودكـان بـا ی  3سـال اسـتفاده
میشود .برای نوجوانان و بالغی میتوان از يك نوبت از واكسـ تـوائم كـزار ،ديفتـری و
سیاهسرفه فاقد جسم سلولی ( )Tdapاستفاده كرد .همچگی از ايـ واكسـ مـیتـوان
بهعگوان يادآور ،در مواقعیكه زخمهای جلدی ايجاد شده ،استفاده نمـود .در كشـورهايی
كه برنامه عمومیواكسیگاسیون بهطور كامل اجرا نشده اسـت زنهـای بـاردار بـهمگظـور
پیشگیری از ابتالء مادران و نوزادان به كزار ز است كه در دو نوبت ،به فاصـله حـداقل
يك ماه با توكسويید كزاز واكسیگه شوند .نوبت دو بايد حـداقل دو هفتـه قبـل از تولـد
صورت گیرد .ممك است در بعضی از موارد يك تزري يـادآور نیـز ضـرورت پیـدا كگـد.
واكسـ سـاختهشـده از توكسـید جـذبنشـده كـزاز ( Non-adsorbed tetanus
 )toxoid vaccineدر مقايسه با واكس اجوانتدار ( Alum adjuvant tetanus
 )toxoid vaccineكزاز ،برای شروع واكسیگاسیون و يا تزري يادآور ،ايمگـی كمتـری
ايجاد میكگد .معمو ً تعداد زيادی از واكسیگهشدهها بعد از تزري  ،واكگ هـای موضـعی
نشان میدهگد .ولی گاهی واكگ های موضعی و عمومیشديد ،بهخصوص بعـد از تعـداد
زيادی از تزريقات قبلی واكس  ،اتفا میافتگد.
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 -13-4-11واكسن آنتراكس
كسانی كه بهشدت در معر

ابتال به بیماری هستگد ،با واكسگی عاری از ياختـه بـا

كشت از صافی گذشته باسیل تهیهشده كه دارای پادزهر محافظتكگگده است ،واكسـیگه
میگردند .اي واكس درايا ت متحده آمريكا تحت نا بیـوتراكس ( )Biothraxتهیـه
شده است .اي واكس در پیشگیری از سیاهزخم پوستی و ريوی موثر میباشد و استفاده
از آن برای كسانی كه در آزمايشگاهها با باسیل آنتراكس كار میكگگد و ساير افرادی كـه
با موا د صگعتی خا بالقوه آلوده سروكار دارند توصیه میشود .ممكـ اسـت اسـتفاده از
اي واكس  ،افراد ارتشی  -كه احتمال برخورد با باسیل در يك درگیری زيستی را دارنـد
 محافظت كگد .دامپزشكان و ساير افرادی كه در مگاط بـومیبیمـاری بـا مـوادی كـهممك است آلوده باشد كار میكگگد را نیز میتوان با تزري اي واكس محافظت نمـود.
تجديد سالیانه واكسیگاسیون درصورتی كه هگوز احتمال آلودگی وجود دارد نیـز توصـیه
شده است .واكس های انسانی سیاهزخم فقط در كشورايـا ت متحـده آمريكـا و بريتانیـا
(واكس پروتئیگی فاقد سلول زنده) ،و چی و روسیه (واكس ساختهشده از اسپور زنـده
باسیل شبیه واكس های حیوانی) ساخته میشـود .ايـ واكسـ هـا فقـط در كشـورهای
سازنده اجازه مصر داشته و تگها بـرایايمـ سـازی نـزد گـروههـای در معـر

خطـر

اشارهشده در با مصر میشود .برایايم سازی با واكس های پروتئیگی غیر زنده بايـد
چگدي بار تزري صورت گیرد .بگابراي استفاده از ايـ واكسـ  ،بعـد از پخـ

عمـدی

باسیل سیاهزخم ،موثر نیست ولی در هگگا بروز چگی وقايعی می توان به همراه تجـويز
آنتیبیوتیك از تزري اي واكس نیز استفاده كرد.

 -14-4-11واكسن تب زرد
دو نوع واكس زنده تولیدشده در آمريكـا و برزيـل بـا نـا هـای 17-Dو 17-DD
موجود است كه اثربخشی بی

از  %31برای طول عمـر فـرد دارد .اثربخشـی آن ده روز
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پس از تجويز شروع میگردد .میزان دوز تجويزی  1/1سی سـی و بـه شـكل زيرجلـدی
است .واكسیگاسیون كودكان با س كمتر از 1ماه توصیه نمیشود؛ بهدلیل ايگكـه درايـ
سگی  ،كودكان بعد از واكسیگاسیون مبتال به تـور مغـز مـیشـوند .در صـورت مصـر
همزمان واكس های وبا و تب زرد ،پاس ايمگی به هر كدا از واكس ها كاه

میيابـد.

بگابراي بی تزري اي دو واكس بايـد حـداقل  1هفتـه يـا بیشـتر فاصـلهانـداخت .بـا
واكسیگاسیون همزمان واكس های تب زرد و هپاتیت ممك اسـت میـزان پـادت مـورد
انتظار از واكس تب زرد كاه

يابد .بگابراي بی تزري اي دو واكس بايد حداقل يـك

هفته فاصله انداخت.
برای واكسیگه كردن تما افراد خانواده با ی  3ماه كه ممك است بـهدلیـل محـل
اقامت ،شغل و يا مسافرت ،در تماس با ويروس تب زرد قرار گیرند بايد برنامهريزی نمود.
يك نوبت تزري زيرجلدی از واكس ويروسی زنده تخفیفحدتيافته تـب زرد از سـوش
 ،17Dكه در تخممرغ جگی دار كشت داده شده است ،تقريباً در  33درصد افراد ايمگـی
ايجاد میكگد .پادت ويروسی بی  3تا  331روز بعد از تزري واكس ايجادشده و ممك
است  11تا  11سال ،و احتما ً مدت زمان بیشتری باقی بماند ولی مقـررات بـی المللـی
برای افرادی كه به مگاط اندمیك سفر میكگگد واكسیگاسیون و يا تزري مجدد واكسـ
را برای هر  31سال يكبار ضروری میداند.
واكسیگاســـیون تـــب زرد در برنامـــه واكسیگاســـیون عمـــومی 11كشـــور از 00
كشوراندمیك بیماری قرار دارد و  01درصد پوش

داشته است .سازمان جهانی بهداشت

از سال  3313توصیه نموده است كه كشورهايی كه در كمربگد بروز همهگیریهای بومی
تب زرد در آفريقا هستگد واكسیگاسیون بر علیه ايـ بیمـاری را بايـد بـه برنامـه جـاری
واكسیگاسیون كودكـان اضـافه نمايگـد .از مـاه مـارس  3331در آفريقـا از  11كشـور در
معر

خطر 33 ،كشور واكسیگاسیون تب زرد را در برنامه عمومی واكسیگاسیون اطفـال

گگجاندهاند .در مجموع ،پوش

واكسیگاسیون بر علیه ايـ بیمـاری در ايـ كشـورها در
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سال  ،3111بهطور متوسط  11درصد بوده (بی  11تا  31درصد) و در سال 33 ،3113
درصد بوده است .اي واكس را میتوان در هر زمان بعد از  1ماهگی و بـه همـراه سـاير
واكس ها مثل سرخك ،تزري نمود.
تزري واكس در  0ماه اول زندگی مگاسب نبوده و تگها در صورتی كه احتمال داده
میشود كه خطر تماس با ويروس بیشتر از خطر احتمالی بروز آنسفالیت ناشی از تزريـ
واكس  ،در اي گروه سگی است ،میتوان استفاده از آنرا برای گـروه  0تـا  3ماهـه نیـز
توصیه نمود .استفاده از اي واكس برای تما حـا تی كـه در تضـاد بـا تزريـ واكسـ
ويروسی زنده است و همچگی برای زنهای باردار و شیرده ،توصیه نمیشود ،مگر ايگكـه
خطر ايجاد بیماری تب زرد ،بیشتر از مخاطرات احتمالی مطرح برای جگی و نوزاد باشد.
در هر صورت گزارشاتی از عوار
است .عوار

عمده در جگی در اثر واكسیگاسیون مـادر داده نشـده

سوء ناخواسته و شـديدی شـامل شـوكهـای انافیالكسـی؛ بعـد از تزريـ

واكس تب زرد ايجاد شده است.

 -15-4-11واكسن آنسفالیت ويروسی اسبی ون وئاليی
يك واكس تهیه شـده از ويـروس زنـده ضـعیفشـده ( )TC83و يـك واكسـ از
ويروس كشته در جلوگیری از ابتالی كاركگان آزمايشگاه و ديگـر افـراد بـالغ در معـر
خطر با موفقیت مصر شده است( .اي واكس را میتـوان از مركـز تحقیقـات پزشـكی
ارت

آمريكا تهیه نمود)

 -16-4-11واكسن آنسفالیت ژاپنی
واكسیگاسیون برای پیشگیری ار آنسفالیت ژاپگی تگها بـرای افـراد دارای تمايـل بـه
اقامت طو نی در نواحیاندمیكانديكاسیون دارد ولی افراد با اقامت كوتاهمـدت (كمتـر از
سی روز) خصوصاً اقامت در نواحی شهری ،دارای ريسك خطر ابتالی كم بوده و بگـابراي
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نیاز به انجا واكسیگاسیون ندارند .نحوه تجويز واكس يك واحد و بهصورت زيرجلدی در
روزهای صفر ،هفت و سی بوده كه میتوان بجای روز سیا  ،روز چهاردهم نیـز تجـويــز
نمـود .در بچـه هـای زير يك سـال واكس توصیـه نمیشود و بـرای بچـههـای يـك تـا
سه ســال  1/1 Uواحد و بوستر يك واحد در سـه سـالگی تجـويز مـیگـردد .عـوار
واكس در  31درصد موارد ديده شده و شامل عوار
درد عضالنی و ضعف) است .عوار

خفیف سیستمیك (تـب سـردرد،

خیلی شديد آلرژيك شامل كهیر ژنرالیزه ،آنهيـواد ،

ديسترس تگفسی و آنافیالكسی از دقاي پس از انجا واكسیگاسیون تا يك هفته بعـد بـا
شیوع حدود  1/1درصد است كه با داروهای اپـی نفـري  ،آنتـی هیسـتامی و اسـتروئید
پاس درمانی مگاسب میدهد .برای افراد با سابقه آلرژی ،انجا واكسیگاسیون مگع دارد.
در ژاپ  ،كره ،تايلگد ،هگدوستان و تايوان از واكس كشتهای كه بر روی مغـز مـوش
تهیهشده است برای مبارزه با آنسفالیت ژاپگی در كودكان استفاده میشود .ايـ واكسـ
در بازار موجود است و استفاده از آن برای كسانی كه بهمدت طـو نی بـه مگـاط بـومی
بیماری مسافرت میكگگد توصیه شده است .در چی واكس تخفیفحـدتيافتـه زنـده و
يا با فرمل كشتهشده ،كه بیشتر بر روی سلولهای كلیههامسـتر تهیـه مـیگـردد اجـازه
مصر يافته و بهطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد .در ايا ت متحده آمريكـا بـرای
كسانی كه در آزمايشگاه در مخاطره شديد آلودگی بهويروسهای اسـبی شـرقی و غربـی
قرار دارند واكس موجود است (كشته ،خشك) كه میتـوان آن را از موسسـه تحقیقـات
پزشكی ارت

تهیه نمود.

 -17-4-11واكسن تب درّه ريفت
واكس كشته تب درّه ريفت كه از كشت ويروسی بر روی بافت تهیـهشـده بـهطـور
تجربی برای انسان مصر میشود ،مايهكوبی گوسفگد ،بز .گاو با واكس های كشـته و يـا
زنده اي ويروسها صورت میگیرد.
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 -18-4-11واكسن تب خونرويدهنده كريمه-كنگو
در اروپای شرقی و روسیه يك نوع واكس كشته تهیـهشـده و بـر روی مغـز مـوش
مورد استفاده قرار گرفته است .در ايا ت متحده برای پیشگیری از اي بیمـاری واكسـ
موجود نیست.

 -19-4-11واكسن تب خونري ي دهنده اُمسك
واكس فرملی تهیهشده ،بر روی مغز موش در ايجاد مصونیت برای ويروس اُمسـك
موثر بوده است و واكسگی كه برای پیشگیری از ابتال به آنسـفالیتهـای مگتقلـه بـا كگـه
بهكار میرود برای پیشگیری از ابتال به بیماری اُمسك نیز بـهكـار بـرده شـده اسـت .در
هگدوستان يك نوع واكس برای كگترل تب جگگلی كیاسانور در مگاطقی كه اي بیماری
بهصورت بومی وجود دارد بهطور تجربی مورد استفاده قرار گرفته است.

فصل یازدهم

مديريت پیشگیري و كنترل
تهديدات زيستی از طريق
پروفیالكسی داروئی قبل و حین
بروز حمالت زيستی
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 -1-11مقدمه
استفاده از داروهای ضد میكروبی ،اعم از داروهای ضد ويروسـی و آنتـیبیوتیـكهـا
تحت عگوان پروفیالكسی داروئی قبل و بعد از تماس بـا عوامـل زيسـتی يكـی از اصـول
پیشگیری بوده كه می توانـد در رونـد پیشـگیری از ابـتال و انتقـال بیمـاری خصوصـ ًا در
گروههای پزشكی امدادگر حاضر در صحگه تاثیرگـذار باشـد .مقدمـه انجـا صـحیح ايـ
اقدا  ،توانمگدی شگاخت از بهكارگیری عوامل زيستی توسـط دشـمگان ،شـگاخت میـزان
حساسیت آنتیبیوتیكی و توان تهیه و دپوسازی داروهای موثر اسـت .آمـادگی در مقابـل
بروز حوادث زيستی جهت پرسگل بهداشت و درمان و مراكز درمانی ضروری بـوده و لـذا
تدوي پروتكلهای مربوطه در ابعاد پیشگیری از ابتال در گروههای پرخطـر و گـروههـای
پزشكی و بهداشتی مداخلهگر در اي راستا اهمیت حیاتی دارد.
بخ های مختلف اي پروتكل شامل موارد ذيل میباشد:

 -1-11پیشگیري قبل از تماس
اي بخ

شامل كسب آمادگی قبل از بروز حوادث در گروههای پرخطر و يا قبل از

ورود به مگاط آلوده گروههای مختلف مانگد گروههای پزشكی مداخلهگر در روند امـداد
و درمان میباشد .مهمتري فعالیت در اي بخ  ،استفاده از برنامـههـای واكسیگاسـیون
اختصاصی (ايمونو پروفیالكسی فعال) تأيیدشده موجود میباشد.

 -3-11پیشگیري پس از تماس
موارد بهدنبال بروز حادثه زيستی و يا پس از ورود به مگاط آلوده را شامل شده كه
در اي بخ

خدمات پزشكی و پروتكلهای مربوطه به دو قسمت تقسیم میگردد:
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الف) ايمونوپروفیالكسی يا پیشگیریايمونولوژيـك كـه شـامل تكمیـل و يـا شـروع
برنامــههــای واكسیگاســیون (ايمونوپروفیالكســی فعــال) بــوده ،بــهعــالوه اســتفاده از
ايمونوگلوبولی های اختصاصی (ايمونوپروفیالكسی غیر فعال) در زودتـري زمـان ممكـ
میگردد.
ب) كیمیوپروفیالكسی و يا پیشگیری داروئی كه همان استفاده از آنتیبیوتیكهـای
موثر و اختصاصی بوده كه در جايگاه پیشگیری با پروتكلهـای خـاص جهـت پیشـگیری
استفاده میگردد .در ادامه بر اساس عوامل پروفیالكسی داروئی تخصصـی جهـت عوامـل
مهم زيستی بحث گرديده است.
 آنتراكسجهــت آنتــراكس ،پروفیالكســی پــس از تمــاس بــهشــكل خــوراكی بــا قــرص
سیپروفلوكساسی  111میلیگر هـر  33سـاعت و يـا كپسـول داكسـیسـیكلی 311
میلیگر هر  33ساعت بهمدت  11روز (حداقل ش

هفته) توصیه شده است.

 طاعوناستفاده از مقررات استاندارد برای موارد طاعون خیاركی و احتیاطات و ايزو سیون
تگفسی برای پگومونی طاعونی ز میباشد .آنتیبیوتیكهـای سیپروفلوكساسـی (111
میلیگر هر  33ساعت بهمدت هفـت روز) ،داكسـیسـیكلی ( 311میلـیگـر هـر 33
ساعت بهمدت هفت روز) ،تتراسیكلی يا كلرامفگیكل جهـت پروفیالكسـی قابـل تجـويز
هستگد.

فصل يازدهم :پروفیالكسی داروئی قبل و حین بروز حمالت زيستی 

453

 توالرمیجهت تو رمی ،مصر تتراسـیكلی خـوراكی در يـك دوره دو هفتـهای بـهعگـوان
پروفیالكسی پس از تماس بهشكل خوراكی و بهمدت  3هفتـه سیپروفلوكساسـی (111
میلیگر هر 33ساعت) يا داكسیسیكلی ( 311میلیگر هر 33ساعت) يـا تتراسـیكلی
( 111میلیگر هر 1ساعت) مؤثر است .احتیاطات استاندارد جهـت پرسـگل پزشـكی و
بهداشتی توصیه میشود .عامل تو رمیبا مواد ضدعفونیكگگده استاندارد و حـرارت 11
درجه سانتیگراد به مدت  31دقیقه از بی میرود.
 بروسلوزدر مـورد بروســلوز ،پروفیالكسـی داروئــی جهــت مــوارد احتمــالی تمــاس بــا
هفته) در موارد انتشار

بیماریاندمیك توصیه نشده است .درمان پیشگیرانه (مدت ش

مشكوك عوامل زيستی ،آلودگیهای آزمايشـگاهی و تلقـیح واكسـ دامـی قابـل انجـا
میباشد كه بهصـورت پروفیالكسـی بـهمـدت سـه تـا شـ

هفتـه بـا رژيـم دو داروئـی

داكسیسیكلی با ريفامپی میباشد .انتقال از شخص به شـخص بـهخصـوص از طريـ
پیوند ارگان و تماس جگسی گـزارش شـده اسـت .آلـودگیزدايـی محـیط و وسـايل بـا
هیپوكلريت سديم نیم درصد انجا میشود .احتیاطات استاندارد برای پرسگل پزشـكی و
مراقبی بهداشتی توصیه میشود.
 وبادر صورتی كه اقدامات درمانی موثر بهموقع آغاز نشود ،بیمار مبتال به وبـا بـر اثـر از
دست دادن مايعات بدن و شوك از بی میرود .با توجه به نقـ

آب آشـامیدنی و مـواد

غذايی در انتقال بیماری و بروز همهگیری میتوان اي بیمـاری را حـائز اهمیـت قلمـداد
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كرد .در مورد پروفیالكسی داروئی پیشگهاد خاصی وجود نداشته اما استفاده از بستههـای
بهداشتی آب شرب مطمئ توصیه میگردد.
 گالندرز و میلويیدوزجهت گالندرز و میلويیدوز درمان پیشگیرانه خاصی قبـل و پـس از تمـاس وجـود
ندارد .رعايت مقررات استاندارد بیماریهای عفونی جهت كاركگان پزشـكی و بهداشـتی
توصیه شده است .انتقال تگفسی فرد به فرد بعید به نظر میرسد .موارد ثانويه بیماری به
دنبال دستكاری ترشحات عفونی ديده شده اسـت .اجتگـاب از تمـاس بـا بیمـاران و يـا
ضايعات جلدی ز است .ضدعفونی كردن محیط و وسايل با محلول هیپوكلريت سديم
نیم درصد موثر میباشد .پروفیالكسی با كوتريموكسازول  3قرص هر  33ساعت بهمـدت
محدود توصیه شده است.
 پسیتاكوزجهــت پســیتاكوز ،پروفیالكســی بــهمــدت  1روز بــا تتراســیكلی و يــا كپســول
داكسیسیكلی صورت میگیرد.
 كولیت انتروهموراژيكبا توجه به فقدان رژيمهای پروفیالكسی و يا واكس های مگاسب ،به نظـر مـیرسـد
مگاسبتري راه پیشگیری كولیت انتروهموراژيك حفظ نمودن نفـرات از طريـ كگتـرل
مگابع و سیستم توزيع مواد غذايی باشد.
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 بیماريهاي ريكت يايیبهطوركلی بیماریهـای ريكتزيـايی حتـی بـدون درمـان ،خـود بـه خـود محـدود
شوندهاند .پروفیالكسی بايد در مراحل اولیه دوره نهفتگی تجويز شود كه ممكـ اسـت
روند گسترش بیماری را با تأخیر مواجه سـازد .هرچگـد مـانع بیمـاری نمـیشـود ،امـا
تتراسیكلی يا داكسیسیكلی بايد طی  1تا  31روز پس از تماس شروع و بـه مـدت 1
روز ادامه يابد .اي رژيم به نظر میرسد كه از بیماری كلیگیكال جلوگیری نمايد .واكس
سلولی تازه غیرفعالشده در پیشگیری از عفونت مؤثر بوده اما با واكگ

شديد موضـعی

همراه میباشد ،لذا تست داخل جلدی قبل از انجا واكسیگاسیون توصـیه مـیشـود .در
سگاريوی تك زيستی ،اي عوامل احتما ً بهصـورت آئروسـل در فضـای مگطقـه مگتشـر
خواهگد شد .البته ممك است از ناقلی طبیعی نیز بـرای انتشـار عمـدی آنهـا اسـتفاده
شود .احتیاطات استاندارد برای كاركگان پزشكی پیشگهاد میگردد .انتقال فـرد بـه فـرد
بیماری نادر است .رفعآلودگی با شستشو بهوسیله آب و صابون و يا اسـتفاده از محلـول
كلري  1/11درصد میباشد.
 آبلهاقدامات احتیاطی و ايزو سیون تگفسی بیماران مبتال به آبله برای حـداقل  33روز
جهت افراد در معر

تمـاس و مـوارد مشـكوك توصـیه مـیشـود .بیمـاران تـا زمـان

پوستهريزی ضايعات ،بیماری را میتوانگد سرايت دهگد .افراد مشكوك به ابتال و افراد در
معر

تماس بايد روزانه از نظر حرارت بدن كگترل شوند و هرگونه تب با ی  11درجه

در طـی دوره  33روز پـس از تمـاس ،احتمـال ايجـاد بیمـاری را مطـرح مـینمايـد.
ايمگوگلوبی اختصاصی  VIGبا دوز  1میلیلیتر بـه ازای كیلـوگر وزن بـدن بـهشـكل
تزري عضالنی (يك ويال) برای بیماران و افراد آلودهشده تجويز میشود.
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 تبهاي هموراژيكايزو سیون تماسی و انجا احتیاطات عا ترشحی و استفاده از ماسـك جراحـی و
حفاظت از چشم در فاصله يك متری بیمار مبتال به تبهای هموراژيـك ز اسـت .در
بیماران دارای خونريزی ،سرفه ،استفراغ و اسهال شديد حفاظـت دسـتگاه تگفسـی ز
است .ضدعفونی كردن محیط و وسايل با هیپوكلريت و مواد ضد عفونیكگگده فگلی قابل
انجا است .پروفیالكسی پس از تماس با كپسول ريباوري هر  33سـاعت بـهمـدت پـگج
روز انجا میشود.
 آنسفالیتهاي ويروسیدر مورد آنسفالیتهای ويروسی ،ايمونوپروفیالكسی پس از تماس در انسان وجـود
ندارد .ايزو سیون بیماران توصیه نشده اسـت .رعايـت احتیاطـات اسـتاندارد در مـوارد
مشكوك و كگترل حشرات ناقل جهت بیماران تبدار ز است .انتقال انسان به انسان و
دا به انسان گزارش نشده است.
 بیماريهاي ويروسی تب زاويروسهای ايجاد كگگده تب پشه خاكی ،تب دره ريفت ،تب دانگ ،تـب دره نیـل و
غیره عمدتاً از طري بگدپايان و بهخصوص پشه مگتقل میشوند .با توجه بـه ايـ كـه در
شرايط جگگی و لشكركشی (بهويهه نیروی زمیگی) امكان تماس بیشـتر بـی سـربازان و
اي بگدپايان بروز میكگد ،بگابراي امكان ابتالی دستهجمعی پرسگل نظامی به بعضـی از
اي عوامل ويروسی در شرايط كامالً طبیعی وجود دارد .ضم اي كه خصوصیات برخـی
از اي ويروس ها به نحوی است كه احتمال تبديلشـان بـه آئروسـل و يـا ذرات جامـد و
آلوده كردن فضای مگطقه عملیات با آنها را به طراحان جگگ زيستی میدهد .متاسـفانه
در اغلب موارد اي عفونتها درمان اختصاصی وجود ندارد .چون فرد ضـعیف و درمانـده
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می شود ،موثرتري اقـدا  ،انجـا درمـان كمكـی اسـت .در حـال حاضـر واقعـیتـري و
اجرايیتري راه پیشگیری و محافظتهای فیزيكی سربازان (در مقابـل نـی

بگـدپايان)،

غیر قابل نفوذ كردن سگگرها و استراحتگاههای آنها بر علیه حشرات و جانوران مـوذی
است.
 بوتولیسمجهت پیشگیری ،واكس توكسوئید پـگج ظرفیتـی (تیـپ )E ،D ،C ،B ،Aبـرای
موارد با ريسك خطر با ی تماسی توصیه شده است .احتیاطات استاندارد برای كاركگان
پزشكی ز میباشد .توكسی عامل بیماری ،فعال باقی نمانده و بگابراي  ،انتقال مـوارد
ثانويه بیماری فرد به فرد وجود ندارد .در مراحل اولیه مسمومیت خوراكی جهت كـاه
میزان جذب توكسی از گوارش بهوسیله ذغـال فعـال (چـاركول)  1/1 g/kgبـه اضـافه
سوربیتول  1/31 mg/kgدو دوز بفاصله  0-1ساعت تجويز میشود.
 ك ازبرای پیشگیری داروئی از اي بیماری پیشگهاد خاصی وجود نداشـته و داروئـی نیـز
توصیه نمیگردد.
 مسمومیت ناشی از انتروتوكسین  Bاستافیلوككیانتقال ثانويه فرد به فرد وجود نداشته و جهت رفعآلودگی ،شستشو با آب و صابون
و معدو كردن مواد غذايی آلوده ضروری است.
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 مسمومیت ناشی از توكسینهاي قارچیتگها راه دفاع و حفاظت در پیشگیری از تماس بهدنبال حمله زيستی اي توكسی ،
اسـتفاده از ماسـك و لبـاسهـای حفـاظتی اسـت .هـیچ دارويـی جهـت كیمـوتراپی و
ايمونوتراپی اختصاصی جهت اي توكسی وجود ندارد .لبـاسهـا بايـد درآورده شـده و
پوست را با آب و صابون شستشو داده و رفعآلودگی نمود .در صورت آلـودگی چشـمهـا،
بايد آنها را با سر نرمال سالی شستشو داد.
 مسمومیت ناشی از سم ريسینواكس و آنتیتوكسی خاصی جهت پیشگیری وجود ندارد؛ هرچگد ايمونیزاسـیون
در مدلهای حیوانیمورد بررسی قرار گرفته است .استفاده از ماسكهای محافظ ،بهتري
وسیله حفاظتی جهت پیشگیری از استگشا سم میباشد .رعايت احتیاطـات اسـتاندارد
برای كاركگان پزشكی ز است .احتمال ابتال و آلودگی ثانويه و انتقال فرد به فرد وجود
ندارد .رفعآلودگی با شستشو به وسیله آب و صابون و ضد عفونیكردن وسايل و محـیط
به وسیله محلول هیپوكلريد  3درصد امكانپذير میباشد.
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جدول  :1-11داروهاي مورد نیاز در بحرانهاي مهم زيستی
عامل
زيستی

نام دارو

متوسط
طول درمان

پیشگیري

سیپروفلوكساسی يا
داكسیسايكلی دو هفته بهصورت

آنتراكس

تزريقی( )I.Vدر صورت بهبودی

سیپروفلوكساسی خوراكی هر 33ساعت يا
 11روز

بقیه طول درمان بهصورت

داكسیسايكلی خوراكی  311 mgهر  33ساعت برای 1
هفته

خوراكی
داكسیسايكلی (خوراكی)311

تب مالت

میلیگر هر  33ساعت به اضافه

(بروسال)

ريفامپی (خوراكی) 111میلیگر

 1هفته

همی رژيم درمانی به مدت  1هفته

روزانه

استرپتومايسی (تزريقی) يا
طاعون

تب كیو
فرم معمول
بیماري

داكسیسايكلی (تزريقی)
يا سیپروفلوكساسی

داكسیسايكلی خوراكی هر  33ساعت برای
 31روز

يك هفته(  30كپسول  )311 mgو يا
سیپروفلوكساسی هر  33ساعت بهمدت يك

(تزريقی)

هفته(  30كپسول ) 111 mg

تتراسايكلی (خوراكی) يا

به مدت  1روز با تتراسیكلی خوراكی (31

داكسیسايكلی (خوراكی)

 1تا  3روز

كپسول) يا داكسیسیكلی ( 31كپسول)

تتراسیكلی يا
تب كیو
(اندوكارديت)

داكسیسیكلی
بعالوه كوتريموكسازول يا

يك سال

-

ريفامپی (خوراكی)
سیپروفلوكساسی تزريقی
 011میلیگر تزريقی هر 33
ساعت يا استرپتومايسی

سیپروفلوكساسی  111میلیگر هر  33ساعت

(تزريقی) يك گر هر 33

توالرمی

ساعت يا داكسی
سايكلی (تزريقی) 311
میلیگر هر  33ساعت يا
جگتامايسی (تزريقی) 11
میلیگر هر  1ساعت

 31روز

خوراكی ،يا داكسیسايكلی  311میلیگر خوراكی
هر  33ساعت ،يا تتراسیكلی  111میلیگر هر 1
ساعت بهمدت  3هفته
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عامل

نام دارو

زيستی

درمان حمايتی

آبله
آنسفالیتها
ي ويروسی
تبهاي
هموراژيك

متوسط
طول درمان
-

پیشگیري
با  1 VIGمیلی لیتر به ازای هر كیلوگر وزن
بدن

درمان حمايتی و عالمتی
(سر تراپی ضد درد ،ضد

-

-

تشگج و …)
درمان حمايتی به اضافه
ريباوري (تزريقی) طب

 31روز

پروتكل

ويروسی

ريباوري  311میلیگر خوراكی هر 33
ساعت بهمدت  1روز ( 31كپسول )

آنتیتوكسی 1تا3
ظرفیتی .در موارد مراحل
توكسین
بوتولینیوم

اولیه مسمومیت خوراكی
جهت كاه

جذب

-

گوارشی استفاده از
شاركول و سوربیتول دو
دوز بهفاصله  0-1ساعت

انتروتوكس
ين
استافیلوكو
كی B

درمانهای حمايتی جهت
كاه

جذب گوارشی

توكسی شاركول و
سوربیتول كه در يك
مرحله داده میشود.
كپسول داكسیسیكلی
 111میلیگر تك دوز يا
اريترومايسی هر  1ساعت

كلرا

 111میلیگر بهمدت 3
روز يا كوتريموكسازول
بهمدت  3روز هر 33
ساعت

-

پروتكلی وجود ندارد
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عامل
زيستی

نام دارو
جهت كاه

متوسط
طول درمان

پیشگیري

جذب

گوارشی از ملی استفاده
سم ريسین

می شود
 3 = M.O.Mشیشه
سوربیتول =  1بسته
الف) فر خفیف بیماری
كوآموكسی كالو خوراكی
هر  1ساعت به مدت
بهمدت  31 11-311قرص
كوتريموكسازول خوراكی

گالندرزو
میلو
ئیدوزيس

هر  33ساعت(  301قرص)
يا تتراسیكلی هر 1

خوراكی با قرص كوتريموكسازول هر 33

ساعت(  311كپسول)

ساعت بهمدت محدود

ب) فر شديد بیماری
سفتازيديم تزريقی هر 1
ساعت بهمدت  3هفتـــه
( 31ويال  3گرمی)
قرص كوتريموكسازول
بهمدت  1ماه ( 331قرص)
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 -1-11مقدمه
"اورژانس" يكی از مهم تري بخ های خدماترسانی پزشكی در جريان حـوادث و
بحرانهای زيستی را شامل میگردد كه برای مصدومی اهمیت حیاتی دارد .ابعاد كـاری
در اي بخ

شامل چگد جزء مهم و مـرتبط بـههـم مـیباشـد كـه شـامل مـوارد ذيـل

میگردد:
الف) درمان عالمتی :شامل رعايت همه موارد اورژانس در طـب بـوده كـه از جملـه،
رعايت اصول ( )ABCدر برخورد با مصدو است و شامل توجه به وضع تگفسـی بیمـار،
وضعیت قلب و فشار خون ،خونرسانی ارگانهای حیاتی بدن ،اصالح آب و الكترولیتها و
اصالح نقص فعالیت بافتها و ارگانهای دچار نارسائی مانگد دسـتگاه اعصـاب مركـزی و
كلیهها با استفاده از داروها و تجهیزات پزشكی مانگد دستگاه تـگفس مصـگوعی ،دسـتگاه
ديالیز و غیره است.
ب) درمان اختصاصی:
بخ

اصلی و مهم برنامه تدوي پروتكـلهـا جهـت بحـرانهـای ناشـی از حـوادث

زيستی را شامل میگردد.

 -1-11مراقبتهاي اولیه مصدوم زيستی
قد اول در برخورد با مصدو زيستی ،انجا مراقبت اولیه و بر اساس رعايت اصـول
( )ABCاست كه جهت حمايت از ادامه حیات ( )life supportو نجات جـان بیمـار و
مصدو میباشد.
 :)Airway( Aبا مراقبت از فقرات و مهرههای گردنی (در صورت نیـاز) ،جـايگزيگی و برقـراری راه
هوائی و ساكش ترشحات راههای هوائی.
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 :)Breathing( Bبرقراری راههای فرعی اكسیهناسیون و استفاده از ونتیلتسیون مصگوعی.
 :)Circulation( Cتوجه به ضربانات قلب ،فشار خون و پرفیوژن بافتها ،برقراری ر

( )I.VLINEو

دادن مايعات ،اصالح اختال ت آب و الكترولیت و همچگی دادن داروها از طريـ داخـل
عروقی.
 :)Disability( Dتوجه به وسعت و شدت نـاتوانی حسـی و عصـبی مصـدو بـا عگايـت بـه وضـعیت
نورولوژيك بیمار و يا معايگه دقی نورولوژيك.
 :)Expose/ environment( Eدر آوردن لباسها خصوصا توجه به آلودگی ،شستشو و حما دادن مصدو و بیمـار،
توجه به هايپو و يا هايپر ترمی بیمار و درمان عالمتی و كگترل تب.
 :)Epidemiology( Eتوجه به تاريخچه تماس ،محدوده تماس و شرح حال بیماران از نظر اپیدمیولوژی.
 :)Epidemic( Eآيا ابتال فردی بوده و يا گروهی بوده است؟ توجـه بـه محـل و مكـان خـاص وقـوع
حادثه.
 :)Exotic( Eآيا عالئم و يافتههای بالیگی در مصدومی و بیماران حادثه غیر معمول بوده است؟
نكته :بالفاصله پس از انجا مراحل مختلف مراقبت اولیه ،مراقبت ثانويه بايد شـروع
گردد.
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نكته :محدوده تشـخیص و يافتـههـای بـالیگی در طـی هـر مراقبـت كمـككگگـده
تشخیص میباشد .مانگد ديسترس تگفسی حاد همرا ه با تب ،سـگدرو هـای نورولوژيـك،
تب و راش و يا سگدرو های شبه آنفلوآنزا.
 -3ديسترس تگفسی يا سمپتو های شبه آنفلوآنزائی میتواند ناشی از بیماریهـائی
همچون سارس ،لهيونال ،سیاهزخم ،تو رمی ،بروسلوزيس ،تب كیو و يا طاعون باشد.
 -3عالئمـیاز ســگدرو هــای نورولوژيـك مانگـد فلــج شــل (بوتولیســم)و همچگــی
سیمپتو های شبه انسـفالیت مانگـد تـب ،سـردرد ،میـالهی و كـاه

سـطح هوشـیاری

(انسفالیتهای ويروسی)
 -1سگدرو های پوستی همرا بـا راش در جريـان بیمـاریهـائی همچـون سـرخك،
مگگگوكوكسمی ،عفونتهای ريكتزيائی ،آبله و تبهای هموراژيك ويروسی ديده میشوند
كه میتواند با ساير عالئم و از جمله تب همراه باشد.
نكته :تشخیص بر اساس معیارهای سگدرومیك بهتگهـائی دال بـر تشـخیص قطعـی
يك بیماری نبوده زيرا كه بسیاری از بیماریها خصوصاً در مراحل اولیه و با عالئم مشـابه
تظاهر يافته ،لذا با كمك يافتههای پاراكلیگیك میتوان به تشخیص قطعی رسید.

 -3-11مراحل مراقبتهاي ثانويه مصدومین حوادث زيستی:
 -1 -3-11مرحله اول ()A
پی بیگی انسیدانس و شیوع سالح هـای زيسـتی بـهكاررفتـه (الگـوی تشـخیص و
شگاخت -حوادث و تلفات متعدد)
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 -1-3-11مرحله دوم ()B
بايد دقت و احتیاط بسیار نمود (توجه به حفاظت شخصی دقی ) كـه خـود شـامل
موارد زير است:
الف) احتیاطات استاندارد برای اغلب حوادث زيستی
ب) پس از وقوع حادثه ،استفاده از ماسك و حفاظت از سطوح مخاطی و اسـتفاده از
تجهیزات مگاسب مانگد عیگك جهت محافظت از چشمها ضروری است.
ج) اگر در حمله زيستی از عواملی همچون طاعون ،تبهای هموراژيـك ويروسـی و
آبله استفاده شده است ،رعايت احتیاطات اختصاصی و انجا اقدامات مرحله هفـتم ذيـل
ضروری است.

 -3-3-11مرحله سوم ()C
ادامه انجا برنامههای حمايتی بیماران جهت ادامه حیات و زنده ماندن مصدومی

 -4-3-11مرحله چهارم()D1
رفعآلودگی از بیمار و همچگی ايزوله نمودن بیمار و مصدو بـر اسـاس راهكارهـا و
آلگوريتمهای مطروحه در مباحث فو

 -5-3-11مرحله پنجم ()D2
تشخیص بیماری بر اساس:
 تاريخچه مختصر :شروع حاد ،تاريخچه تماس ،تعداد بیمـاران و مبتاليـان ،عالئـماولیه همراه با تب ،عالئم تگفسی ،عالئم عصبی و پوستی
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 يافتههای معايگات بالیگی شامل عالئـم حیـاتی ،عالئـم درگیـری قلبـی ،تگفسـی،عصبی و پوستی
 تست های آزمايشگاهی از جمله شامل شمارش سلولی ،بیوشـیمیائی ،تسـت هـایكبدی و انعقادی ،آزمون های میكروبشگاسی خصوصـا تسـتهـای تشخیصـی سـريع از
نمونههای بالیگی مانگد تستهای مولكو ر
 تستهای تصويرنگاری مانگد راديوگرافی قفسه سیگه -حدس و گمان تشخیصی تقريبا قطعی بیماری

 -6-3-11مرحله ششم ()D3
انجا اقدامات درمانی و داروئی خصوصا اقـدامات درمـانی اختصاصـی بـا توجـه بـه
تقريبا تشخیص نسبتاً مشخص بیماری در اي مرحله.

 -7-3-11مرحله هفتم ()E1
كگترل اپیدمیحادثه زيستی و عفونت از جمله موارد زير:
 طاعون :احتیاطات وايزو سیون ترشحات تگفسی و استگشاقی( پگومونی) تبهای همراژيك ويروسی :احتیاطات استاندارد تماسی عـا جهـت جلـوگیری ازتماس ترشحات بالیگی بیمار و مصدو با مخاطات
 آبله :احتیاطات استگشاقی سیاهزخم تگفسی :احتیاطات وايزو سیون ترشحات تگفسی و استگشاقی -برای بقیه موارد ،حداقل احتیاطات استاندارد عا

 -8-3-11مرحله هشتم ()E2
گزارش وقوع اپیدمیبه مراجع ذيصالح
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 -9-3-11مرحله نهم ()E3
تحقی و رسیدگی دقی و جامع اپیدمیولوژيك حادثه زيستی

 -11-3-11مرحله دهم ()E4
آموزش و دادن آگاهی به ديگران خصوصاً افراد در معر

خطر

 -4-11دستهبندي و درمان سريع بیماران
بیماران بدحال بايد بهسرعت بـه محـل مگاسـب جهـت درمـان برسـگد .ايـ افـراد
میبايست با رنگ سبز عالمتدار شوند.
 ارزيابی تگفس :اگر كمتر از  11بار در دقیقه باشد بايد به ارزيابی سیستم گـردشخون پرداخت .اگر بی

از  11بار در دقیقه باشد با رنگ قرمز عالمتدار مـیشـوند .اگـر

تگفس وجود نداشته باشد با رنگ سیاه عالمتدار میشود.
 ارزيابی گردش خون :اگر زمان بازگشت پرشدن مويرگی كمتـر از دو ثانیـه باشـدبايد بتوان نبض راديال را لمس كرد .در اي صورت به ارزيابی سیستم مغزی میپردازيم.
درصورتیكه نبض راديال وجود نداشته باشد يا زمان بازگشت مـويرگی بـی

از  3ثانیـه

باشد ،با رنگ قرمز عالمتدار میشود .در ضم میبايست هرگونه خونريزی خارجی نیـز
مد نظر باشد.
 ارزيابی سیستم مغزی :اگر بیمار توانايی انجا دسـتورات سـاده را داشـته باشـد ونسبت به مكان و زمان آگاهی داشته باشد با رنگ زرد عالمتدار مـیشـود .اگـر بیمـار از
دستورات اطاعت نكگد يا دچار عد هوشیاری باشد با رنگ قرمز عالمتدار میشود.

فصل دوازدهم :اورژانسهاي حوادث زيستی 

471

 -5-11مراقبت از بیماران در منطقه با درجه خطر باال
مراقبت های پزشكی در صورت گیر كـردن يـا بـه دا افتـادن بیمـار ممكـ اسـت
احتیاج شود (ابزارآ ت پزشكی میبايست در اختیار باشـگد) .بـهدلیـل آلـودگی محـیط،
اقدامات تهاجمی بايد به حداقل برسگد
 كگترل راههای هوايی استفاده بیمار از ماسك و يا ونتیالتور ارزيابی سريع بیمار از لحاظ آسیبهای نخـاعی احتمـالی بعـد از پايـان اقـداماتاولیه.

 -6-11ترياژ (اولويتبندي مصدومین حوادث زيستی)
ترياژ به معگی طبقهبگدی كردن و يك روش كلی بـرای تقسـیمبگـدی بیمـاران بـر
اساس فوريت نیاز به درمان است .اي روش در وضعیتهای مصدومی انبـوه كـه امكـان
برخورد كالسیك با تكتك بیماران وجود ندارد ،استفاده میشود.
ترياژ از لغت فرانسوی  Trierبه معگی دستهبگدی كردن ،مشت شده اسـت .عمـل
ترياژ به ارت

فرانسه برمیگردد و برای اولی بار در زمان ناپلئون بهكـار بـرده شـد كـه

برای مشخص كردن يك درمانگاه سرپايی برای سربازان زخمی استفاده میشـد .هرچگـد
امروزه در ترياژ ،مصدومی به چهار يا پگج دسته تقسیم میشوند .اولی بار در جگگهای
جهانی اول از اي روش برای جدا كردن و اولويتبگدی مصدومی جهت انتقال به صفو
عقب استفاده میشد.
فردی كه مسئولیت اي كار را بر عهده داشت افسر ترياژ خوانده میشد و دورههـای
خاصی را بدي مگظور طی میكرد .در كشورهای فرانسهزبان ،پزشكان كار ترياژ را انجـا
میدهگد ولی در ساير كشورها برای اي كار از پرستارها يا تكگسی هـا بهـره مـیبرنـد و
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معتقدند كه پزشك در زمان حوادث كارهای مهمتری دارد ،اما ناگفته نماند كه تشخیص
اولويت های انتقال مصدومی نیاز به تجربه و مهارت زيـادی داشـته و فـرد بايـد از علـم
كافی پزشكی نیز برخوردار باشد.
در قوانی بی المللی ترياژ را از جمله وظايف كمیتـه بـی المللـی صـلیب سـرخ بـر
شمردهاند .در اولويتبگدی مصدومی پس از مشخص شدن رتبه هر فرد يك رنـگ بـه او
تعل میگیرد .اي رنگ بهصورت يك نوار رنگی يا برچسب يا دستبگد بوده و زمان نصب
آن وقتگیر نبوده و در نهايت سهولت صورت میپذيرد .چـون بررسـی تمـا مصـدومی
توسط يك يا دو افسر ترياژ مشكل و طاقتفرساست .لذا امروزه توصیه میشود كـه يـك
مركز تخلیه در كگار و خارج مگطقه آسیب ايجادشـده و مصـدومی پـس از ورود و ثبـت
برخی نشانهها از آن نقطه توزيع شوند .در حال حاضـر ،تريـاژ بخشـی از مـديريت انبـوه
مصدومی میباشد .مصدومان انبوه را جز با ترياژ صحیح نمیتوان ساماندهی كرد.
هد از ترياژ ،اولويت بگدی مصدومان بر اساس نیاز آنان به خدمات فوريتی پزشكی
است .انجا ترياژ مگاسب مگوط به ارزيابی سريع مصدومان است .تريـاژ اولیـه مـی توانـد
توسط ماهرتري فرد حاضر در صحگه به انجا برسد.

 -1-6-11معیارهاي برخورد ترياژ
 .3فوريت (وضعیت مصدو )  .3احتمال بقـا  .1دسترسـی بـه مگـابع مراقبـتهـای
پزشكی
مصدومان به چهار دسته تقسـیم شـده و برچسـبهـای مخصـوص رنگـی دريافـت
میكگگد .ترياژ اولیه در محل وقوع حادثه انجا می شود .در محل جمعآوری ،ترياژ ثانويه
به انجا میرسد .چون در حی انتقال و يا با گذشت زمان ممك است اولويت مصدومان
متغیر باشد ،در هر مركز ،پذيرش مصدومان ترياژ مجدد انجا میشود .انتقال مصـدومان
از محل وقوع حادثه تا محـل جمـعآوری و از آنجـا تـا بیمارسـتانهـای مرجـع نیـاز بـه
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ساماندهی آمبو نسهـای درگیـر دارد .آمبـو نس دارای انـواع گونـاگون مـیباشـد و از
آمبو نسهای ساده معمـولی تـا آمبـو نسهـای پیشـرفته را شـامل مـیشـود .حسـب
موقعیت ،تعداد مصدومان ،مكان جغرافیايی و امكانات موجود ،ترابـری هـوايی و دريـايی
نیز می تواند بهكارگرفته شود .همه سازمان هـای امـدادی نیازمگـد برنامـهريـزی در ايـ
خصوص ،تعريف سگاريوهای جايگزي و تدوي میباشگد.

 -1-6-11اهداف ترياژ
 تشخیص سريع مصدومیگی كه نیاز به تثبیت فوری مراقبتهای پزشـكی میـدانیدارند
 تشخیص مصدومیگی كه فقط با جراحی فوری میتوانگد نجات يابگدروند ترياژ میدانی در سه سطح صورت میگیرد:
 .1ترياژ در صحنه (ترياژ )1
غالباً توسط امدادگران انجا می شود .در ايـ نـوع تريـاژ ،مصـدومی بـه دو گـروه
تقسیم میشوند  -3 :حاد (با عالمت نوار قرمز) كه نیازمگد مراقبـتهـای پزشـكی فـوری
میباشگد -3 .غیر حاد (با عالمت نوار سبز) كه میتوانگد مگتظر بمانگد.
 .1ترياژ مديكال (ترياژ )1
اي ترياژ در محل ورودی پست مراقبتهای پزشكی پیشرفته (اورژانس صحرايی) و
توسط نیروهای مجرب درمانی صورت میگیـرد .در ايـ مرحلـه روی كـارتهـای تريـاژ
( )Tagكه با رنگ كدبگدی شدهاند ،اطالعات دقی تـری از مصـدومی ثبـت و در چهـار
سطح درمانی بهشكل رنگ قرمز (درمان فوری) ،رنگ زرد (درمان تـأخیری) ،رنـگ سـبز
(درمان سرپايی) و رنگ سیاه (فوت شدگان) طبقهبگدی میشوند.
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 .3ترياژ انتقال (ترياژ )3
اي ترياژ قربانیان را برای انتقال به مراكز درمـانی كـه از پـی

هماهگـگ و آمـاده

شده اند ،اولويت بگدی میكگد .مدير پسـت مراقبـتهـای پیشـرفته بـا همـاهگگی پسـت
فرماندهی و بیمارستان و بر اساس وضعیت قربانیان و مقصد ،نوع وسیله نقلیه و اسكورت
درمانی را تعیی میكگد .در اي خصوص طبقهبگدیها بدي شكل است:
 رنگ قرمز :فوراً ،توسط آمبو نس مجهز و اسكورت پرستار (به اتـا عمـل و يـا)ICU
 رنگ زرد :پس از گروه قرمز توسط آمبو نس و اسكورت امدادگر. رنگ سبز :در پايان عملیات توسط وسايل نقلیه موجود و بدون اسكورت (عمدتاًبه بیمارستان اصلی مگتقل نمیشوند).
 -رنگ سیاه :به سردخانه انتقال میيابگد.

 -3-6-11روش ترياژ
در وضعیتهای مصدومی انبوه ،برای ارزيابی و طبقهبگدی سريع قربانیان ،از روش
 STARTاستفاده میشود .در اي روش مصدومی كه قادر به راه رفت هستگد ،اولويت
( 1سبز) و بقیه بر اساس وضعیت تگفسی ،خونرسانی بافتها و قوای ذهگی ،اولويتهـای
قرمز ،زرد يا سیاه میگیرند .بايد توجه كرد كه در حی ترياژ كمكهـای اولیـه بجـز بـاز
كردن راههای هوايی و كگترل خونريزی شديد ،مجاز نیست.

-4-6-11كارتهاي ترياژ
انواع مختلف كارتهای ترياژ تهیه شدهاند .كارتها دارای يك سوراخ هستگد كه بـه
وسیله ن به گردن قربانی بسته میشوند كه اغلب دارای اي مشخصات هستگد.
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 -3قطعات رنگی جداشونده بر اساس اولويت بیمار كه همه آنها دارای شـماره  1يـا
 3رقمی يكسان و مشابه با شماره كارت هستگد.
 -3مشخصات فیزيكی شامل نا يا شماره ،س  ،جگس ،زمان ،نـبض ،تـگفس ،فشـار
خون و سطح هوشیاری با استفاده از مقیاس .AVPU
 -1دو تصوير روبرو و پشت انسان برای عالمتگذاری نقاط صدمهديده.
 -0قسمت مربوط به مسئول انتقال شامل نوع جراحت بیمار ،واحـد انتقـالدهگـده،
زمان اعزا و مقصد.
 -1قسمت مربوط به نوع صدمات با توجه به اولويت در پشت كارت.
روند ترياژ میدانی در سه مقطع صورت میگیرد:

 -5-6-11ترياژ در صحنه
اي ترياژ طبقهبگدی مصدومی در صحگه حادثه يعگی محلـی كـه اولـی بـار پیـدا
میشوند و يا در محل تجمع مصدومی میباشد .اي تريـاژ بـه علـت محـدوديت مگـابع
درمانی غالباً توسط امدادگران و گاهی تكگسی های اورژانس انجا میشود .بـا توجـه بـه
اي كه امدادگران تجربه كافی در ترياژ ندارند و غالبا مصدومی قرمـز و زرد را از يكـديگر
تشخیص نمیدهگد ،در اي نوع تريـاژ ،مصـدومی بـه دو گـروه تقسـیم مـیشـوند :اول
كسانیكه نیازمگد مراقبت های پزشكی فوری هستگد ،دو كسانیكـه مـیتوانگـد مگتظـر
بمانگد .به عبارت ديگر ،طبقهبگدی مصدومی به حاد يا قرمز و زرد و غیـر حـاد (سـبز و
سیاه) ،مصدومی حاد بـا يـك نـوار قرمـز بـزر

و مصـدومی غیـر حـاد بـا نـوار سـبز

عالمتگذاری میشوند .با اي روش ،زمان ترياژ در صحگه ( شامل ارزيـابی ،طبقـهبگـدی
عالمتگذاری و انتقال) بهطور قابل توجهی كوتاه و طبقهبگدی غلط نیز كاه

میيابد.
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 -6-6-11ترياژ مديكال
اي ترياژ در محل ورود در پست مراقبتهای پزشكی پیشرفته و توسـط پرسـگل بـا
تجربه مراقبت های پزشكی كه مهارت زيادی در ترياژ دارند ،صـورت مـیپـذيرد .اگرچـه
مصدومی بیشتر مجروحی هستگد ولی برخی حوادث ويهه مثل مسمومی غذايی انبـوه
و مسمومیتهای شیمیايی قربانیانی دارند كه فقط نیاز به مراقبتهای شـديد دارنـد و از
اي گذشته ،درمان اولیه شوك در احیاء میباشد .از اي جهت پزشـك متخصـص ارجـح
بهعگوان مسئول ترياژ به ترتیب :پزشك متخصص اورژانس ،متخصـص بیهوشـی و جـراح
میباشگد .هد ترياژ مديكال ،تعیی سطح مراقبتهـای مـورد نیـاز مـیباشـد .در ايـ
مرحله كه از  tagيا كارتهای ترياژ كه با رنـگ كدبگـدی شـدهانـد ،اسـتفاده مـیشـود.
اطالعات دقی تـری از مصـدومی روی ايـ كـارتهـا ثبـت مـیشـود و بـا اسـتفاده از
برچسبهای رنگی ،مصدومی در چهار سطح درمانی طبقهبگدی میشوند.
 -1قرم  :نیازمگد مراقبت فوری برای تثبیت وضعیت هستگد و بدون اي مراقبتها
در عر

دقاي تا كمتر از يك ساعت جان خود را از دست میدهگد .مثل شوك بـه هـر

علت ،اختال ت تگفسی ،ضربه با مردمكهای نامساوی ،خونريزی شـديد خـارجی ،قطـع
عضو ناقص ،سوختگی شديد صورت و راههای هـوايی نشـانههـای انفـاركتوس ،میوكـارد
(سكته قلبی) ،مسمومیت شديد و مراحل بحرانی زايمان .اي مراقبتهای میدانی فـوری
برای مصدومی كه مستعد زنده ماندن و نجات از مر

هستگد موجب میشود كـه آنهـا

تا انتقال به يك مركز درمانی دوا بیاورند و برای درمان آنهـا را آمـاده نمايـد .همچگـی
موجب طبقهبگدی مجدد آنها از قرمز به زرد میشود.
 -1زرد :نیازمگد مراقبت و نظارت دقی هستگد ولی مراقبت میتواند تـا حـدی بـا
تاخیر انجا شود؛ زيرا اي بیماران بدون اقدامات درمانی هم حداقل يك ساعت يا بیشـتر
دوا میآورند .به هر حال تما اي بیماران ر گیـری مـیشـوند و بـرای بـروز هرگونـه
عوار

به دقت نظارت میشوند و اولی اقدامات درمانی برای آنها صورت میگیرد .خطر
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شوك ( مثل حمله قلبی ،ترومای شديد شكم) شكستگی مركب ،شكستگی فمور و لگـ ،
سوختگی های شديد ،ضربه مغزی همـراه بـا كـاه

سـطح هوشـیاری و مصـدومی بـا

وضعیت نا مطمئ .
 -3سب  :افرادی هستگد كه صدمات خفیف دارند و بدون درمان هم خطر مر
عوار

يـا

دائمی آنها را تهديد نمیكگد ،مثل شكستگیهای كوچك ،سوختگی و زخمهـای

خفیف ،اختال ت عصبی ،روانی ،اختال ت زنان و زايمان .اي بیماران پـس از پانسـمان و
آتلبگدی در انتهای عملیات میدانی انتقال خواهگد يافـت .مصـدومیگی نیـز كـه مسـتعد
مر

هستگد و امیدی به زنده ماندن آنها نیست در اي گروه طبقهبگدی مـیشـوند و در

انتهای عملیات میدانی در صورتیكه هگوز زنده باشگد به مراكز درمانی انتقال مـیيابگـد؛
مثل سوختگی بی

از  31درصد و شوك در مراحل پايانی .در برخی طبقهبگدیهـا ايـ

گروه با رنگ آبی مشخص میشوند.
 -4سیاه يا خاكستري :كه مصدو متاسفانه با توجه به انجا  CPRو كمكهـای
اولیه به تشخیص پزشك فوت كرده است.
براساس دستورالعملی كه توسط مراجـع ذیصـالح تهیـه مـی شـود ،اجسـاد دفـ
میشود.
نكته :شرايط ويهه پاس های متفاوتی را ايجاب میكگگد .يك مصـدو بـا سـوختگی
 11درصد بهطـور كالسـیك در گـروه قرمـز طبقـهبگـدی مـیشـود .در يـك حادثـه بـا
تعداداندكی مصدومی و دسترسی به مگابع درمانی ز  ،اي مصدو بايد بهطـور جـدی
تحت مراقبت قرار گیرد و بهسرعت به يك واحد مراقبتهای ويـهه انتقـال يابـد .ولـی در
يك سانحه با مصدومی انبوه كه مگابع درمانی محدود هستگد ،شروع درمان يك چگـی
مصدو سوختگی مـیتوانـد تـا يـك سـاعت مـادامی كـه مشـكالت تگفسـی نـدارد بـه
تاخیرانداخته شود و بگابراي  ،اي مصدو در گروه زرد طبقهبگدی میشود.

  478شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

 -7-6-11ترياژ انتقال
اي ترياژ ،مصدومی را برای انتقال بـه مراكـز مراقبـتهـای پزشـكی كـه از پـی
هماهگگ شده اند ،اولويت بگدی میكگد .چگانچه پست مراقبت های پزشـكی پیشـرفته در
ايفای نق
كاه

خود موف باشد ،در نتیجه درمانهای انجـا شـده ،تعـداد مصـدومی قرمـز

میيابد .بگابراي

ز است مصدومی قبل از انتقـال ،مجـددا ارزيـابی شـده و در

صورت لزو  ،بر چسب رنگی آنها تغییر مـیيابـد .مسـئول پسـت مراقبـتهـای پزشـكی
پیشرفته بر اساس وضعیت مصدومی و با هماهگگی پست فرماندهی و بیمارستان مقصـد
تعیی میكگد كه چه كسانی به كدا مقصد و با چـه وسـیله نقلیـه و اسـكورت درمـانی
انتقال میيابگد.
كدبگدی رنگی مصدومی به قرار زير است:
قرمز :فوراً يا در اولی فرصت ممك توسط آمبو نس مجهز و اسكورت درمـانی بـه
بیمارستان تعیی شده انتقال میيابگد .اي مصدومی بهطور كلی دو دسته هستگد
الف) كسانیكه نیازمگد اقدامات اورژانس هستگد
ب) كسانیكه به بخ

 ICUمگتقل میشوند

زرد  :پـس از انتقـال مصـدومی قرمـز توســط آمبـو نس و اسـكورت امـدادگر بــه
بیمارستان انتقال میيابگد.

 -8-6-11اقدامات
 -3كگترل راه هوايی  -تگفس و گردش خون
 -3قرار دادن مصدو در وضعیت مگاسب
 -1كگترل خونريزی
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امدادگر بايد به خاطر داشته باشد كه در صحگه حادثه ،مهـمتـري اولويـت ،انتقـال
مصدومی حاد به پست مراقبتهای پزشكی پیشرفته ،ضم اطمیگان از انجا كمكهای
اولیه كلیدی مثل راه هوايی و كگترل خونريزی میباشـد .از آنجـائیكـه احیـای قلبـی-
ريوی  CPRزمان و نیروی انسانی زيادی را به خود اختصاص میدهـد ،در صـحگه يـك
حادثه با وضعیت مصدومی انبوه هرگز نبايد  CPRانجا شود.

 -9-6-11مدارک پ شكی ترياژ و كار برد آنها
در ترياژ اولیه ،مسئول بخ

يا گروه از ابتدا تـا انتهـای مسـیر مصـدومی حركـت

میكگد تا تعداد تقريبی آنان بهدست آيد .در اي مرحله چگانچـه پرسـگل كـافی حضـور
داشته باشگد ،همزمان قربانیان براساس وخامت ظاهر حال آنان ،عالمتگذاری میشـوند
كه بتوانگد مشكالت تهديدكگگده زندگی را برطر كگگـد ،مثـل بـاز كـردن راه هـوايی و
كگترل خونريزی شديد .در سوانح خیلی بزر

كه سـاختمانهـای بـزر

چگدطبقـه يـا

نواحی متعدد آسیب میبیگگد ،مسئول ترياژ برای هر طبقـه يـا ناحیـه ،يـك تـیم تريـاژ
تعیی میكگد.

 -11-6-11كارتهاي ترياژ
 -3ابتدا با ارزيابی سريع وضعیت مصدو اولويت او را تعیی كگید.
 -3در با ی كارت از با به پايی  0قطعه رنگی قرمز ،زرد ،سبز و سـیاه قـرار دارد
كه همه آنها دارای يك شماره شگاسايی  1يا  1رقمی يكسان هستگد .قطعات رنگـی كـه
با تر از اولويت مصدو هستگد را از محل نقطه چـی جـدا كگیـد .مسـلما اگـر اولويـت
مصدو قرمز باشد چیزی جدا نمـیشـود .در ارزيـابی و تريـاژ مجـدد ،چگانچـه اولويـت
مصدو تگزل كگد (حال مصدو بهتر شود) ،مجدداً قطعه با تر از اولويـت فعلـی را جـدا
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كگید و چگانچه در ارزيابی مجدد ،اولويت قربانی بـا تر بـرود ز اسـت كـارت تريـاژ را
كگید .به اي ترتیب ،همیشه قطعه رنگی با يی نشاندهگده اولويت قربـانی اسـت.

عو

ضمگاً در صورتیكه يكی از مصدومی در سانحه گرفتار شده ولی جراحتی برنداشته روی
كارت ترياژ بگويسید «غیر مجروح» .بگابراي مصدومی برای هرگونه جراحات و عـوار
بعدی نظارت میشوند.
نحوه انتقال :درحوادث استانی يا ملی كه در مگطقه قابل پاسخگويی نیسـت ،انتقـال
هوائی با بالگرد و هواپیما عالوهبر انتقال زمیگـی مـورد نیـاز مـیياشـد .در ايـ سیسـتم
بیماران با درنظر گرفت چهار شاخص ارزيابی میشوند:
 بلگد شدن و راه رفت وضعیت تگفسی وضعیت خونرسانی وضعیت هوشیاریبیمارانی كه در صحگه حادثه قادر به راه رفت هستگد بايد بـه محـل امگـی مگتقـل
شوند.

فصل سیزدهم

قرنطینهسازي و كنترل
گسترش آلودگی
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 -1-13مقدمه
ايزو سیون و قرنطیگهسازی دو واژه پزشكی در حوزه كگتـرل بیمـاریهـای عفـونی
میباشگد كه از دوران قديم كاربرد داشـته اسـت .بـهعگـوان مثـال قبـل از پهلـو گیـری
كشتیهای خارجی در بگادر كشورها ،مدتی كشتی و مسـافري آن را در نزديـك سـاحل
نگه میداشتگد كه در صورت وجود بیماری خصوصاً در مرحله نهفته و با بروز آن ،عالئـم
بالیگی آشكار گردد كه اي يك قرنطیگه اولیه و ساده جهت افراد بـا شـك بـه ابـتال و در
مرحله اولیه بیماریهای عفونی و واگیردار میباشد .بگـابراي هـد از قرنطیگـه سـازی،
جداسازی افراد با آلودگی و ابتال به بیماری در دوره نهفته میباشد كه در دوره قرنطیگـه
عالئم آشكار میگردد .در موردايزو سیون بايد گفت كه هد از آن جداسـازی بیمـاران
برای پیشگیری از گسترش انتقال آن به ديگران و افراد سالم میباشد.ايزو سـیون دارای
انواع تگفسی ،قطرات ترشحی دهانی  -تگفسی و تماسی عا میباشد.

 -1-13انواعاي والسیون و احتیاطات تماسی بیمـاران و پرسـنل
پ شكی بر پايه نحوه انتقال بیماريهاي عفونی و واگیردار
 -1-1-13احتیاطات تنفسی عوامل منتقله از هوا
اي نوع احتیاط برای موارد ناشی از قطرات تگفسی و يا ذرات میكروبـی كـوچكتر و
يا مساوی  1میكرومتر كه در نهايت به راههای تگفسـی تحتـانی و آلوئلهـا راه مـیيابگـد،
میباشد .میكروارگانیسمهای بـا خطـر انتقـال بـا بـدي شـكل شـامل سـرخك ،سـل،
آبله مرغان و احتما ً آنتراكس و طاعون تگفسی میباشگد .بیماران با ابـتال بـه ايگگونـه از
بیماریها میبايست در اطا اختصاصی و با فشار هـوای مگفـیايزولـه شـده و هـوای در
جريان اطا حداقل  1بار در ساعت فیلتر گرديده و كادر پزشكی هگگـا ورود بـه اطـا
مذكور عالوهبر امكانات احتیاطات عـا كـه شـامل اسـتفاده از گـان ،دسـتك

و كفـ
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مگاســب اســت بايــد از ماســك اختصاصــی بــا فیلتــر هپــا ( )HEPAكــه دارای تــوان
فیلتراسیون ذرات تا  3میكرومتر قطر بی

از  %31باشگد ،استفاده نمايگد.

 -1-1-13احتیاطات ترشحات تنفسی ب رگ
اي نوع انتقال بهدنبال سرفه ،عطسه و صحبت نمودنايجـاد مـیگـردد .ايـ ذرات
بهدلیلاندازه ،به مدت طو نی در هوا باقی نمانده و سقوط مینمايگد .اي ذرات بهدنبـال
تماس با مخاطات چشم ،دهان و تگفس در فرد حسـاسايجـاد بیمـاری مـینمايگـد ،لـذا
پرسگل پزشكی در فاصله تماسی يك متر و كمتر ،میبايست از ماسـك اسـتاندارد مانگـد
ماسك جراحی  N92استفاده نمايگد .در اطا بستری ايـ بیمـاران ،مـیتـوان بیمـاران
مشابه را (مانگد بیماران مبتال به عفونـت هـائی مانگـد هموفیلـوس آنفلـوآنزا ،آنفلـوآنزا و
بسیاری ديگر از عفونتهای تگفسی ويروسی ديگر ،مگگگوكـوك و مايكوپالسـما) بسـتری
نموده و اطا نیاز به فشار مگفی ندارد.
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 -3-1-13احتیاطات تماسی عام
در حد عمومینیاز به احتیاط داشته و پوشیدن گـان و دسـتك

بـه همـراه كفـ

مگاسب كافی بوده و بـرای مراقبـت از چشـم ،اسـتفاده از عیگـك مگاسـب و ويـهه كـادر
پزشكی توصیه میگردد .در اطا بستری اي بیمـاران مـوارد مشـابه نیـز قابـل بسـتری
میباشگد مانگد عفونتهای گوارشی و گاستروآنتريتها ،ايدز و هپاتیتهای ويروسی.

 -4-1-13اي وله كردن افراد آلوده
در اي اقدا  ،محیط از طري استفاده از گراديانهای هوای فشرده (مگفی و مثبت)
و حذ مگافذ موجود ،جداسازی میشود .فشار مگفی در زمانی كه جريـان افزايگـده بـه
داخل ناحیه ايزولهشده وارد میشود ،وجود دارد .همانگونه كه قبالً اشاره شد ،اسـتفاده
از اتا های ايزو سیون بخ های توبركلوزيس در بیمارستانهـا بـرای محافظـت سـاير
قسمتها در برابر تكثیر عامل عفونتزا ،در داخل اي نواحی ،فشار مگفی میباشـد .ايـ
نوع سیستم برای محافظت ساير افراد بیمارستان در مقابل پاتوژنهـا در داخـل محـیط
ايزو سیون راهاندازی میشود .هوای موجود در اي اتا هـا بعـد از عبـور از يـك فیلتـر
HEPAو اتا های كگترل بیوسیدال به داخـل اتمسـفر رهـا مـیشـود .محفظـههـای
ايزولهشده كه دارای فشار مثبت هستگد هوای داخل را به خارج فرسـتاده و در نتیجـه،
فضای داخلی آن در برابر آلودگی خارجیايم میباشد .برای مثال ،برخی از بخ هـای
بیمارستان مانگد بخ

توبركلوزيس ايزوله بوده و فشار مثبت دارد ،درحـالیكـه مـابقی

بیمارستان يا حداقل اتا های مجاور ،دارای فشار مثبت میباشگد .بگابراي هوای داخـل
اي بخ ها با استفاده از فیلترهای HEPAتصفیه میشود و اي هوای خالص عاری از
هرگونه عوامل عفونتزا میباشد.
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 -3-13حفاظتهاي فی يكی در مقابل عوامل زيستی
 -1-3-13تجهی ات حفاظتی فی يكی انفرادي
ماسكهای تگفسی مخصوص جگگهای شیمیايی ،میكروبی ،هستهای ،ماسكهـای
استاندارد  ،NBCلباس مخصوص ،دستك

و چكمه مخصوص باعث حفاظت مـؤثر بـر

علیه حمله میكروبی میشوند .ماسكهای تگفسی موجود كـه بـه فیلترهـای مخصـوص
مجهز هستگد میتوانگد سیستم تگفسیرا از ذراتی بزرگتر از  3الی  3/1میكرومتر حفـظ
كگگد .امروزه انواع بهسازیشده اي ماسكها مثل نمونه  M40به قـدری راحـت و قابـل
تحمل میباشگد كه سـربازان مـیتوانگـد شـب را بـا آن بـه صـبح برسـانگد .لبـاسهـای
مخصوصی نیز ساختهشده كه ويهه جگگافزارهـای شـیمیايی -میكروبـی بـوده و باعـث
حفاظت در مقابل عوامل میكروبی میگردند .حتی يونیفر های مرسو نظامی نیز در حد
خود میتوانگد باعث حفاظت بر علیه آلودگی پوستی از طري محیط شوند .افراد آلوده و
بیمارانی كه قادر به پوشیدن لباس و چكمـه مخصـوص نیسـتگد بايسـتی ی پتوهـای
مخصوص حمل مجروحی پیچیده و به همان طري حمل شوند .البته در ايـ صـورت
ماسك بیمار بايستی بازرسی شده و تهويه مگاسب نیز برای او انجا گیرد .حفاظتهـای
عمومی در مگاطقی كه به عوامل زيستی آلوده شدهاند شامل استفاده از انواع پگاهگاههای
مگاسب هستگد كه به سیستم تهويه با فیلترهای مخصـوص مجهـز شـده و دارای فشـار
مثبت میباشگد و قادرند افراد را از آلودگی زيستی حفظ كگگد .جريان هوا تگها از طري
فیلتر مخصوص مانع ورود عوامل آلودگی به داخل پگاهگاه مـیشـود .تـذكر ايـ نكتـه
ضروری است كه افراد آلوده قبل از ورود به اي گونه پگاهگاهها ،حتماً بايستی رفعآلودگی
شوند .اگر پگاهگاههای مخصوص وجود نداشت میتوان ساختمان و اتا های معمولی را
از طري مسدود كردن پگجرهها و روزنههای آنها و تعبیه سیستم تهويه ،مجهز به فیلتـر
مخصوص ايم و غیر قابل نفوذ كرد.
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با توجه بـه لـزو ادامـه عملیـات نظـامی در مگطقـه مـورد نظـر ،اغلـب عملیـات
امدادرسانی را میتـوان در همـان پگاهگـاههـای موجـود در محـل انجـا داد .بگـابراي
پگاهگاههايی كه به اي مگظور مجهز شدهاند بهتري مكان حفاظت از بیمـاران و انجـا
عملیات درمانی اولیه نیز بهشمار میآيگد .بیمارانی كه بیماریشـان بـر اثـر آلـودگی بـا
عوامل زيستی باشد و يا افرادی كه مشخصاً با عوامل میكروبی آلوده شده باشـگد لزومـاً
بايستی داخل پگاهگاهها تحت مراقبت اورژانسی قرار بگیرند .اگر پگاهگاههـای مجهـز بـه
فیلتر جلوگیریكگگده از عوامل میكروبی وجود نداشته باشد در شرايط عادی بهتر است
افراد بر روی تپه و جايگاههای بلگد مستقر شوند.

شكل  :1-13نمونهاي از لباسهاي محافظت كننده زيستی
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 -1-3-13كنترل بیوآئروسلها در محیطهاي سرپوشیده
در اماك و محیطهای سرپوشیده كه معمو ً دما و رطوبت در حد نیاز بیوآئرسلها
وجود داشته و ضمگاً فاكتورهای مزاحم هم موجـود نمـیباشـگد ،بیوآئروسـلهـا بیشـتر
مقاومت كرده و بهتر میتوانگد مگتقل شوند .از اي رو میبیگیم كه در شرايط عادی نیز
خطر شیوع بیماریهای واگیردار در فضاهای سرپوشیده بیشتر است .بگابراي در حمالت
زيستی بايد توجه خاصی به محیطهای سربسته بهخصوص اگـر جمعیـت متراكمـی در
آنها اقامت دارند (مثل بیمارستانها ،نقاهتگاهها ،پگاهگاهها و غیره) معطو نمود.
با توجه به مطالب فو  ،كگترل میكروارگانیسمها در هوا از اصول اولیه دفاع زيستی
میباشد .طر مختلفی برای كگترل بیوآئروسلها و پاتوژنها در هوا موجود است كـه از
آن جمله میتوان به پرتاب كردن ،جابجايی و تهنشیگی اشاره نمـود .در عمـل ،راههـای
مؤثری مثل تهويه ،تصفیه ،استفاده از اشعه ماورای بـگف

و جداسـازی فیزيكـی بـرای

كگترل بیوآئروسلها میتوانگد مورد استفاده قرار گیرند.

شكل  :3-13نمونهاي از سنگرهاي زيستی موسوم به M51
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 -3-3-13تهويه
«تهويه» روشی بسـیار متـداول بـرای جلـوگیری از تجمـع ذرات مختلـف در هـوا
میباشد .اي عمل با ايجاد جريان هوا در امـاكگی كـه آلـودگی هـوا وجـود دارد ،انجـا
میگیرد .اي كار را میتوان با باز كردن يك پگچره انجا داد كه در نتیجه ،هوای خارج
به سمت داخل حركت میكگد .با استفاده از تهويه مطبوع در واحدهای حرارتی ،هـوای
خارج به داخل اتا مگتقل میشود .تهويه بهعگوان يكـی از كـماثرتـري روشهـا بـرای
كگترل بیوآئروسلها در هوا محسوب میشود ،با اي حال دارای اهمیت زيادی میباشد.
تهويه باعث مخلوط شدن هوای داخل ساختمان با هوای خـارج آن شـده و در نتیجـه،
ذرات موجود در هوا كاه

میيابد .در بعضی از موارد ،ورود هوای خارج از ساختمان به

داخل میتواند باعث افزاي

ذرات موجود در هوای داخل ساختمان گردد .بـرای مثـال،

طب بررسیهای انجا شده در بیمارستانهايی كه برای پا ي

هوا تگها به تهويه متكی

هستگد ،مشخص شد كه ذرات قارچی موجـود در هـوا در داخـل بیمارسـتان بیشـتر از
محیط خارج آن میباشد .اي موضوع نشان میدهد كه تهويه به تگهـايی بـرای كـاه
قابـل مالحظـه بیوآئروسـلهـای پراكگـده در هـوا كـافی نمـیباشـد .بگـابراي بـرای
ساختمانهایعمومی مخصوصاً بیمارستانها ،بايد ساير روشهای كگترل بیوآئروسـلهـا
نیز به كار برده شود.

 -4-3-13فیلتراسیون
فیلتراسیون جريان هوا از يك جهت ،نسبتاً ساده بوده و هگوز بهعگـوان يـك روش
مـؤثر بـرای كگتـرل آلـودگی هـوا بـهكـار مـیرود .بعضـی از فیلترهـا ،مثـل فیلترهـای
HEPAتقريباً میتوانگد تمامی ذرات پاتوژن را جدا كگگد .اي نوع فیلترهـا معمـو ً در
هودهای زيستی استفاده میشوند .البته به علت قیمت با  ،اي صـافیهـا بـه نـدرت در

فصل سی دهم :قرنطینهسازي و كنترل گسترش آلودگی 

سیستمهای تهويه ساختمانها استفاده میشوند .در عو

491

،ساير سیستمهای تصـفیهای

كه به فیلتراسیون كیسهای تهويه خانگی موسومگد ،استفاده میشوند كه شـبیه كیسـه
جاروبرقی كار میكگد .معمو ً صافیهای هـوا بـا اسـتفاده از درصـد لكـه غبـار ارزيـابی
میشوند ،كه شاخص اندازه ذراتی است كه توسط فیلتر جدا میشـوند .درصـدهای بـا
نشاندهگده كارآيی بیشتر فیلتراسیون میباشد .ارزيابی معمـول بـرای فیلترهـای مـورد
استفاده در اكثر ساختمانها  11تا  11درصد است .مطالعات نشان داده است كه بـرای
جدا كردن ذرات ويروسی از هوا عمدتاً به میزان  33درصد نیـاز مـیباشـد .فاكتورهـای
ديگری كه كارآيی فیلتراسیون را تحت تأثیر قرار میدهگد ،به نوع سیستمگردش هـوا و
میزان تأثیر آن در حركت هوا در داخل ساختمان ،نوع كیسه مورد استفاده ،مادهای كـه
بهعگوان فیلتر انتخاب شده (نايلونی ،پشم شیشه و غیره) ،و نیز به اندازه تخلخل سطحی
فیلترها (3میكرومتر 1 ،میكرومتر و غیره) وابسته میباشد .همه ايـ فاكتورهـا مجموعـاً
كارآيی فیلتراسیون هوا و جداسازی ذرات حاوی آئروسلها را تحت تأثیر قرار میدهگـد.
علیرغم كارايی كه با فیلتراسیون قابل دستیابی است ،هگوز بیشتر اي سیستمها قادر به
توقف انتشار میكروارگانیسمها ،مخصوصاً ويروسها در هوا نمیباشگد .شايد در اي گونـه
موارد ،استفاده از يك راه حل ويهه برای اطمیگان از وجود هـوا بـرای تـگفس ،ضـروری
باشد.

 -5-3-13كنترل بیوآئروسلها
كگترل عوامل كشگده ،يك مرحله تكمیلی است كه میتوان آن را برای نابودی همه
میكروارگانیسمهای موجود در هوا و اطمیگان از زنده بودن آنهـا و غیـر قابـل عفونـتزا
بودنشان مورد استفاده قرار داد .روشهای ريشهكگی زيادی در دسـترس هسـتگد ،مثـل
حرارتدهی با  ،خشـك كـردن يـا آبزدايـی شـديد ،ازندهـی و پرتوافشـانی بـا. UV
معمولتري روش مورد استفاده از پرتو ماورای بگف  ،میكروبك

میباشد .ثابت شده
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است كه UVتوانايی مهار كردن انواع زيادی از پاتوژنها را دارا میباشد .البتـه میـزان
مقاومت بعضی از میكروبها متفاوت است .كگترل و مهار شیوع بیمـاری بـا اسـتفاده از
پرتوافشانی UVدر بخ
آلودة بخ

توبركلوزيس يك بیمارستان مورد بررسی قرار گرفـت .هـوای

از طري يك مجرای تهويه به داخل دو قفسه نگهداری خوكچههای هگـدی

سو داده شد .يكی از قفسها ،هوايی را كه با پرتو UVپرتو افشانی شده بـود و قفـس
ديگر ،هوای بدون پرتوافشانی را دريافت كردند .خوكچههای هگدی در اتاقك حاوی هوا
بدون پرتوافشانی ،دچار توبركلوزيس شدند ،درحالیكه حیوانات موجود در بخ

حاوی

هوای پرتوافكگیشده ،دچار عفونت نشدند .مطالعات انجا شده در بیمارستانهای مختلف
نشان میدهد كه استفاده مگاسب از پرتو UVبهمدت زمان تماس با UVبستگی دارد.

 -6-3-13اي وله كردن افراد آلوده
در اي اقدا محیط از طري استفاده از گراديانهای هوای فشرده (مگفی و مثبت)
و حذ مگافذ موجود ،جداسازی میشود .فشار مگفی در زمانی كه جريـان افزايگـده بـه
داخل ناحیه ايزولهشده وارد میشود ،وجود دارد .همانگونه كه قبالً اشاره شد ،اسـتفاده
از اتا های ايزو سیون بخ های توبركلوزيس در بیمارستانهـا بـرای محافظـت سـاير
قسمتهای بخ

توبركلوزيس در برابر تكثیر عاملعفونتزا ،در داخل اي نواحی فشـار

مگفی میباشد .اي نوع سیستم برای محافظت ساير افراد بیمارستان در مقابل پاتوژنها
در داخل محیط ايزو سیون راهاندازی میشود .هوای موجود در اي اتا ها بعد از عبـور
از يك فیلتر  HEPAو اتا های كگترل بیوسـیدال بـه داخـل اتمسـفر رهـا مـیشـود.
بگابراي هوای داخل اي بخ ها با استفاده از فیلترهای HEPAتصفیه میشود و ايـ
هوای خالص ،عاری از هرگونه عوامل عفونتزا میباشد.
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 -7-3-13مراقبت بهداشتی -درمانی پرسنل
پس از اي كه بیماران و اشخاص آلوده شدند بايستی تحت نظارتهـای پرسـتاری
ويهه قرار گرفتـه و اقـدامات پرسـتاری جداگانـه در مـورد آنهـا اعمـال گـردد .پرسـگل
بیمارستان و كادر بهداشتی -درمانی حاضر در مگطقه بايستی بـا اسـتفاده از گـانهـای
نفوذناپذير ،ماسكهای تگفسی مگاسـب و دسـتك هـای مخصـوص خـود را محافظـت
نمايگد .حتی برای اشخاصی كه بهطور مستقیم درگیر امر مراقبت از بیماران و اشـخاص
آلوده نیستگد ،خطر انتقال مستقیم عوامل عفونی وجود دارد .مخصوصاً مواد و لباسهای
آلوده و ترشحات بیمار و نمونههايی كه برای ارسال به آزمايشـگاه تهیـه شـده ،بايسـتی
خطرناك تلقی شده و روی آنها بر چسب مخصوص (ماده خطرناك) نصب شود .هرگونه
دستكاری كردن اي گونه مواد و وسايل بايستی توأ با احتیاطات ز باشد .همی طـور
هرگونه اقدا درمانی كه مستلز تماس با بدن بیمار باشد (مثل انواع جراحیها) ،شانس
انتقال آلودگی را دربر خواهگد داشت .البتـه همـه عوامـل زيسـتی هـم قـادر بـه انتقـال
مستقیم از بیمار به شخص سالم نمیباشگد .مثالً نمونههای آزمايشگاهی گرفتـهشـده از
بیماری كه با توكسی آلوده شده است را میتوان طب روشهای معمولی مورد آزماي
قرار داد و نیاز به اقدا احتیاطی خاصی ندارد .بیمارانی كه عاليم پگومونی طاعونی دارند
كالً بايستی بهعگوان بیماران خطرناك قلمداد شوند ،زيرا باسیل طاعون میتواند از آنهـا
به محیط اطرا مگتشر شود .سیاهزخم پوستی ممك است از طري تماس با خـون يـا
مايعات آلوده ،به شخص سالم مگتقل گردد .تماس متصديان بهداشتی و كادر درمانی بـا
ضايعات باز سیاهزخم و يا خون بیمار مبتال به سیاهزخم ،خطر ابتال به سیاهزخم تگفسـی
را در پی خواهد داشت .باسیلهای سیاهزخم پس از آنكه با هوا مجاور شدند بـه اسـپور
تبديل میشوند .اي موضوع نشان میدهد كه ورود اسپورها به سیستم تگفسی میتواند
شخص را تحت خطر ابتال به سیاهزخم تگفسی قرار دهد .فر فعال باسیل طاعون ممك
است خطرآفري باشگد زيرا در برخیشرايط میتواند به همراه آئروسل وارد بدن شـده و
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ايجاد بیماری نمايد .بگابراي  ،آزماي

و تماس با بدن قربانیان حمله میكروبی ،بايستی با

استفاده از روشهای خاص قرنطیگه و با تأكید برحفاظت هرچه بیشتر سیسـتم تگفسـی
توأ باشد.

 -8-3-13چگونگی برخورد با اشیاء و وسايل آلوده بیماران
اشیای آلوده و بقايای حیوانات و انسانهـای آلـوده بـه عوامـل زيسـتی اگـر درون
مجموعه خدمات پزشكی باشگد ،مسئولیت دفع و نابودی آنها بر عهده سیسـتم پزشـكی
است؛ اما چگانچـه در محـیط خـارج (مگطقـه عملیـاتی ،جگگـل و دشـت) باشـگد يـك
مسئولیت كامالً پزشكی محسوب نمیشوند .به هر حال همه افـرادی كـه بـه نـوعی بـا
اي گونه مواد سر و كار دارند و يا مسـتقیماً درگیـر دفـ قربانیـان يـا نـابودی حیوانـات
هالكشده هستگد بايستی نسبت به خطرات بالقوه و بالفعل آنها آگـاهی يابگـد .اجسـاد
قربانیان حمله میكروبی بايستی بدون درنگ و مطاب مقررات ويهه دفـ گردنـد .دفـ
اجساد قربانیان پس از چگد روز باعث تجزيه میكروبی و شـیمیايی آنهـا شـده و نتیجتـاً
خطر توكسی ها ،ويروسها و باكتریهای بدون اسپور را مرتفع مینمايد .شواهد و قراي
موجود نشان میدهگد كه وسايل و اشیای آلوده با باكتریهای اسپوردار تگهـا از طريـ
سوزاندن رفعآلودگی میشوند .البته روشهای جايگزيگی نیز وجود دارند كه میتـوان از
آنها استفاده كرد و آلودگی به باكتریهای اسپورزا را تا حد قابل قبولی كاه

داد.

 -9-3-13اداره امور بیماران و افراد آلوده
در شرايطی كه تعـداد مجـروحی خیلـی زيـاد باشـد ،عمـالً در روشهـای انجـا
امدادهای فوری تفاوتهايی وجود نخواهد داشت .در شرايط جگگی ممك است مراكز و
تسهیالت بهداشتی -درمانی به وسیله بمبـاران يـا توپخانـه نـابود شـده باشـگد .در ايـ

فصل سی دهم :قرنطینهسازي و كنترل گسترش آلودگی 

495

صورت مجروحی غیر نظامی را بايستی اجباراً در داخل واحدهای مسـكونی كـه سـالم
ماندهاند بستری نمود و مجروحی نظامی را درون خودروهای نظامی مگتقـل نمـود .در
مـورد طیـف وسـیعی از بیمـاران ناشـی از حملـه میكروبـی ،تسـهیالت ويـههای مثـل
راديوگرافی ،تجهیزات تگفس مصگوعی و امكانات جراحی مورد نیـاز نخواهـد بـود .البتـه
بیمارانی كه تحت تأثیر توكسی های جگگی بودهاند ،مستثگی هستگد .اي گونه بیمـاران
معمو ً دارای عاليم خطرناكی مثل فلج عضـالت تگفسـی بـوده و نتیجتـاً بـه وسـايل و
تجهیزاتی همچون دستگاه تگفس مصگوعی نیاز خواهگد داشت.
چگانچه عوامل زيستی مگجر به شیوع بیماریهايی شوند كه مثل آنسفالیت اسـبی
ونزوئالئی يا تب كیو كه مر ومیر نسبتاً كمتری ايجاد میكگگد ،خدمات اولیه پزشكی را
میتوان در سطح مگطقهای مستقر كرد .اگر بیماری ناشی از اي عوامل نیاز به پروتكـل
درمانی خاصی مثل درمان آنتیبیوتیكی برای تو رمی دارند ،راهگمای نحوه تهیه دارو و
چگونگی تجويز آن بايستی از قبل تهیه و در دسترس واحدهای اجرايی قرار داده شـود.
در مورد بیماریهايی كه مر ومیر فراوان ايجاد میكگگـد مثـل تـب زرد و آنهـايی كـه
درمان اختصاصی در مورد آنها در دست نیست ،روشهای عمومی مراقبتهـای اولیـه از
آنها توسط افراد غیر حرفهای بايستی از قبل تهیه و در بـی واحـدهای اجرايـی توزيـع
گردد .الزاماً همه اشخاصی كه تحت تأثیر سالحهای زيستی قـرار داشـتهانـد (باسـتثگاء
مسمومی با توكسی ) عاليم بیماری را بهصورت همزمان نشان نمیدهگد و بعضاً چگـد
روز بعد واقعاً بیمار شده و از پای در میآيگد .اغلب اي گونه بیماران میتوانگد در خـالل
يك مدت زمـان مشـخص پـس از انجـا حملـه (بسـته بـه دوره كمـون بیمـاری) بـه
فعالیتهای خودشان ادامه دهگد ،با اي حال تأكید میشود كه رجـوع مجـدد آنهـا بـه
فعالیت عادی تا تشخیص دقی عامل زيستی به تعوي افتد.
در چگی شرايطی اغلب اتفا میافتد كه يك نفر پزشك متخصص به كمك چگـد
امدادگر مسئولیت مراقبت و درمان صدها مجروح را بر عهده داشته باشد .تهیه اطالعات
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كلی راجع به بیماری و عاليم بـالیگی آن ،داروهـای مـؤثر و نحـوه مراقبـت از بیمـاران
بهصورت بروشورهای عملیاتی و توزيع آنها در واحدهای اجرايی میتواند نقیصه كمبـود
پزشك متخصص را تا حدزيادی جبران نمايد.
مديريت بهداشت و درمان جگگ در چگی اوضاع و احوالی به نحوی بايد عمل كگد
كه ترس و هراس را از بی ببرد .اگر سیستم بهداشتی  -درمـانی در وضـعی باشـد كـه
بتواند سريعاً عامل بیماری را تشخیص دهد ،میتواند اطالعات مربوط به عامل بیمـاری،
دوره كمون و غیره را در اختیار افراد حاضر در مگطقه قرار دهد و از اي طري  ،اعتماد و
اطمیگان آنان را جلب و نتیجتاً موجبات آرام

آنها را فـراهم آورد .چگانچـه تشـخیص

عامل زيستی در كوتاهمدت میسر نباشد و جمعیت حاضر (نظامی و غیر نظامی) نسـبت
به وضعیت موجود توجیه نگرديدهاند ،عكسالعمل روانی ممك است به نحوی ابراز شود
كه آثار سوء و مخرب آن از آثار خود بیماری فراتر رود.

فصل چهاردهم

درمان مصدومین حوادث
زيستی
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 -1-14مقدمه
آشگائی با اصول و آلگوريتم درمان مصدومی حوادث زيستی جهت پرسگل بهداشت
و درمان و مراكز درمانی ضروری بوده و لذا تدوي پروتكلهای مربوطـه اهمیـت حیـاتی
دارد.

 -1-14اقدامات درمانی بهدنبال بروز حوادث زيستی
 درمان عالمتی (اصالح اختال ت آب و الكترولیتهـا و هموديگامیـك ،جـايگزيگیخون و سلولهای خونی ،جايگزيگی فاكتورهای انعقادی ،برقراری و اصالح وضع تگفسی)
 درمان اختصاصی (درمان ضد ويروسی ،درمان آنتیبیوتیكی ،درمـان ضـد قـارچ ودرمان آنتیتوكسیگی)
گروههای مداخلـهگـر پزشـكی مـیبايسـت قبـل از ورود بـه مگطقـه آلـوده جهـت
امدادرسانی ،اصول كلی حفاظت پزشكی شخصی و احتیاطات تماسی عمومیو همچگـی
اختصاصی مربوط به هر عامل و بیماری را در حـد تمـا و كمـال رعايـت نمايگـد كـه از
جمله شامل استفاده از گان ،دستك  ،عیگك ،كف

مگاسـب و ماسـكهـای اختصاصـی

میباشد.

 -3-14پروتكلهاي درمانی مصدومین حوادث زيستی
پروتكلهای درمانی و خدماترسانی پزشكی يكی از مهمتري بخـ هـا در جريـان
حوادث و بحران های زيستی می باشد كه بسیار اورژانسی بوده و برای مصدومی اهمیـت
حیاتی دارد.

  511شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

ابعاد كاری در اي بخ

شامل چگد جزء مهم و مرتبط به هم میباشـد كـه شـامل

موارد ذيل میگردد:
الف) درمان عالمتی كه شامل رعايت همه موارد اورژانس در طب بوده كه از جملـه
رعايت اصول ( )ABCدر برخورد با مصدو است و شامل :توجه به وضع تگفسـی بیمـار،
وضعیت قلب و فشار خون ،خونرسانی ارگانهای حیاتی بدن ،اصالح آب و الكترولیتهـا،
اصالح نقص فعالیت بافتها و ارگانهای دچار نارسائی مانگد دسـگگاه اعصـاب مركـزی و
كلیهها با استفاده از داروها و تجهیزات پزشكی مانگد دستگاه تـگفس مصـگوعی ،دسـتگاه
ديالیز و غیره است كه در فصل  33بهطور كامل به آن اشاره گرديد.
ب) درمان اختصاصی ،بخ

اصلی و مهم برنامه تدوي پروتكلها جهت بحرانهای

ناشی از حـوادث زيسـتی را شـامل مـیگـردد .در ايـ قسـمت ،پروتكـلهـای درمـانی
اختصاصی مربوط به هر عامل زيستی احتمالی بـر اسـاس سـگدر هـای بـالیگی و عالئـم
ايجاد شده كه همراه با يافتههای پاراكلیگیك مانگد يافتههـای تصـويربرداری (مدياسـت
په در گرافی رخ قفسه سیگه كه د لـت بـر ابـتال بیمـار بـه آنتـراكس تگفسـی دارد) و
يافتههای آزمايشگاهی تخصصی بحث و معرفی میگردد.
برخورد درمانی با حوادث زيستی در قالب و شكل چهار گروه عمده از سگدرو هـای
بالیگی شايع ايجادشده توصیه میگردد كه شامل:
 -3سگدرو های تگفسی
 -3سگدرو های گوارشی
 -1سگدرو های عصبی
 -0سگدرو های پوستی و غیره میگردد.
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سگدر های تگفسی ،ناشی از گروهـی از عوامـل زيسـتی مانگـد آنتـراكس ،طـاعون،
تو رمیو غیره است كه درگیری عمده و تظاهرات غالب در سیستم تگفسی است و اغلب
به شكل استگشـاقی و از طريـ دسـتگاه تـگفس باعـث آلـودگی و ابـتالی مصـدومی و
قربانیان میگردند.
سگدرو های گوارشـی ،ناشـی از گروهـی از عوامـل زيسـتی از جملـه عفونـتهـای
گوارشی بوده كه بیشتري درگیری و عالئم بالیگی در سیستم گوارشی بروز نمـوده و بـه
شكل گاستروآنتريت و يا كولیتهای رودهای بروز مینمايد .اي عوامـل بیشـتر از طريـ
آلودگی مگابع آب و غذا سبب ابتالی افراد میگردند.
سگدرو های عصبی ،ناشی از گروهی از عوامل زيستی بوده كه تظـاهرات غالـب آن
درگیری سیستم اعصاب و با عالئم مربوطـه اسـت و بـا خره دسـته چهـار كـه شـامل
سگدرو های پوستی و غیره بوده ،اغلب تظـاهرات پوسـتی داشـته كـه همـراه بـا عالئـم
عمومیو يا درگیری ساير سیستمها و اعضاء بدن مانگد اسكلتال و غیره مگجر میگردند.

 -4-14عوامل زيستی با ايجاد سندرومهاي تنفسی
عالئم بالیگی در اي گروه اغلب مشابه و شامل ديسترس تگفسی پیشـرونده ،سـرفه،
هموپتزی ،خلط چركی ،سـیانوز همـراه بـا عالئـم سیسـتمیك و سپسـیس مانگـد تـب،
تاكیكاردی ،افت فشار خون و غیره است .تشخیص قطعی نوع عامـل بیمـاری بـهوسـیله
يافتههای بالیگی اختصاصـی و مهمتـر از آن ،يافتـههـای پاراكلیگیـك اختصاصـی مانگـد
تشخیص آزمايشگاهی است .بهعگوان مثال ،بروز عالئم تگفسی حاد و پیشرونده همراه بـا
تب و عالئم سپسیس توأ با مدياست په در گرافی قفسه سـیگه و جـداسـازی باسـیل
گر مثبت از نمونه خلط و خون تشخیص آنتراكس را مسجل میسازد.
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 -1-4-14آنتراكس
درمــان بیمــاری آنتــراكس بــا ســیپرو فلوكساســی يــا لووفلوكساســی و يــا
داكسیسايكلی بهشكل تزريقی (داكسیسیكلی با دوز  311میلیگر در هر  33ساعت
و سیپرو فلوكساسی با دوز  011میلیگر هر  33ساعت يـا لوفلوكساسـی بـا دوز 111
میلیگر در هر  30ساعت) همراه با كلیگدامايسی با دوز تزريقی  311میلیگر در هـر
 1ساعت بهعالوه ريفامپی تزريقی  111میلیگر در هر  33ساعت در ابتدای بیمـاری و
قبل از ظهور عاليم بیماری است .پس از بهبودی نسبی میتوان درمان تزريقی را به فـر
خــوراكی همــان داروهــا تبــديل نمــود كــه دوز داروهــا شــامل  111میلــیگــر
سیپروفلوكساسی در هر  33ساعت 111 ،میلیگر لووفلوكساسـی در هـر  30سـاعت،
 311میلیگر داكسیسیكلی در هر  33ساعت 111 ،میلـیگـر ريفـامپی در هـر 33
ساعت و  011میلیگر كلیگدامايسی در هر  1ساعت است .اي درمان به مدت  11روز
همراه با درمانهای حمايتی و عالمتی ادامـه مـیيابـد .بـرای رفـع آلـودگی از محـیط و
حیوانات میتوان از آب آهك استفاده نمود و جهت ضد عفـونی كـردن وسـايل آلـوده از
محلول هیپو كلريت و يا فگل  %1و يا دستگاه فور میتوان استفاده كرد.

 -1-4-14طاعون
استفاده زودهگگا از آنتیبیوتیك اهمیت زيادی دارد بـهويـهه كـه درگیـری ريـوی
طاعون در صورت عد درمـان بـهموقـع مـیتوانـد سـبب مـر

شـود .درمـان انتخـابی

جگتامايسی ( 11میلیگر در هر  1ساعت يا  1میلیگـر بـه ازای كیلـوگر وزن بـدن
روزانه) يا استرپتومايسی (يك گر روزانه يا  31میلیگر به ازای كیلو گـر وزن بـدن)
به همراه سیپروفلوكساسی (تزريقی با دوز  011میلیگر و يا خوراكی  111میلـیگـر
در هر  33ساعت) يا داكسیسايكلی (در ابتدا  311میلیگر و سپس  311میلیگر در
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هر  33ساعت به شكل تزريقی و يا خوراكی) است و بايد حـداقل  31 – 30روز اسـتفاده
شوند .در مواردی كه مگگهيتايجاد شود كلرآمفگیكل ( يك گر در هر  1ساعت) هـم بـه
درمان اضافه میشود.

 -3-4-14توالرمی
جهت درمان تو رمی ،تجويز زودرس آنتیبیوتیك (استرپتومايسی يا جگتامايسی )
خیلی مؤثر است .استرپتومايسی (يك گر تزري عضالنی) يكبار در روز بهمـدت  31تـا
 30روز كه داروی اختصاصی درمان تو رمی است .جگتامايسی  1تا  1میلیگر به ازای
كیلوگر وزن بدن روزانه با دوز مگفرد و يا مگقسم هر  1تا  33سـاعت و بـهمـدت  31تـا
 30روز تزري میگردد .از درمـانهـای مـوثر جـايگزي  ،اسـتفاده از سیپروفلوكساسـی
تزريقی و با دوز  011میلیگر در هر  33ساعت و يا خوراكی ( 311میلیگر در هر 33
ساعت) و يا داكسیسیكلی  311میلیگر به شـكل تزريقـی و يـا خـوراكی در هـر 33
ساعت به مدت  30تا  33روز میباشد.
زخمها با آنتیبیوتیك موضعی و پانسمان بايد پوشانده شوند .توصیههای بهداشـتی،
شامل ضدعفونی كردن وسايل آلوده در حرارت  11درجه بهمدت  31دقیقه میباشد.

 -4-4-14پسیتاكوزيس
برای درمان پسیتاكوزيس ،داروی انتخابی تترا سیكلی بوده كه به میـزان  0بـار در
روز و به مقدار  111میلیگر به مدت  31تا  33روز و يا داكسیسـیكلی دو بـار در روز
 311میلیگر به مدت  31تا  33روز توصیه مـیگـردد .بـرای پیشـگیری ،توصـیههـای
بهداشتی شامل قرنطیگه كردن پرندگان و مصر آنتیبیوتیك در غـدای آنهـا همـرا بـا
احتیاطات تماسی تگفسی میباشد.
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 -5-4-14تب كیو Q
تب كیو ممك است خود بـه خـود بهبـود يابـد؛ گرچـه بـالقوه مـیتوانـد عـوار
پیچیده ای ايجاد نمايد و بايد تحـت درمـان قـرار گیـرد .درمـان در مـوارد حـاد توسـط
تتراسايكلی – داكسیسیكلی و يا اريترو مايسی خوراكی به مدت  30 – 33روز انجـا
میشود .بیماری مزم بهتر است بهصورت تركیبی درمان شود كه بدي مگظور میتـوان
از داكسیسايكلی يا داكسیسیكلی به همراه يك كیگولون مانگد سـیپرو فلوكساسـی و
ريفامپی يا خوراكی بهمدت حداقل  0هفته استفاده كرد.

 -6-4-14مسمومیت با آنتروتوكسین  Bاستافیلوكوكی
در اي بیماری ،درمان محدود به مراقبت و حمايت و اصالح آب و الكترولیت اسـت
و حمايت تگفسی ز میباشد .جهت پیشگیری واكس وجود ندارد .پیشگیری بهداشتی
شامل رفعآلودگی ،شستشو با آب و صابون و معدو كردن مواد غذايی آلوده میباشد.

 -5-14عوامل زيستی با سندرومهاي گوارشی
اي عوامل عالوهبر تظاهرات بالیگی عمومی ،عالئم گوارشی غالب داشته كه به شكل
يك گاستروآنتريت حاد و يا كولیت تظاهر يافته و بیمار همراه با ضعف و بیحالی شـديد
و تب ،دچار استفراغ ،اسهال آبكی ،درد شكم ،اسهال خونی و تگسموس میگردد .بیشـتر
عوامل اي گروه از طري آلودگی مگابع آب و غذا سبب ابتالی افـراد مـیگردنـد .طیـف
عوامل میكروبی در اي گروه وسیع بوده و از ويروسها تا انگلهای تكياختهای را شامل
میگردد.
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 -1-5-14وبا
درمان موفقیتآمیز وبا شامل جايگزيگی مايعات از دست رفته بیمار در كوتـاهتـري
زمان ممك میباشد .استفاده از مايع خوراكی ( ORSمحتـوی  1/1گـر نمـك طعـا ،
 1/3گر بیكربگات سديم 1/3 ،گر میكروپتاسـیم و  31گـر گلـوكز در يـك لیتـر آب)
توصیه میشود .در شرايط بدتر ،بیمار بايـد مايعـات و الكترولیـتهـا را از طريـ داخـل
وريدی دريافت دارد .درمان آنتیبیوتیكی يا از بی بردن میكروب مانع از تولید توكسـی
بیشتر میشود .تتراسیكلی به مقدار  311میلیگر هر  1ساعت بهمدت  1تا  1روز و يـا
داكسیسیكلی به تعداد  311میلیگر در آغاز و ادامه آن هر  33ساعت  311میلیگر
به مدت  1تا  1روز و يا  111میلیگر به شكل تـوا اسـت .رعايـت مـوارد بهداشـتی از
جمله شستوشوی دستها با آب و صابون بعد از توالت ،دفع مگاسب زبالههـای خـانگی،
استفاده از آب تصفیهشده و مطمئ و از بی بردن حشرات مثل مگس ،ضدعفونی كردن
سبزيجات و میوهجات از ابتال جلوگیری مینمايد.

 -1-5-14شیگلوز
درمان بیماری شیگلوز عالوهبر درمان عالمتی و اصالح اخـتال ت آب و الكترولیتـی
احتمالی شامل اسـتفاده از آنتـیبیوتیـكهـای مـوثر مانگـد سـیپرو فلوكساسـی (011
میلیگر تزريقی و  111میلیگر خوراكی در هر  33ساعت ) ،سفترياكسون (يـك گـر
تزريقی در هر  33ساعت) ،سفیكسیم ( 011میلیگر در هر  33تا  30ساعت) در مـوارد
شديد و با احتمال مقاومت آنتیبیوتیكی و در مـوارد بـا احتمـال حساسـیت ،اسـتفاده از
نالیديكسیك اسید ( 111میلیگر در هر  1ساعت) و كوتريموكسازول ( 3قـرص در هـر
 33ساعت) توصیه میگردد .طول درمان بسته به شدت بیماری و نحوه پاس درمانی بـه
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مدت  1تا  3روز است .استفاده از مگابع آب و غذای مطمئ و بهداشـتی ،توصـیه موكـد
میگردد.

 -3-5-14تب تیفوئیدي
درمــان تــب تیفوئیــدی شــامل درمــان عالمتــی كگتــرل تــب و اصــالح اخــتال ت
الكترولیتـــی و هموديگـــامیكی و همچگـــی درمـــان اختصاصـــی آنتـــیبیـــوتیكی بـــا
آنتیبیوتیكهای اختصاصی و موثر است كه شامل سیپروفلوكساسی تزريقی با دوز 011
میلیگر در هر  33ساعت و يا سیپروفلوكساسی خوراكی با دوز  111میلیگـر در هـر
 33ساعت و در صـورت تحمـل خـوراكی و داشـت هوشـیاری اسـت .درمـان جـايگزي
استفاده از آنتیبیوتیك سفترياكسون تزريقی از خانواده سفالوسپوري نسل سو به شكل
 3گر تزري وريدی و سپس يك گر در هر  33ساعت و يا  3گر در هر  30سـاعت و
برای مدت يك هفته تا ده روز است.

 -4-5-14مسمومیت با توكسینهاي كلستريديوم پرفرنژن
در صورت تگفس توكسی  ،عالئم حاد تگفسی بالفاصله شروع میشود .پس از جذب
توكسیگی در جريان خون ،عالئمی مثل همولیز ،افزاي

نفوذپذيری عرو و آسـیبهـای

كبدی ايجاد میشود .در بیماران با ايگگونه مسمومیت آنمی ،ترومبوسـیتوپگی و افـزاي
ترانس آمیگازهای كبدی و هپیوكسی مشاهده میشود .بهوسیله تستهـای آزمايشـگاهی
میتوان حضور آنتیتوكسی ها را در مدفوع بیماران با مسمومیت غذايی پیگیری نمـود.
درمان اختصاصی وجود ندارد .چگانچه خود میكروارگانیسم در روده حضور داشـته باشـد
پگیسیلی مؤثر است .كلیگدامايسی و ريفـامپی روی تولیـد توكسـی توسـط بـاكتری
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تأثیرگذار هستگد .روش پیشگیری مؤثری در مقابله با توكسی های كلستريديو پرفرئهنز
وجود ندارد.

 -6-14عوامل زيستی با سندرومهاي عصبی
اي دسته و گروه از عوامل زيستی شامل گروههای متگوع از عوامل زيستی بوده كـه
تظاهرات غالب درگیری سیستم اعصاب را نشان میدهگد.

 -1-6-14بوتولیسم
فلج عضالت و اختال ت ناشی از آن ،حادتري مشكل مربوط به بوتولیسم است كـه
علت اصلی مر ومیر است .در صـورتیكـه بـرای بیمـاران امكانـات تـگفس مصـگوعی و
ونتیالسیون مهیا باشد ،مر ومیر كاه

چشمگیر پیدا میكگـد .لـذا درمـان حمايـت و

عالمتی ضروری است .در موارد وجود اشكا ت بلع ،تغذيه وريدی و تعبیـه نمـودن لولـه
بیگــی– معــده تــا برگشــت تــوان و قــدرت بلــع بــرای تغذيــه بیمــار ضــروری اســت .در
بوتولیسمهای غذايی به علت جذب مداو توكسـی از جـدار روده ،توكسـی در جريـان
خون حضور دارد .استفاده از سر های آنتیتوكسیگی تهیهشده از اسـب و آنتـیتوكسـی
سه ظرفیتی ( )E ،A ،Bكه شامل  31میلیلیتر به شكل مگفرد و يا توأ اسـت ،پـس از
انجا تست جلدی توصیه میشود كه غالباً مفید است 3 .تا  3ويال ،به شكل رقیـ شـده
در سر نرمال سالی و آهسته طی چگد ساعت تزري میگردد .استفاده از آنتیبیوتیـك
در روند درمان موثر نیست .بههرحال درمان هـای عمـومی شـامل اصـالح دهیدراسـیون
بیمار ،استفاده از ملی ها و مسهلها در صورت وجود سـمو در رودههـا و نداشـت مگـع
مصر خوراكی بیمار بهدلیل وجود اختالل در بلع توصیه میگردد.
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 -1-6-14ك از (تتانوس)
آنتی توكسی تتانی حیوانی و انسانی میتواند توكسی كزاز را خگثـی كگـد .تجـويز
آنتیتوكسی حیوانی بهعلت واكگ

ازدياد حساسیت حذ و آنتیتوكسی هـای انسـانی

جايگزي شدهاند كه بهصورت تجويز داخل عضالنی  311تا  111واحد توصیه مـیشـود
كه حفاظت مگاسب را در مدت زمان  3تا  0هفته ايجاد میكگـد .در بیمـارانیكـه عالئـم
پیشرفته كزاز را نشان می دهگد بايد از داروهای شل كگگده عضالنی آرا بخ

و داروهای

كمكی اسـتفاده كـرد .درمـان آنتـیبیـوتیكی بـا پگـیسـیلی و يـا مترونیـدازول سـبب
پی آگهی بهتر ،كوتاه كردن دوره بستری در بیمارستان و جلوگیری از فعالیت میكـروب
میشود.

 -3-6-14آنسفالیتهاي ويروسی
درموارد بدون عارضه داروهای مسك جهت میـالهی و سـردرد اسـتفاده مـیشـود.
افرادی كه دچار انسفالیتهای پیشرفتهتر میشوند بايد داروهای ضد تشـگج (مانگـد فگـو
باربیتال ،فگیتوئی و سديم والپورات) دريافت كگگـد و الكترولیـتهـای سـر در حـدود
استاندارد حفظ گردند .اي افراد بايـد از نظـر عفونـتهـای ثانويـه باكتريـال و وضـعیت
تگفسی پیگیری شوند.

 -7-14عوامل زيستی با سندرومهاي پوستی
 -1-7-14آبله
دوره نهفتگی  33روز و عالئم بالیگی ،تب ،لرز ،سردرد ،كمردرد احساس ضـعف كـه
پس از  1روز تب فروك

كـرده و تظـاهرات پوسـتی ظـاهر مـیشـود .در مرحلـه حـاد

بیماری ،گلبولهای سفید كاه

نشان میدهگد .پاپولهای ايجادشده در اثر آبله انسـانی
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سفت و عمقی هستگد كه از آنها ممك است ترشحات چركـی خـارج شـود .داروی ضـد
ويروس متیسارون و سیدافوير از رشد ويروس جلوگیری بهعمل میآورد.

 -1-7-14تبهاي هموراژيك ويروسی
بیماری با عالئم بالیگی تب ،فالشیگگ صورت و قفسه سـیگه ،پتشـی ،خـونريزی در
مخاطات ،اد و افـت فشـارخون و شـوك مـیتوانـد همـراه باشـد .تشـخیص قطعـی بـا
جداسازی ويروس به كمك تكگیكهای اختصاصی صـورت مـیگیـرد .انتقـال تگفسـی از
طري آئروسلها امكانپذير است .اقدامات حمايتی شـديد مـورد نیـاز اسـت كـه شـامل
كگتــرل تــب بــا تــببرهــا و مســك هــا ،اصــالح وضــع هموديگامیــك و اخــتال ت آب و
الكترولیتها و نگهداری حجـم عروقـی مـیباشـد .درمـان ضـد ويروسـی بـا اسـتفاده از
ريباوري داخل وريدی درمواردیكه عامل از رده بونیا ويرده و آرنا ويرده است (مثل تـب
سا ،تب دره ريف ،تب هموراژيك كريمه كگگو و ويروسهانتا) میتواند مفید باشد .نحوه
تجويز ريباوري بدي شكل میباشـد كـه ابتـدا بیمـار يـك دوز از دارو را بـه شـكل 11
میلیگر به ازای كیلو گر وزن بـدن دريافـت داشـته و سـپس  31میلـیگـر بـه ازای
كیلوگر وزن بدن در هر  1ساعت به مدت چهار روز و در نهايت  3/1میلیگـر بـه ازای
كیلو گر وزن بدن در هر  1ساعت برای  1روز ادامه میدهد.

 -3-7-14عفونتهاي ويروسی تبزا
ويروسهای ايجادكگگده تب پشه خاكی ،تب درهريفت ،تـب دانـگ ،تـب درهنیـل و
غیره عمدتاً از طري بگدپايان و به خصوص پشه مگتقل میشـوند .بـا توجـه بـه شـرايط
جگگی ،ابتالی دستهجمعی پرسگل نظامی به بعضی از اي ويـروسهـا در شـرايط كـامالً
طبیعی وجود دارد .احتمال تبديل شدن اي ويروسها به آئروسل يا ذرات جامد و آلـوده
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كردن فضای مگطقه عملیاتی در جگگهای زيسـتی وجـود دارد .در اكثـر مـوارد درمـان
مؤثری وجود ندارد .اقدامات حمايتی و درمان كمكی ،مؤثرتري روشهاست .اجرايیتري
راه پیشگیری محافظت فیزيكی در مقابل نی

بگدپايان میباشد.

 -4-7-14توكسین ريسین
عالئم بالیگی مسمومیت با اي توكسی كه از طري گردش خون ايجادشـده اسـت
شامل تب ،سرفه ،تهوع و آرترالهی است كه بعد از  0تا  1سـاعت بعـد از استگشـا ايـ
توكسی شروع میشود .اختال ت عروقی و نكروز راههـای هـوايی و نشـت مـوير هـای
ريوی طی  1تا  30ساعت مگجر به اد ريه و ديسترس شديد تگفسـی و مـر

ناشـی از

هپیوكسی در طی  11تا  33ساعت خواهد شد .وقوع آسیب هـای حـاد ريـوی در مقـدار
زيادی از افرادی كه در يك محدوده جغرافیايی بهسر میبرند بهطور همزمـان و ناگهـانی
حدس تماس استگشاقی با توكسی ريسی را محتمل میسازد .گسترش سـريع بیمـاری
و عالئم شديد و مر

سريع برای عوامل عفونی معمو ً غیـر متعـار اسـت .يافتـههـای

آزمايشگاهی لكوستیوز ،وجود توكسی در خون بیمـار را نشـان مـیدهـد .آنچـه كـه در
تشخیص افتراقی اي نوع مسمومیت از ساير موارد مطرح مـیگـردد ،اخـتال ت عروقـی
ال در
است .عالئم عمـدت ًا در چگـونگی راه ورود و ايجـاد مسـمومیت متفـاوت اسـت .مـث ً
استگشا آئروسل ها عالئم تگفسی و در مسمومیت خوراكی ،خونريزی گوارشی و ضايعات
نكروزی روی سیستم گوارشی مثل طحـال و كبـد و كلیـه اهمیـت دارد .در مسـمومیت
موضعی (عضالنی) نكروز حاد و عضالت و غدد لگفـاوی و آسـیب هـای احشـايی اهمیـت
دارد .درمان حمايتی است .در صورت ايجاد اد ريوی بايد درمان آن مد نظر باشـد .واژ
معده و استفاده از مسهل بايد صورت گیـرد امـا شـاركول ارزش كمـیدر دفـع گوارشـی
مولكولهای بزر

نظیر ريسی دارد.
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 -5-7-14توكسینهاي قارچی
عالئم مسمومیت در فرد بیمار شبیه به عالئم مسمومیت ناشی از تشعشـعات اتمـی
سمو گیاهی و مواد شیمیايی است .وجود مايكوتوكسی هـا در پالسـما و ادرار بیمـار را
میتوان مشخص نمود .در حال حاضر هیچگونه پادزهر اختصاصی وجود نـدارد و درمـان
بهصورت حمايتی صورت میگیرد .شستشو با آب و صابون  0الی  1ساعت بعد از تمـاس
میتواند بهطور كامل سمیت پوستی را از بی ببرد .شستشو در مدت يك ساعت ممكـ
است از سمیت كلی توكسی هم جلوگیری نمايد .در مواردیكه توكسی بلع شده است،
استفاده از شاركول فو فعال مفید است .تگها راه مقابله ،عـد تمـاس اسـت كـه بـدي
مگظور از لبـاسهـای محـافظ و ماسـك اسـتفاده مـیشـود .هـیچگونـه درمـان دارويـی
ياايمونوتراپی وجود ندارد.

 -6-7-14بروسلوز
بهعلت ايگكه بروسال يك باكتری داخل سلولی است ،درمان معمو ً بهصورت درمـان
سه دارويی و يا دو دارويی توصیه میشود .داكسیسیكلی خوراكی ( 311میلـیگـر در
روز) و ريفامپی خوراكی (  111تا 311میلیگر در روز) در يك دوره  1هفتهای كفايـت
میكگد .می توان به جای ريفامپی از استرپتومايسی به شكل تزري عضالنی (روزانه يك
گر در روز بهمدت  1هفته اسـتفاده نمـود) .در خـانم هـای بـاردار و بچـههـا مـیتـوان
كوتريموكسازول را جايگزي داكسیسیكلی كرد .در صورت ابتال بـهانـدوكارديت و نـورو
بروسلوز ،درمان سه دارويی و با مدت طو نیتری توصیه میشود .بـرای مـوارد ناشـی از
حوادث زيستی نیز درمان سـه داروئـی فـو كـه شـامل ريفـامپی  ،داكسـیسـیكلی و
كوتريموكسازول و يا سفترياكسون میباشد ،پیشگهاد میگردد .پیشگیریهايی بهداشـتی
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نظیر عد استفاده از مواد لبگی غیر پاستوريزه و عد تمـاس بـا حیوانـات آلـوده توصـیه
میگردد.

فصل پانزدهم

نظام سالمت و نقش آن
در پدافند غیرعامل در
مقابله با تهديدات زيستی
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 -1-15مقدمه
علیرغم فعالیتهای ارزشمگد انجا گرفته در گذشته بهوسیله مجامع و انجمـ هـای
بی المللی برای عد استفاده از سالحهای كشتار جمعی بهويهه سالحهای زيستی ،مانگـد
قرارداد  3333در خصوص مگع استفاده از اي سالحها ،كه توسـط  301كشـور پذيرفتـه
شده است ،متاسفانه همچگان شاهد تهديد برخی كشورها ،ملتها و گروهها در خصـوص
استفاده از بعضی عوامل زيستی هستیم .اي به آن معگا است كه حتـی كگوانسـیونهـای
بی المللی هم قادر به جلوگیری از تولید ،ذخیرهسازی و كاربرد اي سالحها نمـیباشـگد.
در همی راستا بايد خاطر نشان كرد كه بعد از جگگ جهـانی دو  ،در دوران موسـو بـه
جگگ سرد ،قدرتهای نظامیدنیا تولید و ذخیرهسازی جگـگافزارهـای زيسـتی را ادامـه
دادند .همی امر كافی است تا كشورها و ملتهای تحت فشار و تهديد ،آمادگیهای ز
و كافی برای مقابله با ايگگونه تهديدها را در خود ايجاد و ارتقاء بخشگد .حفـظ و ارتقـا
سطح آمادگی ،يك عامل بازدارنده بسیار مهم در استفاده از عوامل و سـالحهـای كشـتار
جمعی بهوسیله كشورها و دولتهای خاطی بـه حسـاب مـیآيـد .حفـظ آمـادگی ابعـاد
مختلفی دارد كه يكی از آنها كسب آگاهی ز و آشگايی آحاد مرد  ،گروههای تخصصی
و مسئولی جامعه با اقدامات بهداشتی (پیشگیری و كگترلی) در مقابله با تهديد زيسـتی
در برنامه دفاع جامع پدافگد غیرعامل است .علیرغم اهمیت موضوع و لزو ايـ آمـادگی
بهويهه در كادر پزشكی و پرستاری كه اولی گروه پاسخگو در ايـ رابطـه خواهگـد بـود،
بررسی های انجا شده اولیه حاكی از فقدان دان

و مهارت ز و كـافی بـرای پاسـخگو

بودن و مديريت مسئله بهوسیله اي گروهها اسـت .ايـ واقعیـت در انجـا آزمـونهـای
ابتدايی گروه برگـزاركگگـده «كارگـاه كشـوری آمـوزش و اطـالع رسـانی برنامـه پدافگـد
غیرعامل» در چگد دانشگاه مشخص گرديد (نتايج بررسی هگوز بهصورت رسـمی مگتشـر
نشده است) .تذكر اي نكته صرفاً جهت توجه بیشتر مسئولی و دسـتانـدركاران برنامـه
پدافگد غیرعامل بهويهه مسئولی بخ

سالمت است تا موضـوع آمـوزش ،اطـالعرسـانی
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وايجاد مهارت در گروههای تخصصی را كامالً جدی تلقی نموده و زمیگه و بسترهای ز
برای آن را بی

از پی

فراهم نمايگد.

خوانگدگان در اي فصل از كتاب ابتدا با فعالیتهـای مختلـف سیسـتم بهداشـت و
درمان و ساير سازمانهای مرتبط با اي بخ
بخ

در خصـوص برنامـه پدافگـد غیرعامـل در

سالمت آشگا میشوند و برنامهها و پیشگهادات ارائهشده برای تقويت نظا سـالمت

برای پاسخگويی بهتـر و مـديريت آمـادهسـازی جامعـه و گـروههـای تخصصـی را مـرور
مینمايگد .در قسمت دو  ،تحت عگـوان اقـدامات بهداشـتی (پیشـگیری و كگترلـی) ،بـا
مهمتري اقدامات قابل اجـرا مانگـد رعايـت اصـول و مـوازي بهداشـتی ،واكسیگاسـیون،
شیمیوپروفیالكسی ،رفع آلودگی محیطی و غیره برای مقابلـه بـا تهديـدهای زيسـتی در
زمان بحران آشگا خواهگد شد .نگارندگان وظیفه حتمیخود میدانگد كه از همـه اسـاتید
كارگاه كشوری آموزش و اطالعرسانی برنامه پدافگـد غیرعامـل بـرای يـادگیری مطالـب
حاضر و بهويهه آقای دكتر حسی حاتمیبرای استفاده كامـل از تـالیف كتـاب ارزشـمگد
ايشان و همكاران (اپیدمیولوژی بالیگی و كگترل بیماریهای مـرتبط بـا بیوتروريسـم) در
بخ

اقدامات بهداشتی تقدير و تشكر نمايگد و عالقهمگدان را برای مطالعـه بیشـتر ،بـه

اي اثر ارزشمگد ارجاع مینمايگد.

 -1-15طرح مسئله
برخی بیوتروريسم را آزادسازی مخاطرهآمیز ارگانیسمهای زنده ايجادكگگده بیمـاری
يا مواد فعال زيستی ناشی از ارگانیسمها با هد ايجاد مر  ،بیماری ،صدمات اقتصـادی
يا رعب و وحشت تعريف كردهاند .عوامل زيستی متعددی مانگد بـاكتریهـا ،ويـروسهـا،
قارچ ها ،عوامل ژنتیكی تغییريافته ،عوامل عفونی پیشرفته ،واكس يا ارگانیسمهای مقاو
چگد دارويی و سمو كه ناشی از ارگانیسمهايی كه مشابه عوامل شیمیايیاند ،میتوانگـد
موضوع تهديد زيستی قرار گیرند .عوامل زيستی در میان جگگافزارهای كشتار جمعی از
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جگبههای گوناگون مگحصر به فرد هستگد .اي سالحها با حداقل ملزومات لجسـتیكی در
مگطقه جغرافیايی وسیعی عمل كرده و تلفات زيادی به وجود میآورنـد .سـهولت تولیـد،
هزيگه پايی  ،مشكل تشخیص ،و عد امكان حفاظت موثر بر علیه آنها موضـوع را كـامالً
جدی نموده است .دفاع پیچیده و مقابله سخت با سالحهـای زيسـتی بـر خـال تولیـد،
نگهداری و بهكارگیری نسبتاً آسان آنها بر اهمیت مسئله میافزايد .پـرداخت بـهصـورت
كامالً جدی به موضوع پدافگد غیرعامل و گسترش و توسعه آمادگی عمومی ،عاقالنهتري
و موثرتري راه مقابله با اي مسئله است .هرچه سطح آمادگی ،بهويـهه در دوران عـادی،
با تر باشد ،میزان آسیبپذيری و خسارت در زمان بحران و تهديد پايی تر خواهـد بـود.
حفظ آمادگی ،مقدمه دفاع زيستی و آگاهی ،مقدمه آمـادگی اسـت .لـذا اطـالعرسـانی و
آموزشهای مگاسب و كافی و بهموقـع در برنامـه پدافگـد غیرعامـل ،سـگگ بگـای سـاير
اقدامات و برنامهها میباشد.

 -3-15پدافند غیرعامل
مگظور از پدافگد غیرعامل دربخ

سالمت ،برنامهها و اقـداماتی اسـت كـه موجـب

ارتقای سطح سالمت فردی و اجتماعی ،استمرار خدمات بهداشـتی – درمـانی و كـاه
آسیبپذيری زيرساخت های مرتبط با سالمت جامعه و نیروی انسـانی متخصـص گـردد.
تالش های علمی و تحقیقات فگـی كـه موجـب افـزاي

توانمگـدی ملـی در عرصـههـای

پیشگیری ،درمان و نوتوانی میگردد را نیز بايد بـه اصـول اساسـی دفـاع غیـر نظـامیدر
بخ

سالمت افزود .برنامه پدافگد غیرعامل يا پدافگـد غیـر نظـامیبايـد بـا كمـك همـه

كسانی كه احساس مسئولیت مینمايگد در نظا سـالمت و بهداشـت و درمـان كشـور و
برنامه توسعه نهاديگه شود .كارشگاسان شاغل در سیستم بهداشت و درمان (دانشگاههـای
علو پزشكی و مراكز بهداشتی – درمانی تابعـه) و همـه تالشـگران توسـعه سـالمت در
انجم های علمی و ديگر مجامع وظیفه بسیار خطیری در امر آگاهسازی و آموزش ديگـر
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گروههای تخصصی و آحاد جامعه بهمگظور فراگیری مهارتهای ز برای آمادهسازی در
مقابله با تهديدهای زيستی به عهده دارند .استفاده از اصول اساسـی مراقبـتهـای اولیـه
بهداشتی ( )P.H.C.كه كارايی و اثربخشی خود را قـبالً بـه اثبـات رسـانده در رويكـرد
پیشگیرانه پدافگد غیرعامل به همه مسـئولی و كارشگاسـان توصـیه مـیگـردد .پدافگـد
غیرعامل يا دفاع غیر نظامیدر مقابل پدافگد عامـل (بهـرهگیـری از تسـلیحات نظـامیدر
دفاع از امگیت ملی) است و نتیجه آن ارتقای توان و مقاومت ملی است .پدافگد غیرعامـل
بر خال نظر عامه مرد كه برداشتی نظامیاز آن دارند ،بههیچوجه جگبـه نظـامیگـری
نداشته و در تعريف آن ،دفاع غیر نظامیمورد تاكید قرار میگیـرد .بـه تعبیـر ديگـر ،هـر
اقدا غیر نظامیكه سبب كاه

آسیبپذيری كشـور در مقابـل تهـاجم مخـرب دشـم

باشد ،پدافگد غیرعامل يا دفاع غیر نظامیمحسوب مـیگـردد .ايـ دفـاع در واقـع همـه
اقدامات و طرحهايی را دربرمیگیرد كه با استفاده از شرايط و ابزار و حتیا مكـان بـدون
نیاز به نیروی انسانی بهصورت خود اتكا شكل میگیرد .اي اقدامات موجب افزاي
دفاعی از يك سو و كاه

تـوان

پیامدهای مگفی بحران از سوی ديگر میشـود .همانگونـه كـه

بعداً نیز مورد تاكید قرار خواهد گرفت ،ايگگونه اقدامات در زمـان صـلح در مـت زنـدگی
عادی مرد و جامعه صورت میگیرد و نیازی به سازوكار و انجا برنامهها و فعالیـتهـای
خاص و بهويهه نظامی نمیباشد .بـا اتخـاذ ايـ تـدابیر و انجـا برنامـههـای مربـوط در
تاسیسات و سامانههای مهم و حیاتی كشور ،از میزان آسـیبپـذيری و خسـارت آنهـا در
شرايط بحران كاسته خواهد شـد .بخـ

سـالمت شـامل نیـروی انسـانی متخصـص در

رشتههای مختلف ،تاسیسات ،امكانات و مگابع تخصصی مورد نیاز و پشتیبانیكگگده است
كه میتواند با همكاری و هماهگگی بخ های مـرتبط ،خـدمات ارزنـدهای را بـه جامعـه
عرضه نمايد .تاسیسات عظیم بیمارستانی و كارخانههای داروسازی و فرآوردههای حیـاتی
مهم ،بايستی با انجا تدابیر خاص مورد حمايت قرار گیرند تا در زمـان وقـوع حـوادث و
بحران ،كمتر مورد آسیب و خسارت واقع شوند .نظا بهداشت در صورت بروز بحران ،چه
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بهصورت طبیعی و چه جگگ و تهديد ،با مشكالت متعدد و مختلفی مواجه میشـود كـه
بايستی بتواند آنها را از قبل پی بیگی نمايد تا بتواند آمـادگی ز بـرای مـديريت آن را
داشته باشد .برای مثال ،با بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل سیل و زلزلـه ،آسـیبهـای
جدی به تاسیسات ،تجهیزات ،مگابع كشاورزی و انسانها وارد میشود .از جمله آسیبهـا
میتواند خسارت به مراكز اصلی و فرعی خدمات بهداشتی – درمـانی باشـد كـه موجـب
بروز اختالل در خدمترسانی به مرد میگردد .در چگـی شـرايطی نظـا بهداشـتی در
صورت آماده نبودن نهتگها قادر به خدمترسانی به ديگران نیست بلكه بـا آسـیب ديـدن
تاسیسات ،تجهیزات و نیروی انسانی ،بحران تشـديد خواهـد شـد .لـذا حفـظ آمـادگی و
توانمگدی كه ماحصل پیشرفتهای علمیاست ،موجب خواهد شد كه آسیبها به شـدت
كاه

يابد .حفظ آمادگی بايد بهصورت فرهگگ فردی و عمومیدر جامعـه درآيـد تـا در

زمان مورد نیاز اثر بخشی ز را داشته باشد .برای مثال ،در كشور ژاپـ علیـرغم وقـوع
با تري میزانهای زلزله ،بهدلیل توسعه فرهگگ ايمگی بهويهه در موضـوع مقـاو سـازی
سازهها و تاسیسات و آمادگیهای عمومی ،اي كشور كمتري میزان خسارت و تلفـات را
در مقايسه با ساير كشورها دارد .اي همان نهاديگه شدن فرهگگ ايمگی در میان مـرد و
مسئولی است كه بايستی در موضوع پدافگد غیرعامل نیز شكل گیرد .اي مسئله نهتگهـا
موجب كاه

خسارتها میگردد بلكه در بعد سالمت باعث استمرار خـدمات بهداشـتی

– درمانی و حفظ كیفیت آن و انجا ساير فعالیتهای محوله به اي نظا خواهد بود .بـا
نگاهی عمی تر به اقدامات به ويهه با رويكرد پیشگیرانه ،اي فعالیتهـا طیـف وسـیعی از
برنامهها را شامل میشود .برای مثال ،چگانچه بروز تهديدهای طبیعی مثل سیل و زلزلـه
در يك مگطقه خاص دارای احتمال با يی باشد ،از جمله اقدامات پیشگیرانه در راسـتای
برنامه پدافگد غیرعامل اي است كه تاسیسـات مهـم و حیـاتی و در بعـد سـالمت مـث
بیمارستان و مراكز درمانی را در اي مكانها كه در معر

ويرانی خواهگد بود بگا نكرد و
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يا در صورت اضطرار و نبودن مكانی ديگر ،بايسـتی از اصـول مهگدسـی در مقـاو سـازی
سازههای آنها جهت مقاومت بیشتر استفاده كرد.
اجرای برنامههای ايمگی در ابعاد محیطی ،با اي نگاه از اقدامات پدافگـد غیرعامـل
به حساب میآيد كه در زمان بروز حوادث هزيگهها را كـاه

داده و دسـت مسـئولی را

برای انجا ساير اقدامات كگترلی باز خواهد گذاشت .در برنامهريزی اقـدامات پیشـگیرانه
اولويتبگدی فعالیتها از اهمیت بـا يی برخـوردار اسـت .بـرای نمونـه ،حفـظ مـديريت
سیستم بهداشت و درمان از تهديدهای احتمالی و تقويـت آن در دوران صـلح و شـرايط
عادی اولويت اول به حساب میآيد زيرا عـد آمـادگی مـديريت سیسـتم ،در درازمـدت
میتواند خسارت های جبرانناپذيری به جامعه وارد نمايد .لذا شگاسايی ضعف مديريتی و
ارائه برنامه راهبردی و پی بیگیهای ز در مقاطع كوتاه ،میان و بلگدمدت میتوانـد از
شدت تهديدها بكاهد.
در اولويتهای بعدی برای مثال میتوان به تهديدهايی فكر كرد كه ممك است به
شبكه بهداشت – درمان و استمرار خدمات آسـیب وارد نمايـد .لـذا تـأمی و پشـتیبانی
مگابع دارويی و تجهیزات و همه آنچه كه استمرار خدمات را به دنبـال دارد در درازمـدت
بايستی مورد برنامهريزی دقی قرار گیرد تا در شرايط بحران ،جامعه را با مشكل مواجـه
نسازد .در توسعه فرهگگايمگی و آمـادگی عمـومی ،مسـائل مطـرحشـده در شگاسـايی و
اولويتبگدی تهديدها با در نظر گرفت تغییرات احتمالی در ايگده بايستی در نظر صورت
پذيرد تا مانع از غافلگیری جامعه در شرايط بحران شود.
آموزش و پیشگیری ،دو مقوله بسـیار مهـم و ارزشـمگد مـیباشـگد كـه در رويكـرد
پیشگیرانه نظا سالمت بايستی كامالً به آنها پرداخت .در اي قسـمت بـه نكـاتی كـه در
برنامهريزی و انجا اي دو محور بايستی مورد توجه قرار داد ،پرداخته میشود:
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آموزش كه میتوان گفت كلیدیتري مفهو در برنامه پدافگد غیرعامـل اسـت و در
جايی ديگر به آن پرداخته میشود ،دارای اقسـامیاسـت كـه بـه مهـمتـري آنهـا اشـاره
میشود:
الف) آموزش عمومی
ب) تربیت امدادگران
ج) تدارك دورههای دفاع زيستی
د) ارائه دروس اختصاصی برای دانشجويان پزشكی
ه) راهاندازی دورههای  Ph.D. ،M.Sc.با گراي

دفاع زيستی

 -1-3-15آموزش عمومی
آموزش نه فقط در برنامههای درسـی دانشـجويان پزشـكی بلكـه بـرای بسـیاری از
دانشجويان علو پزشكی و شاغلی ساير حر  ،مسئولی و آحـاد مـرد ضـروری اسـت.
آموزش ،اسلحه قدرتمگدی است كه با كمك آن میتوان جهان را تغییر داد .بديهی است
كه ايگگونه آموزشها بايستی در شرايط عادی و قبل از وقوع باليا و حوادث باشـگد .ايـ
آموزش ها برای كاركگان بعضی از حر مثل آزمايشگاهها و داروخانهها كه زودتر از بقیـه
در جريان مسائل قرار میگیرند ،ضرورت بیشتری دارد .كاركگان مطبوعـات ،رسـانههـا و
كاركگان مراكز نظامیاز ديگر شاغلیگی هستگد كه بايد آموزشهای ز را ديـده باشـگد.
رسانهها و مطبوعات به نوبه خود میتوانگد از طري مگاسب و با استفاده از امكانات خـود
مانگد فیلم ،سريال ،كارتون ،مقاله و غیره آحاد مرد را آموزش دهگد .آمـوزش و پـرورش
هم میتواند برای مثال با گگجاندن مفاهیم برنامـه پدافگـد غیرعامـل در محتـوای كتـب
درسی دان آموزان مقاطع تحصیلی مختلف ،میلیونها دان

آموز را بهصورت مستقیم و

میلیونها خانواده ايشان را بهطور غیر مستقیم در جريان آمـوزشهـای مـورد نظـر قـرار
دهد .البته طیف آموزشهای عمومیبسیار وسیعتـر از مطلـب فـو بـوده و مـیتوانـد از
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طري ديگر سازمانها و بخ ها با همكاری و مساعدت بخـ

بهداشـت و درمـان بـرای

تأمی مطالب آموزشی در اختیـار اقشـار مختلـف قـرار گیـرد .آمـوزش اعـم از آمـوزش
عمومیو تخصصی برای ايگكه بتواند به اهدا مورد نظر خود برسد ،بايد دارای شـرايطی
از جمله موارد زير باشد:
 1محتوا بر اساس اصول علمیتهیه شود.
 2مبتگی بر اطالعات صحیح باشد.
 3از اعتبار ز برخوردار باشد.
 4بهوسیله كارشگاس و افراد خبره تدريس شود.
 5در آموزشها از مهارتهای ارتباطی موثر استفاده شود.
 6مكمل آموزشهای قبلی باشد.
 7احساسی نباشد.
 8شرايط مخاطبی را در نطر بگیرد.
 9هماهگگ و همراه با آموزشهای ساير رسانههای جمعی باشد.
 )31با مشاركت و همكاری همه سازمانها و گروههای مرتبط در جامعه باشد.

 -1-3-15تربیت امدادگران
اي برنامه میتواند در قالب دورههای ويهه و شامل آموزش نیروهای داوطلب هـالل
احمر ،گروههای داوطلب محلی و گروههای نطامی بـا محتـوای نحـوه نجـات مصـدومی
زيستی ،شیمیايی و ديگر تهديـدهای احتمـالی باشـد .ايـ آمـوزشهـا در مراحـل بعـد
میتواند حتی در دانشگاهها و نیز سطح جامعه بهوسیله گروههای تخصصی ارائه شود.
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 -3-3-15تدارک دورههاي دفاع زيستی
اي دورههای آموزشی برای دانشجويان گـروه پزشـكی شـامل پزشـكی ،پرسـتاری،
علو آزمايشگاهی ،بهداشت عمومی و ديگر رشتههای مربوط ،بهمگظور آمادهسازی بـرای
ارائه خدماتی نظیر امدادرسانی و فعالیتهای بهداشتی در شرايط بحران راهاندازی و اجرا
میگردد .دروس تخصصی میتواند بهصورت اجبـاری و اختیـاری در سرفصـل دوره قـرار
گیرد .محتوای برنامه بايستی هرچگد وقت يكبار ترجیحـا سـالیانه مـورد ارزشـیابی و در
صورت نیاز و با توجه به تغییرات احتمالی ،مورد اصالح قرار گیرد .دان آموختگـان ايـ
دورهها عالوهبر گذراندن دروس تئوری و عملی در طول دوره بايد با شركت در تمريگـات
ويهه و مانورها ،آمادگی خود را مورد ارزيابی قرار دهگد تا در شرايط اضطرار توانايیايفـای
نق

خود را داشته باشگد.

 -4-3-15ارائه دروس اختصاصی براي دانشجويان پ شكی
با اجرای اي برنامه میتوان دانشجويانی را كه به هر دلیل نتوانستهاند در دورههـای
فو الذكر شركت نمايگد ،با ارائه واحدهای اختصاصی با برنامه پدافگد غیرعامل آشگا نمود
و آگاهی و مهارتهای ز را در آنها ايجاد كرد .تا زمان راهاندازی آن دورهها ،اي برنامه
بايستی توسط مسئولی كامالً جدی تلقی گردد تا دانـ آموختگـان رشـته پزشـكی بـا
اطالعات ز در خصوص نحوه مقابله با تهديدهای زيستی فارغالتحصیل شوند .موضـوع
ارزيابی مستمر محتوا و نیز انجا تمريگات عملی و مانورها در ايـ برنامـه بايـد در نظـر
گرفته شود.
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 -5-3-15دوره هاي كارشناسی ارشـد و  M.P.H.بـا گـراي

دفـاع

زيستی
اي دورهها نیز میتواند مكمل برنامههای معرفیشده در بـا باشـد .دانشـجويان بـا
زمیگههای مختلف میتوانگد وارد اي دورههای تخصصی شده و با مهـمتـري موضـوعات
مطرح در اي دورهها مانگد ابعـاد تشخیصـی عوامـل زيسـتی ،تحقیقـات آزمايشـگاهی و
توسعه تحقیقات كاربردی در دفاع زيستی و غیره آشگا شده و پاياننامه بگیرند.
پیشگیری نیز مانگد مبحث آموزش از اهمیت بسیار با يی برخوردار اسـت .در ايـ
مقوله نیز اقـدامات بسـیار مهـم و تاثیرگـذاری مـیتـوان انجـا داد .اگـر دقـت نمـايیم
درمیيابیم كه آموزش نیز خود يكی از فعالیتهای ارزشمگد در مقولـه پیشـگیری اسـت.
قبل از لیست كردن فعالیتهای محوری در پیشگیری ،بايستی به اي نكتـه توجـه كـرد
كه مهم تري عامل موفقیت در برنامههای پیشگیری ،جلب مشاركت و همكـاری فعا نـه
مرد است .جلب مشاركت و همكاری فعا نه مرد  ،يكـی از اصـول اساسـی برنامـههـای
بهداشتی و تضمی كگگده استمرار و كیفیت خدمات به حساب میآيد .تحقیقات مختلـف
نشان دادهاند كه برنامههای بهداشـتی بـدون مشـاركت فعا نـه مـرد (البتـه بـه شـكل
نظا يافته و مگسـجم) بـا موفقیـت ز همـراه نیسـت .بـديهی اسـت هرجـا صـحبت از
مشاركت مرد است ،مگظور مشاركت ،در تما سطوح برنامهريزی ،اجرا و ارزشیابی است
و نه ايگ كه در مرحله اجرا متوقف باشد .البته موضـوع مشـاركت خـود اكتسـابی اسـت و
بايستی با آموزشهای مؤثر قبلی همـراه باشـد .همچگـی اسـتفاده مـوثر از رسـانههـای
جمعی در اي رابطه بسیار مهم است .مرد بايستی با موازي و اصول بهداشـت فـردی و
عمومیعلیه تهديدهای زيستی آشـگا شـوند .ايـ يـك مسـئله بـديهی در فعالیـتهـای
پیشگیری است .نكته حـائز اهمیـت ديگـر در برنامـههـای پیشـگیری ،حفـظ آرامـ

و

جلوگیری از ترس و وحشت و پرهیز از احساسی كردن مرد و گروههای شـركتكگگـده
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در برنامهها است.و اما مهمتري اقداماتی كه بهصورت كلی در برنامههای پیشگیری بـرای
مقابله با تهديدهای زيستی قابل اجرا است به شرح زير میباشد:
 )3پی بیگی وسائل حفاظت فیزيكی در مقابل عوامل زيستی
 )3توسعه برنامههای واكسیگاسیون
 )1پیشگیری دارويی (شیمیوپروفیالكسی)
 )0مراقبت از مگابع آب
 )1نظارت بر تهیه و توزيع مواد غذايی و مراقبت از مگابع غذايی

 -4-15پی

بینی وسائل حفاظـت فی يكـی در مقابـل عوامـل

زيستی
يكی از مهم تري و موثرتري برنامههای پیشگیری ،تهیه و تدارك وسـائل حفاظـت
فردی مانگد ماسك تگفسی (ضد بیولوژی) و لباسهای محافظتكگگده است كه بايـد بـه
قدر ز  ،حداقل بهاندازه نیروهای پشـتیبانیكگگـده و عملیـاتی ،موجـود و در دسـترس
باشد .نكته قابل توجه اي است كه اي وسائل بايد بعد از تهیه ،مورد آزماي

و امتحـان

قرار گیرند تا در زمان ز و موقع بهرهبرداری ايجاد مشكل نگمايگـد .نكتـه مهـم ديگـر،
آموزش قبلی نیروها و افرادی است كه قرار است از اي وسائل استفاده نمايگد.

 -5-15توسعه برنامههاي واكسیناسیون
در موضوع واكسیگاسـیون بـر علیـه عوامـل زيسـتی ،نكتـهای كـه مسـرتبخـ

و

خوشحالكگگده است ايگكه اكثر عوامل زيستی با واكسـ قابـل پیشـگیری هسـتگد .لـذا
يكی از برنامه های مهم پیشگیری ،تهیـه واكسـ هـای مـورد نیـاز بـهوسـیله موسسـات
واكس سازی و در اختیار سازمانها و مراكز مربوط در سیستم سـالمت گذاشـت اسـت.
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تهیه ،تولید و توسعه واكس به لحاظ ارزش و اهمیتی كه در برنامههای مقابله دارد بايـد
مورد حمايت و پشتیبانی دولت و مراكز تصمیمگیری قرار گیرد.

 -6-15پیشگیري دارويی (شیمیوپروفیالكسی)
يكی ديگر از برنامههای ارزشمگد پیشگیری ،انجـا پیشـگیری دارويـی در مـواردی
است كه كاربرد دارد .با توجه به نوع عامل و خصوصیات آن ايـ اقـدا مـیتوانـد بـرای
داشت نتیجه مطلوب شامل انجا پیشگیری دارويی قبل ،حی و يا بعد از تمـاس باشـد.
داروی تعیی شـده بايسـتی بـهصـورت كـامالً حرفـهای و مطـاب بـا دسـتورالعملهـای
علمیتدارك شده و موضوعاتی مانگد پروتكل مصر  ،حساسیت دارويـی و مقاومـتهـا را
در نظر داشته باشد .در اي اقدا نیز بايستی تغییـرات احتمـالی در پاسـخگو بـودن دارو
به طور مستمر مورد ارزشیابی قرار گیرد تا از لیست انتخاب برای عامل مورد نظـر خـارج
نشده باشد.

 -7-15مراقبت از منابع آب
اي موضوع نیز از اهمیت بسیار با يی برخوردار است .اقـدامات پیشـگیرانه ز در
اي خصوص پی بیگی و تعبیه پوش های ز و كافی برای مگابع آب اسـت تـا تحـت
هیچ شرايطی مورد هد عوامل زيستی به عگواد سالح قرار نگیرنـد .در حـال حاضـر در
اي خصوص پوش

كافی مگظور نمیگردد و لذا اي فعالیت بايد بهصورت كـامالً جـدی

مورد توجه مسئولی ذيربط قرار گیرد .بازرسی و كگترل اي مگابع بايد بهطور روزانه و بـا
حساسیت و دقت با انجا پذيرد.
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 -8-15نظارت بر تهیه و توزيع مواد غذايی و مراقبـت از منـابع
غذايی
مواد غذايی از عوامل بسیار حساس و مهمیهستگد كه میتوانگد موضوع تهديدهای
زيستی قرار گیرند .مواد غذايی مختلف مانگد شیر ،گوشت ،مرغ و غیره میتوانگد حاملی
عوامل بیماريزا بوده و انتشاردهگده آلودگی باشگد .از فعالیتهای مـرتبط در ايـ رابطـه،
تدارك كالسهـای آموزشـی بـرای كاركگـان مـرتبط بـا زنجیـره مـواد غـذايی ،كگتـرل
محموله های مواد غذايی كه وارد و توزيع میشوند و تقويت توانمگدیهای گمركات برای
انجا آزمايشات سريع و در نهايت ،تداو آموزشها در زمیگههای مورد نیاز است.
تالش برای ايجاد وتوسعه سامانه شبكه اعالن خطر ،يكی ديگر از اقدامات ارزشـمگد
با رويكرد پیشگیرانه است كه بايد در برنامـه پدافگـد غیرعامـل قـرار گیـرد .ايـ برنامـه
میتواند مكمل ديگر برنامهها باشد .اطالعرسانی در كوتاهتري زمان ممكگه میتوانـد بـه
سرعتعمل مسئولی و دست اندركاران و كسانی كه در رديف اول پاسـخگويان هسـتگد،
مگجر شود.
برنامه پدافگد غیرعامل بهويهه در بخ

سـالمت شـامل طیـف وسـیعی از اقـدامات

است كه در اي قسمت به لیستی از اي فعالیتها اشاره میشـود و بـه مهـمتـري آنهـا
پرداخته خواهد شد .اقدامات مورد نظر شامل آموزش عمومی و تخصصی ،تربیت نیـروی
انسانی متخصص در سـطوح مختلـف ،تربیـت متخصـص طـب دفـاعی ،توسـعه مـوازي
بهداشت فردی و عمومی ،توسعه همكاریهای سازمانی و هماهگگی درونبخشـی ،جلـب
همكاری و مشاركت سازمانهای غیر دولتی و انجم های علمی ،انجـا تحقیقـات فگـی،
شكست تحريمهای علمی ،توسعه فگاوری و تولید علم ،همكاریهای بی المللـی ،تـدوي
برنامه جامع پدافگد غیرعامل ،تشكیل كمیتههای پدافگد غیرعامل در همه دانشـگاههـای
علو پزشكی برای اجرای برنامهها و مولفههای برنامه ،اجرای كارگاههای آموزشی مستمر
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برای مديران و پرسگل بهمگظور فرهگگسـازی و اهمیـت دادن بـه موضـوع ،جمـعآوری
اطالعات و ثبت و تجزيـهوتحلیـل آنهـا ،راهانـدازی شـبكههـای پـاي  ،ايجـاد و توسـعه
شــبكههــای ارتبــاطی در ســطوح محلــی ،مگطقــهای ،اســتانی ،كشــوری و بــی المللــی،
ذخیرهسازی اقال مصرفی استراتهيك در سازمانهايی مانگد انتقال خـون و شـركتهـای
تولید واكس  ،سر و دارو میباشد.
سیستم بهداشت و درمان و بخ های مـرتبط بـرای مـديريت پدافگـد غیرعامـل و
اجرای اي برنامهها و اقدامات كه از گستره نسبتاً وسـیعی نیـز برخـوردار هسـتگد ،بايـد
دارای ظرفیت ز و با يی باشگد .سیستم بايستی در شرايط عادی و صلح ،ارزيابیهـای
ز را انجا داده و مشكالت و نواقص را در تما حیطهها بهويهه آموزش و اطالعرسانی،
ايجاد مهارت ،برقراری ارتباط و هماهگگی بیمارستانها و تدارك آنها ،طراحی بحرانهای
فرضی و انجا مانورهای عملیاتی برای واكگ

سريع و بهموقـع آمـاده سـازد .بـهعـالوه،

چون انجا اي فعالیتها بـهويـهه اقـداماتی كـه همكـاری سـاير سـازمانهـا و مراكـز را
میطلبد ،مستلز همكاری بخ های مرتبط با بخ

بهداشت و درمان مـیباشـد ،نكتـه

بسیار مهم ،حفظ و گسترش هماهگگی بی بخشی در انجا اقدامات اسـت .چگانچـه ايـ
هماهگگی صورت نگیرد بودجه و انرژی بخ های مختلـف و نیـروی انسـانی متخصـص
هدر رفته و نمیتوان به موفقیت برنامهها امیـدوار بـود .بـديهی اسـت نقـ
هماهگگی ها نیز بر عهده بخ

اصـلی ايـ

سالمت و مراكز تابعه و كارشگاسـان بهداشـتی اسـت .در

همی راستا بیمارستانها و مراكز درمانی بهطور مثـال بايـد بتوانگـد بـهصـورت مسـتمر
اطالعات و تجارب خود را از طري شبكه ملـی سـالمت بـه اشـتراك بگذارنـد .مـديريت
بهداشت و درمان بايد دستورالعمل پذيرش بیماران مشـكوك و نحـوه جداسـازی آنهـا را
تهیه و به بیمارستانها و مراكز درمانی ابـالغ نمايـد .بیمارسـتانهـا و مراكـز بهداشـتی-
درمانی بايستی از طري شركت در برنامههای مـدون نسـبت بـه ضـرورت ايـ موضـوع
توجیه شده و آموزشها و مهارتهای ز را كسب نمايگد .امكانات عمومی بیمارستانها
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بايستی با محوريت اي موضوع (برنامه پدافگد غیرعامل) از نظر فگی مـورد ارزيـابی قـرار
گیرند .استراتهی بخ

بهداشت و درمان برای حفـظ و ارتقـای آمـادگی خـود و جامعـه

بايستی دربرگیرنده اهدا مشخص و قابل دسترس بوده و حداقل شامل سه بخ

عمده

به شرح زير باشد:
 )3اهدا با تعاريف معی و غیر قابل تفسیر مختلف
 )3مقررات و ضوابطی كه هدايتگر فعالیتها باشد
 )1توالی فعالیتها به صورتی كه تأمی اهدا را میسر سازد.
اي ظرفیتسازی و حفـظ آمـادگی بايـد اقـدامات زيـر را در دوران عـادی و صـلح
پیگیری نمايد:
 -ارتقای سطح دان

و مهارت كاركگان بخ

سالمت بهصورت تئوريك و تجربی با

انجا سمیگارها ،كارگاهها و مانورهای تعريفشده برای تمري مديريت بحران.
 آمادهسازی اولیه بیمارستانها و تعیی مراكز مرجع مجهز بـه امكانـات پیشـرفتهآزمايشگاهی و روشهای بهیگه جداسازی بیماران
 آگاهی و آمادگی كادر بالیگی ،وجود سیستم مراقبت پزشكی و هوش سازمانی كـهزمه آشكارسازی اولیه است
 -ضرورت حفاظت از كاركگان بخ

بهداشت و درمان با توجه به نقـ

مهـم آنهـا

بهويهه بیمارستانها در تشخیص اولیه عوامل مشكوك و آگاهی سـريع زنجیـره مـديريت
كالن بهداشتی– درمانی (تشخیص اولیه بر عهده كادر پزشكی ،پیراپزشكی و كارشگاسان
بهداشتی است).
علیرغم برقراری و فعالیت سیستم های مراقبت ،در همهگیریهای مهم اخیـر ،تگهـا
پزشكان بودهاند كه در برخورد ابتدايی با بیمار و در نظر گرفت جگبههای اپیـدمیولوژی،
میكروبیولوژی و بالیگی به مورد مشكوك شده و سیستم مديريت بهداشت در كشـورهای
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مختلف را در جريان گذاشتگد .لذا مديريت بیمارستانها بايد نسبت به ضرورت برقـراری
سیستم مراقبت بیمارستانی بهمگظور تشخیص اولیه موارد تكگیر يا طغیان عفونتهـای
مشكوك بهعگـوان نقطـه آغـاز همـهگیـریهـای ناشـی از عوامـل بازپديـد و نوپديـد يـا
بیوتروريسم حساس باشد.
 انجا تحقیقات تخصصی كه عالوهبر موضوعات مطرحشده قبلـی تحقیـ در سـهحیطه اصـلی  Medical Logistics and Resources ،Clinical Supportمـیتوانـد
تامی كگگده نیازهای تخصصی اي آمادگی باشد.
از ديگر وظايف كلی سیستم بهداشت و درمان توجه ويهه به كادر پرستاری و كمك
پرستاران و آمادهسازی ايشان بهويهه در زمیگههای زير است:
الف) حساس نمودن و توجه پرستاران به موارد زير:
 -وقوع بی

از حد انتظار يك بیماری خاص در يك مگطقه معی

 عالئم و نشانههايی كه از حد انتظار برای يك بیماری خاص ،بیشتر هستگد سرايت بیماری از طر غیر معمول شیوع بیماریهای مشترك بی انسان و دا در يك زمان و در يك مگطقه خاص تحريكها و نیز اطالع از عوامل زيستی احتمالی دشمگانب) توجه كمك پرستاران نسبت به موارد زير:
 -ارتقای دان

خوي

در خصوص عوامل زيستی ،خصوصـیات ،راههـای سـرايت و

نحوه مقابله و كگترل آنها
 انجا مانورهای آمادگی در زمان صلح آموزش مخاطبی و گروههای در دسترس -تمري راههای مديريت استرس برای كاه

نگرانی عمومیاز بیوتروريسم

فصل پان دهم :نظام سالمت و نق

آن در پدافند غیرعامل در مقابله با تهديدات زيستی 

531

بديهی است مهارتهـا و وظـايف اشـارهشـده در فـو صـرفآ مخـتص پرسـتاران و
كمك پرستار نبوده و ساير افراد و كاركگان گروه پزشكی و پیراپزشكی كه با سالمت مرد
سروكار دارند نیز بايد به نكات فو حساس بوده و آموزشها و مهارتهای ز را كسـب
كرده و بر دان

تخصصی خـوي

در ايـ زمیگـه اضـافه نمايگـد .عـد رعايـت مـوازي

بهداشت فردی و عمومی و كمتوجهی مثالً به مگابع آب بهداشتی ،دفع بهداشتی زبالـه و
فاضالب ،در شرايط عادی نیز موجب بروز خسارت و صـدمات جـدی بـه سـالمت آحـاد
جامعه خواهد شد .اي مسئله در شرايط بحران میتواند حیات جامعـه را تهديـد نمايـد.
مگظور از رعايت موازي بهداشت فـردی و عمـومی ،ارتقـای آگـاهی مـرد و گـروههـای
تخصصی در امور مختلف زندگی و پی

بیگیهای ز در فعالیتهای مربوط اسـت كـه

به دنبال آموزشهای عمومی و تخصصی حاصـل مـیشـود .توجـه بـه سـطوح سـهگانـه
پیشگیری كه در استراتهی مراقبتهای اولیه بهداشتی ( ) P.H.C.مطـرح بـود ،بـهويـهه
سطوح اول و دو  ،كه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ،واكسیگاسیون و ساير اقـدامات
پیشگیریكگگده را دربرداشت ،در اي برنامه نیز میتواند مثمر ثمر باشد .اي به آن معگـا
است كه انجا فعالیتهای مربوط به برنامـه بهداشـت عمـومیشـامل آمـوزش بهداشـت
همگانی ،تأمی و بهبود تغذيه ،تأمی و حفاظت از آب آشـامیدنی سـالم ،ايمـ سـازی و
واكسیگاسیون ،بهسازی محیط و رعايت اصول بهداشت حرفهای كه در زمره فعالیتهـای
اساسی در آن برنامه است ،بهعگوان موازي و اصول بهداشت فردی و عمـومیاز اقـدامات
ارزشمگد در برنامه پدافگد غیرعامل به حساب میآيد.
حال كه سخ از استراتهی مراقبتهای اولیه بهداشـتی ( ) P.H.C.بـه میـان آمـد،
بهتر است به اصول اساسی اي رويكرد كه در پیشبرد آن نق

بسـزايی داشـته و دارنـد

هم اشارهای نمايیم و بر اي نكته تاكید كگیم كه در نظر گـرفت آن اصـول ،در موفقیـت
اي برنامـه بسـیار مـوثر خواهـد بـود .اصـولی مانگـد مشـاركت فعا نـه مـرد  ،فعالیـت
بی بخشی ،هماهگگی درونبخشی ،تعهد سیاسی دولتها و اسـتفاده از فگـاوری مگاسـب
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آموزشی .بااندك تامل و مرور آنچه در خصوصايجاد و حفـظ آمـادگی جامعـه در برنامـه
پدافگد غیرعامل مرور شد میتوان اذعان نمود كه بدون توجه به اي اصول ،برنامهای كـه
مخاطبی اصلی آن مرد هستگد ،به اهدا خود نائل نخواهد آمد.
به خاطر محدوديت اي نوشتار ،امكـان پـرداخت بـه تمـا ايـ اصـول بـهصـورت
تفصیلی وجود ندارد؛ لیك كارشگاسان و مسئولی بايسـتی در انجـا اقـدامات بـه تمـا
اصول توجه نمايگد .برای مثال ،همكاری بی بخشی ،بیـانگر همكـاری تمـا بخـ هـای
مرتبط با بخ

بهداشت برای به ثمر رسیدن فعالیتها است .بخـ

بهداشـت همـانطور

كه قبالً تصريح شد به تگهايی نمیتواند در اجرای همه برنامههای پدافگد غیرعامل موفـ
باشد .در همی رابطه میتوان تاكید كرد كه مثالً سازمان دامپزشكی كشـور و موسسـات
تابعه در خصوص تهیه واكس و سر  ،يا وزارت نیرو در تأمی و حفـظ آب و بـر مـورد
نیاز ،وزارت نفت با تأمی سـوخت ،سـازمان صـدا و سـیما در وظیفـه سـگگی و خطیـر
اطالعرسانی و ساير سازمانهای دولتی و غیر دولتی با ايفـای نقـ هـای مهـم خـود در
بسترسازی و تهیه و تدارك برنامهها و با حفظ هماهگگی كه از ديگر اصـول مطـرحشـده
است میتوانگد به موفقیت برنامهها كمك نمايگد .از ديگر اصولی كه بايستی مجددآ مورد
تاكید قرار گیرد همان مشاركت فعا نه مرد بهويهه جوانان است .يكی از جگبههای مهـم
اي اصل كه بهتر است مورد توجه قرار گیرد فعالیت سازمانهای غیـر دولتـی ()NGOs
در اي خصوص است؛ محوری كه در بیشـتر برنامـههـا مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت.
سازمانهای غیر دولتی نماد حضور متشكله مرد در برنامههای ملی است .اي سازمانها
و انجم ها با توجه به پشتوانههای علمیخوي

و همراهی و مساعدت اعضای متخصـص

خوي  ،میتوانگد از طر مختلف به ويـهه برپـايی سـمیگارها و كارگـاههـای آموزشـی و
تخصصـی ،اطالعـات ز را در اختیــار مـرد قـرار دهگــد .اسـتفاده از فگـاوری مگاســب
آموزشی برای آموزش و اطالعرسانی به گروههای تخصصی و اقشار مختلف مـرد  ،حـائز
اهمیت است .در نظر داشته باشیم كه در حال حاضر سطح آگاهی گروههـای مختلـف از
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جمله پزشكان و ديگر پرسگل بهداشتی – درمانی كه در رديف اول پاسـخگويان هسـتگد
نسبت به عوامل زيستی در سطح قابل قبول و مطلوبی نیست .آشگايی ايشـان بـهعگـوان
اولی كسانی كه در حمالت زيستی مورد مراجعـه مـرد و مصـدومی قـرار مـیگیرنـد،
بسیار مهم و قابل تامل است .فراموش نكگیم كه داشت جامعه سـالم و توانمگـد نیازمگـد
داشت افراد آگاه است و اي آگاهی فردی و اجتماعی است كه ساير فرصـتهـا بـهويـهه
فرصت توانمگدسازی و حفظ آمادگی را بـه دنبـال خواهـد داشـت .در همـی رابطـه ،در
بخ

اطالعات و آگاهی ،امروزه وب سايتهای متعددی در حال مبادله اطالعات پزشكی

در اي خصوص هستگد .كارشگاسان و كاركگان بیمارستانها و مراكز بهداشتی – درمـانی
میتوانگد از اي طري اطالعات خود را تكمیل نموده و توانمگديهای مديريت بهداشـت و
درمان را برای پاس سريع ارتقا دهگد.
اضافه مینمايد كه در برنامه آموزش و اطالعرسانی ،كمیتـههـای پدافگـد غیرعامـل
نق

مهمی میتوانگد ايفا نمايگد .كمیته كشـوری پدافگـد غیرعامـل مسـتقر و فعـال در

وزارت بهداشت بوده و دارای چگد زيركمیته از جمله زيركمیته آمـوزش و اطـالعرسـانی
است كه بـا موضـوع بحـث مـا رابطـه نزديكـی دارد .كمیتـههـای پدافگـد غیرعامـل در
دانشگاه های علو پزشكی هم تشكیل شده كه از جمله فعالیتهـای مهـم آنهـا ،ارتقـای
آگاهی و ايجاد مهارت ز در كـادر دانشـگاهی و مراكـز بهداشـتی– درمـانی در مقابـل
تهديدهای زيستی است .امید است كه در آيگده شاهد فعالیتهای بیشـتر و مـوثرتری از
آنها برای ترغیب و تشوي اساتید و دانشجويان باشیم.
عالوهبر كمیتهها و زير كمیتههـای پدافگـد غیرعامـل ،در بخـ

سـالمت بايـد بـه

سازمان پدافگد غیرعامل اشاره داشت كه از سـازمانهـای رسـمی و دارای مسـئولیت در
خصوص سیاستگـذاری و رعايـت اصـول پدافگـد غیرعامـل در كشـور اسـت .در اصـول
راهبردی اي سازمان به تعامل گسـترده و فراگیـر بـا سـازمانهـا و ايجـاد سـازوكارهای
مگاسب در جهت ايم سازی و حفاظـت از تاسیسـات زيربگـايی،ايفـای نقـ

هـدايتی و
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نظارتی بر سازمانها و نهادهای كشوری ،توسعه فرهگـگ و نهاديگـهسـازی بـاور عمـومی
نسبت به تاثیر پدافگد غیرعامل در كـاه

آسـیبپـذيری اسـت .در اهـدا كـالن ايـ

سازمان به موارد متعددی اشاره شده است كه ازجمله آنها میتوان به موضـوعاتی مانگـد
ايم سـازی مراكـز حیـاتی ،حسـاس و مهـم ،افـزاي

آسـتانه مقاومـت ملـی و تقويـت

مولفههـای مقاومـت در مقابـل تهديـدات ،تحقیـ و پـهوه  ،تولیـد علـم و فگـاوری و
فرهگگسازی و تبديل آن به معار عمومیو همچگی توسـعه كمـیو كیفـی ظرفیـت و
توان اجرايی پدافگد غیرعامل در بدنه مهگدسی كشور اشاره كرد.

 -9-15اقدامات بهداشتی (پیشگیري و كنترلی)
در اي بخ  ،بعضی از عوامل تهديد مهم زيستی بهعگوان نمونه و مـورد ) (Caseو
مهمتري اقدامات بهداشتی با رويكرد پیشگیرانه و كگترلی در خصوص هريك به اختصـار
ارائه میگردد .امید است كه با نظرات تكمیلـی ديگـر اسـاتید و پهوهشـگران كـه نتـايج
مطالعات بعضی ازايشان در فصول ديگر همی كتاب آمـده اسـت بـهعگـوان يـك بسـته
آموزشی مگاسب مورد استفاده عالقهمگدان بهويهه كارشگاسان محتر قرار گیرد.
بايد در نظر داشت كه اقـدامات پیشـگیری و كگترلـی در يـك تهديـد بیولـوژيكی،
بستگی تا به نوع عامل ،خصايص آن و سطح تهديد دارد .لذا با توجه به ايـ موضـوع و
اطالعاتی ديگر كه با طرح سوا تی مانگد ايگكه ايـا عامـل از فـردی بـه فـرد ديگـر قابـل
سرايت اسـت يـا خیـر؟ايـا عامـل قـدرت مانـدن در محـیط را دارد؟ آيـا قابلیـت انجـا
واكسیگاسیون يا شیمیوپروفیالكسی وجود دارد؟ و غیره ،دو دسته اقدامات و فعالیتهـای
اختصاصی و عمومیمطرح میگردد .بعضی اقدامات عمومیمانگد اطالع رسـانی صـحیح و
بهموقع و رعايت موازي بهداشتی برای همه عوامل قابل انجا بـوده و توصـیه مـیشـود.
لیك اقدامات اختصاصی دقیقآ بـه ويهگـیهـای عامـل برمـیگـردد كـه بايسـتی مـورد
شگاسايی و بررسی دقی قرار گیرد .برای مثال در اي قسمت ،مهم است كـه بـدانیم آيـا
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عامل مورد استفاده قابلیت سرايت از فرد به فرد ديگر را دارد يا خیـر .فعالیـت بهداشـتی
اختصاصی با رويكرد كگترلی دقیقآ به پاس اي سؤال بستگی دارد .تاكید مـینمايـد كـه
چگانچه پاس به سوال مطرحشده مگفی باشـد ،اقـدامیمانگـدايزو سـیون يـا جداسـازی
مصدو ضرورتی پیدا نمیكگد و بالعكس.
يكی از اقدامات مهم دفاعی در پدافگد زيسـتی ،اتخـاذ تـدابیر بهداشـتی بـهمگظـور
جلوگیری از شیوع و گسترش آلودگی است كه متعاقب تشخیص سـريع عامـل بايسـتی
صورت پذيرد .همانگونه كه توضیح داده شد ،عوامل زيستی به خاطر خصوصیات مگحصـر
به فردی مانگد افزاي

تولید ،توانايی انتقـال از طريـ استگشـا و ايجـاد بیمـاریهـای

كشگده از يك سو و نیز به علت سرعت انتقال و كمبود امكانات تخصصی برای تشـخیص
سريع از سوی ديگر میتوانگد خسارت و صدمات سگگیگی را در كوتاهتري زمان ممكگـه
به جامعه مورد تهديد وارد نمايگد .لذا روی اي تدابیر بايستی قبالً برنامهريـزی و تمـري
كافی انجا شده و آمادگی ز برای عملیات كگترلی يعگـی اقـدا بهداشـتی بـا رويكـرد
كگترلی كسب شده باشد.
در ايگجا قبل از پرداخت به اقدامات اختصاصی و كگترلـی بهداشـتی علیـه عوامـل
زيستی ،مواردی از توصیه های بهداشتی كه بهصورت عمومی بايد مورد توجه مسئولی و
كارشگاسان قرار گیرد ارائه میگردد .بعضی از اي توصیهها ممك اسـت از فعالیـتهـای
اختصاصی برای يك عامل بهخصوص هم باشد كه در قسمت بعدی هم مورد تاكیـد قـرار
خواهد گرفت .برخی از توصیهها مخصوص قبل از وقوع عملیات و بعضی برای زمان بـروز
عملیات زيستی است .در ضم ممك است بعضی از توصیهها قبالً در شمار مباحث كلی
مطرح شده باشد لیك چیزی از اهمیت اي فعالیتها نمیكاهد .اي موارد بايستی بارهـا
تذكر داده شوند تا توجه ما و كارشگاسان را بیشتر و بهتر جلب نمايگد.
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و اما توصیهها:

 -1-9-15توصیههاي بهداشتی قبل از وقوع تهديدات زيستی
 -آموزش همگانی مهمتري اصل اسـت .در بخـ

نخسـت بـه موضـوع آمـوزش و

آگاهی و اهمیت آن در آمادگی اشاره گرديد .در اي قسمت تاكید مینمايـد كـه هرچـه
سطح آموزش و آگاهی مرد نسبت به موضوع با تر باشد ،آسـیبپـذيری ايشـان كمتـر
میگردد .بديهی است افراد آگاه كمتر خـود را در معـر

آلـودگی قـرار مـیدهگـد و در

صورت مصدو شدن هم بهتر میتوانگد اقدامات ز را برای خود و ديگران انجا دهگد.
 تدارك تجهیـزات حفاظـت فـردی ،از جملـه اسـتفاده از تجهیـزات مانگـد لبـاسمگاسب حفاظتی ،ماسك و ديگر لواز اهمیت بسـیار زيـادی در كـاه

سـطح آلـودگی

دارد.
 تدارك و آماده نمودن واكس ها برای عـواملی كـه واكسـ دارنـد و همچگـی درخصوص آنتیسر های ضروری
 توجه به بهداشت فردی و عمومیبهويهه محیطـی ،تـأمی آب آشـامیدنی سـالم وحفاظت از مگابع آب و غذا
 تدارك و پی بیگی مواد غذايی بستهبگدیشده برای استفاده در شرايط اضطرار پی بیگی و تدارك مواد رفعآلودگی جهت مقابله با حمالت احتمالی تجهیز مراكز آزمايشگاهی جهت حفـظ آمـادگی در تشـخیص سـريع و بـهموقـععوامل استفاده شده احتمالی
 پی بیگی و تهیه داروهای اساسی ز برای شیمیوپرفیالكسی و درمان بهموقع بررسی و انجا مطالعات اپیدمیولوژيكی برای داشـت اطالعـات دقیـ و بـهروز ازوضعیت آلودگیها و بیماریهای موجود
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 تدارك امكانات ز برای انجا اقداماتايزو سـیون و قرنطیگـه در مگـاط مـوردتهديد

 -1-9-15توصیه هاي عمومیبهداشت در زمـان وقـوع تهديـدهاي
زيستی
 بهكارگیری و استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی تهیهشده از قبل استفاده از آب و مواد غذايی بستهبگـدیشـده بهداشـتی و عـد اسـتفاده از آب ومواد غذايی مگاط آلوده
 جلوگیری از ورود و اقامت افراد به مگاط آلوده احتمالی استفاده از عالئمايمگی و هشداردهگده در مگاط آلوده واكسیگاسیون و استفاده صحیح از سر ها و آنتیبیوتیكهای تهیهشده طب نظـرپزشك
 رعايت اصول و موازي بهداشتی بهوسیله كادر پزشـكی و خـدمات رسـانی بـرایجلوگیری از آلودگی خود
 رعايت اصول و موازي بهداشـت فـردی بـهويـهه شستشـوی دسـتها و اسـتحمابهوسیله تما افراد جهت جلوگیری از گسترش آلودگی
 رفع آلودگی محیط در كوتاهتري زمان ممك  ،با رعايت اصول ايمگی درمــان ســريع بیمــاران و مصــدومی بعــد از تشــخیص ســريع و قطعــی عامــلاستفادهشده
 رعايت اصولايمگی در انتقال مصدومی و دفع بهداشتی وسائل مرتبط با بیمـارانو البسه آلوده.
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 -3-9-15اقدامات بهداشتی (پیشگیري و كنترلی)
 -1-3-9-15آبله – ( Smallpoxبهعنوان مطـرحتـرين عامـل سـناريويی
تهديد زيستی)
با گذشت سالها از ريشهكگی جهانی آبله ،متاسفانه هگوز امكان استفاده از ويـروس
آبله بهعگوان يك جگگافزار زيستی وجود دارد كه در آن صورت ،يك تهديد جدی بـرای
همه آحاد جامعه ،اعم از نظامی و غیر نظامیخواهـد بـود .البتـه بـا كشـف واكسـ آبلـه
به وسیله جگر در  3331و استفاده فراگیر از آن در سطح جهان خطر بالقوه ،اي ويـروس
بهعگوان يك جگگافزار زيستی فروك

كرد.

اي واقعیت كه ويروس آبله در شكل افشانه ،بیمـاریزا بـوده و دوز آلـوده كگگـده
پايیگی دارد ،موجب شده كه ويروس مربوطه توانايی تبديل به سالح زيسـتی را داشـته
باشد .در مجموع ،با توجه به ايگكه ممك است از ويروس آبله بهعگوان جگگافزار زيستی
استفاده شود ،علیرغم ريشهك شدن اي بیماری ز است بار ديگر در برنامـه درسـی
دانشكدههای پزشكی و بهداشت ،مورد توجه قرار گیرد و بر اپیدمیولوژی بالیگی و كگترل
آن تاكید گردد .ويروس آبله ،نوعی ويروس  DNAاز جگس اورتومیگزوويروس است .اي
ويروس در زمره درشتتري و پیچیدهتري ويروسها میباشد .يادآور میشـود كـه سـه
عضو ديگر پارامیگزوويروسها يعگی عوامل مولد آبله میمونی ،واكسیگیا و آبله گاوی نیـز
قادر به ايجاد عفونت در انسان بوده و باعث بروز بثورات پوستی میشوند ولی تگهـا آبلـه
است كه به آسانی از انسانی به انسان ديگر مگتقل میگـردد .ز بـه تاكیـد اسـت كـه
ويروسهای عامل آبله و مولوسكو كونتاژيوزو  ،بهطور طبیعـی فقـط در انسـان باعـث
ايجاد عفونت میشوند ولی بقیه پاكس ويروسها در ارتبـاط بـا عفونـت مشـترك بـی
حیوانات و انسان میباشگد .ضمگا ويروسهـای عامـل آبلـه انسـانی و میمـونی ،بـهطـور
معمول ،باعث ايجاد بیماری سیستمیك همراه با بثورات پوستی مـیشـوند؛ درحـالیكـه
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بقیه پاكس ويروسها موجب بروز عفونـت پوسـتی موضـعی مـیگردنـد .ويـروس دارای
قابلیت تكثیر بوده و قابل تبديل به آئروسل است.
 واكسیناسیون قبل از تماس با آبلهواكس آبله ،نوعی واكس زنده تهیهشده از ويروس  Vacciniaاسـت كـه يكـی از
اعضاء خانواده اورتوپاكس ويروسها بوده و ارتباط نزديكی بـا ويـروس ( Variolaعامـل
آبله) ،دارد .اي واكس را بايد قبل از مصر با بافر استريل بـهصـورت سوسپانسـیون در
آورده و با ايجاد چگدي سوراخ در پوست بهصورت داخل جلدی) (Intradermalتلقیح
نمود .واكس هايی كه به نحو مگاسبی نگهداری شوند خاصیت خود را تا  31سال بعد از
تولید از دست نمیدهگد و قابل مصر خواهگد بود .وضعیت ايمگی كسانی كه به فاصله
بی

از 33سال قبل واكسیگه شدهاند روش نمیباشد و دوره ايمگی بعد از ابتال به آبلـه

نیز هرگز بررسی نشده است .از طرفی آنتیبادیهای خگثیكگگده (نوترالیزان) ،انعكاسی
از سطوح ايمگی در مقابل آبله به حساب میآيگد و لذا با توجه به ايگكه آنتیبـادیهـای
مزبور تدريجا در عر  1 -31سال كاه

میيابگد ،به نظر میرسد حتی كسانی كه دوز

واحد توصیه شده واكس آبله را در دوران كودكی دريافـت كـردهانـد؛ واجـد مصـونیت
مادا العمر نخواهگد شد ازطرفی بررسیهای انجا شده در گروهی كه در زمان تولـد1 ،
سالگی و  31سالگی واكسیگه شدهاند ،وجود آنتیبادیهای نوترالیزان را تا  11سال بعد
نیز نشان داده است .در مجموع با توجه به طول دوره مصونیت ناشی از واكس آبله ،كه
حدود  31سال فر

میشود در حال حاضر توده عظیمـی از كـل جمعیـت جهـان در

مقابل اي بیماری حساس میباشگد.
در حال حاضر هیچیك از موسسات تولید واكسـ  ،دارای امكانـات ز بـهمگظـور
تولید سريع واكس آبله نیستگد و تجهیز اي مراكز به زمانی حدود سه سال وقـت نیـاز
دارد .يكـی ديگـر از محـدوديتهـای واكسیگاسـیون آبلـه در سـطح وسـیع ،كمبـود

  541شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

ايمونوگلوبولی واكسیگیا) ) VIGاست ،زيرا اي دارو برای درمان عوار

پوستی شـديد

واكس آبله ،توصیه شده است.
در صورتی كه تجويز واكس آبله بهمگظور كگترل همهگیری الزامی باشد ،میتـوان
بهطور همزمان از ايمونوگلوبولی واكسیگیا كه از سر گاو يا گوسفگد واكسیگه تهیهشـده
است ،نیز بهصورت تزري عضالنی استفاده نمود.
در مجموع ،هرچگد واكس های موجود از كفايت با يی برخوردارنـد ولـی عـوار
فراوانی هم به بار میآورند كه بايد به آنها توجه نمود و به اي واقعیت اعترا كرد كـه
به خاطر شیوع و شدت عوار

حاصله در صورت عد وجود خطر واقعی آبله و يا ناچیز

بودن اي خطر ،نیازی به واكسیگاسیون نمیباشد .البته با توجـه بـه بـا بـودن میـزان
عوار

واكس سگتی قبلی ،واكس سالمتری با استفاده از ويروس واكسیگیا در محـیط

كشت سلولی در دست تهیه است كه به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت .همچگی
تمايل به ساخت آنتیبادی مونوكلونال ضـد واريـو بـهمگظـور اسـتفاده در ايمـ سـازی
انفعالی تماسيافتگان و بهويهه افراد HIVمثبت نیز وجود دارد.
 كنترل عفونت پس از تماس با ويروسطغیان آبله باعث ايجاد معضالت مهمی برای بهداشت عمومی میشود؛ زيرا بیماری
بهسرعت در بی افـراد جامعـه مگتشـر مـیگـردد و زمـه كگتـرل آن ،واكسیگاسـیون
تماسيافتگان نزديـك و جداسـازی بیمـاران اسـت .آزادسـازی مخفیانـه ويـروس آبلـه
بهصورت افشانههای آلوده به اي ويروس ،حتی اگر موجب ابـتالء فقـط  11 -311نفـر
شود بهسرعت در بی ساير افراد حساس جامعه مگتشر میگـردد و بـه ازای هـر بیمـار،
 31 -31نفر ديگر نیز مبتال شده و بهصورت تصاعدی گسترش میيابد .يادآور میشـود
كه پس از انتشار عمدی افشانههای حاوی ويروس آبله حدود  3هفته طول میكشـد تـا
اولی عاليم بالیگی بیماری ظاهر شود و اي درحالی است كه ويـروسهـای موجـود در
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 3روز فعالیت خود را از دست میدهگد و اي ويـروسهـا ديگرخطـری

برای تماسيافتگان با محیط آلوده نخواهگد داشت .ولی همانطور كـه اشـاره شـد خطـر
اصلی از طري تماس با انسانهای مبتال میباشد .قابل تاكید اسـت كـه پـس از اثبـات
تشـخیص آبلـه ،همـة افـراد مظگـون را بايـد سـريعا تحـت نظـارت قـرار داده ،كلیـه
تماسيافتگان خانوادگی و تماسهای چهره به چهره را واكسیگه كرده و تحت نظر قـرار
دهید .ضمگاً از آنجا كه انتشار افشانههای آلوده به ويـروس آبلـه بـهوسـیله بیمـاران در
محیط بیمارستان خطر انتقال به سايري را افزاي

مـیدهـد ،توصـیه شـده اسـت كـه

مبتاليان به آبله را در مگازل آنها و يا در نقاهتگاههای غیر بیمارستانی جداسازی نمايیم
و باور داشته باشیم كه همان مراقبتهای قابل اعمال در مگازل برای آنان میتواند اقدا
مستدلی به حساب آيد.
در صورت استفاده از ويروس آبله بهعگوان يك جگگافـزار زيسـتی ،واكسیگاسـیون
تماسيافتگان ،طی چگد روز اول تماس و شايد حداكثر به فاصله چهار روز بعد از تماس
به نحو شگفتآوری سیر بعدی بیماری را تغییر داده ،چه بسا باعث پیشگیری از بروز آن
میشود .در چگی مواردی واكسیگاسیون فوری كاركگان بخ

بهداشت يا بیمارستانهـا

نیز كه با بیماران مبتال به آبله تماس خواهگد داشت و نیز ساير كسانیكه درگیر پاسـ
به حادثه خواهگد شد ،نظیر پلیس ،ماموران آت نشانی ،كاركگان اورژانسها و متصديان
كف و دف اموات كه به نحوی بدن بیماران يا جسد تلـفشـدگان را لمـس مـیكگگـد،
الزامی است .توصیه شده است در ايگگونه افراد در صورتی كه واكس آبله مگـع مصـر
نداشته باشد ،بدون توجه به سابقه واكسیگاسیون قبلی ،سريعاً واكس آبله تجويز شود.
همانطور كه قبالً نیز اشاره شد در صورتی كه در عـر

چهـار روز اول تمـاس بـا

ويروس آبله واكس تجويزگردد ،تا حـدودی باعـث جلـوگیری از بـروز بیمـاری شـده و
مقاومـت بـا يی در مقابـل عاقبـت مرگبـار بیمـاری نیـز ايجـاد خواهـد شـد .در بـی
تماسيافتگان با ويروس آبله ،كسانی كه قبالً واكسیگه شدهاند بـهطـور طبیعـی ايمگـی
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بیشتری را نیز كسب میكگگد و لذا در صورت نیاز میتوان از وجـود چگـی افـرادی در
رابطه با اقداماتی كه تماس نزديك با مبتاليان را ايجاب مینمايد ،استفاده نمود.
ز است تماسيافتگان با بیماران را شگاسايی و افـراد در معـر
پوش

خطـر را تحـت

واكسیگاسیون و مراقبت كافی قرار دهیم .مگظـور از "تمـاسيافتگـان " ،اعضـاء

حاضر در مگزل فرد مبتال و كسانی است كه از زمان بروز تب ،با آنان تمـاس چهـره بـه
چهره داشتهاند .تجارب گذشته نشان داده است كه بیماران از زمانی مسری میشوند كه
دوره مقدماتی تب را پشت سر گذاشته و بثـورات پوسـتی در آنهـا ظـاهر شـده باشـد.
جداسـازی كلیـه تمـاسيافتگـان مشـكل اسـت و عمـال نیـز الزامـی نمـیباشـد ،زيـرا
تماسيافتگان حتی اگر مبتال نیز بشوند تا قبل از ظهور بثورات پوسـتی ،بـرای ديگـران
مسری نیستگد و لذا میتوان حداقل روزی يك باردمای بدن آنان را اندازهگیری نمـود و
در صورتی كه طی  33روز اول بعد از تماس دچار تـب بـی

از  11درجـه سـانتیگراد

شوند ،سريعاً آنها را در مگزل ايزوله نموده و تا زمان اثبات يا رد آبله ،ادامه دهیم .تاكید
میشود كه كلیه تماسيافتگان نزديك با مبتاليان به آبله را سريعا بايد واكسـیگه نمـود.
هرچگد اغلب بیماران و تماسيافتگان با آنها كه در مگازل خود تحت نظر میباشـگد بـا
پرسگل بهداشتی به خوبی همكاری مـیكگگـد ولـی ممكـ اسـت در بعضـی از مـوارد،
قرنطیگه اجباری نیز ز شود.
 كنترل آبله در محیط بیمارستاناحتمال انتقال آبلـه در داخـل بیمارسـتان از ديربـاز بـهعگـوان يـك معضـل مهـم
شگاختهشده است و لذا به مدت بی

از  311سال برای بستری كردن مبتاليان به آبلـه

از بیمارستانهای جداگانهای استفاده نمودند .انتقال ويروس آبله در بیمارسـتان ممكـ
است از طري انتشار قطرهای يـا افشـانههـای بسـیار ظريـف از بیمـاران بـه كاركگـان و
مالقاتكگگدگان صورت گیرد .همچگی با توجه به ايگكه همهگیریهايی از اي بیمـاری
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در بی كاركگان رختشويخانه بیمارستانها رخ داده است ،لذا تماس با لبـاس و وسـايل
خواب بیماران مبتال به اي بیماری نیز يكی ديگر از راههای انتقـال عفونـت در محـیط
بیمارستان به حساب میآيد .توصیه شده است طـی دوران همـهگیـری بیمـاری ،كلیـه
كاركگان بیمارستانها و بیماران بستری نیز واكسـیگه شـوند و در آنهـايی كـه بـهدلیـل
نقايص ايمگی و ساير ممگوعیتهای مصر واكس آبله ،اي واكس تجـويز نمـیشـود،
ز است از ايمونوگلوبولی واكسیگیا ) (VIGاستفاده شود و در صورت عد وجود اي
فراورده ،بايد خطر بروز بیماری و عوار

ناشی از واكس در آنها ارزيابی و در صـورت

امكان از واكس آبله استفاده گردد .در مواردی كه با طغیانهای محدودی از آبله مواجه
هستیم ،میتوان بیماران را در بیمارستان و در اطا های محـدودی كـه واجـد سیسـتم
فشار مگفی و فیلترهای مگاسبی هستگد بستری نمود ،ولـی در طغیـانهـای وسـیعتـر،
بستری نمودن آنان در مگزل ،برای بسیاری از بیماران ،مگاسب تر خواهد بود .بههرحـال
با توجه به ايگكه چگی وسايل و امكاناتی ممكـ اسـت در همـه بیمارسـتانهـا وجـود
نداشته باشد ،مسئولی بهداشتی بايد بیمارستان مجزايی را بـرای ايگگونـه مـوارد مهیـا
كگگد .همة افرادی كه در چگی بیمارستانهايی شاغل بوده و بهنحوی با بیماران مبـتال
به آبله تماس دارند ،ز است سريعا ً واكسیگه شوند و كاركگانی كه مصر واكس آبله
در آنها ممگوع است ،بايد تا مدتی به مرخصی بروند .رعايت احتیاطهای استاندارد نظیر
استفاده از دستك  ،گان و ماسك ،بايد مورد تاكید قرار گیرد .كلیه لباسهای كثیـف و
فضو ت بیماران بايد داخل كیسههای بهداشـتی مخصوصـی قـرار داده شـده و قبـل از
شستشو ،داخل اتوكالو گذاشته و يا سوزانده شوند .ضمگا اشیاء و وسايل ثابت را میتوان
با بخار دادن به وسیله فرمالدئید ،ضد عفونی كرد.

  544شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

 آلودگی زدائی آبلهدر صورتی كه ويروس واكسیگیا بهصورت افشانه در محیط مگتشر شود و در معر
اشعه ماوراء بگف

قرار نگیرد ممكـ اسـت بـه مـدت  30سـاعت و گـاهی در شـرايط

مگاسب ،مدت بیشتری باقی بماند .از طرفی محققی بر اي عقیدهاند كه ويروس آبله نیز
دارای وضعیت مشابهی میباشد و لذا با توجه به دوره كمون دو هفتهای آبله ،زمانی كـه
طی يك حمله بیوتروريستی ،اولی موارد بیماری تشخیص داده میشود ،ديگر ويـروس
فعالی در محیط يافت نمیشود؛ زيرا ويروس مزبور در عر

 1ساعت در دمای 13 -11

درجه سانتیگراد و رطوبت  11درصد از بی میرود و حتی در دماهای پايی تر مثالً 31
درجه سانتیگراد و رطوبت  31درصد ،ويروس واكسیگیا فقط تا 30ساعت زنده میماند و
لذا پس از كشـف حملـه بیوتروريسـتی و آزادسـازی عمـدی ويـروس آبلـه ،نیـازی بـه
ضدعفونی كردن محیط نمیباشد.
بروز آبله در كاركگانی كه با لباسهای آلوده بیماران تماس داشتهاند كامال به اثبات
رسیده است و محققی بر اي عقیدهاند كـه ويـروس آبلـه بـرای مـدت نسـبتاً طـو نی
میتواند در اي وسايل زنده بماند .لذا احتیاطهای ويههای در اي زمیگه ز است و نیاز
به اتوكالوگذاری يا قرار دادن جامهها در آب گر همراه با مواد سـفید كگگـده را ايجـاب
میكگد .مواد ضدعفونیكگگدهای كه بهمگظور كگترل عفونت بیمارستانی به كار میرونـد
نظیر هیپوكلريت و آمونیای چهار ظرفیتی ،بـرای پاكسـازی محـیط از وجـود احتمـالی
ويروس آبله كفايت مـیكگـد .ويـروسهـای موجـود در كبـرههـا از پايـداری بیشـتری
برخوردارند بهطوری كه در دمای  11درجه سانتیگراد و رطوبت  11درصد به مدت سـه
هفته مقاومت مینمايگد و حتی در دمای حدود  31درجه سـانتیگراد و رطوبـت نسـبی
با ؛ اي ويروس تا  1هفته و در رطوبت نسبی كمتر از  31درصد تا  33هفتـه مقاومـت
نموده است.
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در نتیجه ،اقدامات بهداشتی بهطور خالصه شامل موارد زيرند:
 .3واكسیگاسیون قبل از تماس با آبله
 .3واكسیگاسیون همه تماسيافتگان (چگانچه در مدت  0روز اول تماس با ويروس
آبله ،واكس تجويز گردد ،تا حدود زيادی مانع از ابتال به بیماری میشود) .لذا ز اسـت
همه تماسيافتهها را شگاسائی نموده و افراد در معر

خطـر را واكسـیگه كـرد .بـه ايـ

نكته هم توجه شود كه تماسيافتهگان تا قبـل از ظهـور بثـورات پوسـتی بـرای ديگـران
مسری نیستگد.
 .1جداسازی بیماران
 .0دف بهداشتی يا سوزاندن البسه كثیف و فضو ت بیماران
 .1ضدعفونی وسائل ثابت بیماران
فراموش نكگیم كه ويروس در دمای معمولی ش

سـاعت و در دمـای پـايی (-33

 31درجه) حد اكثر  30ساعت در محیط باقی میماند.
و سرانجا اقداماتی كه در طغیانها و همهگیریهای بیمـاری آبلـه بايـد انجـا داد
شامل موارد زيرند:
 .3تشكیل ستاد كگترل همهگیری در وزارت بهداشت با همكاری همه وزارتخانههـا
و نهادهای ديگر و ستادهای ديگر طب دستورالعملهای ستاد كل
 .3شگاسايی جمعیت در معر

خطر

 .1ارتقای آگاهیهای بهداشتی مرد بهمگظور جلب همكاری آنان ،كگترل رعـب و
وحشت و حفظ سالمت افراد جامعه
 .0تجهیز يك يا چگد بیمارستان بهمگظور بستری نمودن موارد ضروری
 .1تعیی و تجهیز آزمايشگاه مرجع
 .1تاكید بر پیشگیری از انتشـار همـهگیـری همـراه بـا واكسیگاسـیون جامعـة در
معر

خطر و جداسازی بیماران در مراحل واگیردار بیماری
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 .3قطع زنجیره انتقال بیماری با استفاده از تجارب عملیات ريشهكگی آبله
 .1آموزش و توجیه مرد برای جلب همكاری در خصوص اشغال بیمارسـتانهـا و
نیز امكان انجا همان اقدامات كگترلی در مگزل در مواقع اورژانس
 .3جستجوی تماسيافتهها واكسیگاسیون آنها و پیگیریهای بعدی
 .31توجیه مرد برای عد حضور در مگاط شلوغ و پر ازدحا
 -1-3-9-15اقدامات بهداشتی ( پیشگیري و كنترلی) بیماري سیاه زخـم
(( )Anthraxبهعنوان عامل دوم سناريويی تهديد زيستی)
همانطور كه قبالً اشاره گرديد ،سیاهزخم يكی از بیماریهای عفونی حیوانات اسـت
كه بهوسیله باسیل گر مثبت مولد اسپوری به نا باسیلوس آنتراسیس ايجاد میشـود.
در انسان در اثر تماس با حیوانات آلوده ،يا فراوردههای آنها نظیـر پشـم ،مـو ،پوسـت،
استخوان ،سفیداب ،استگشا افشانههای آلوده در كارخانههای پشم ريسی يا طی انتشار
عمدی اسپورها به وسیله بیوتروريستها و خوردن مـواد آلـوده ايجـاد مـیشـود .ايـ
بیماری نهتگها باعث مر ومیر فراوانی در دا ها میشود و زمیگه را جهت وابستگیهـای
اقتصادی و سیاسی فراهم مـینمايـد ،بلكـه موجـب افـزاي

مـر ومیـر در انسـان نیـز

میگردد .عالوه براي  ،امروزه بهعگوان يكی از جگگافزارهای بسیار قوی " بیوتروريسـم"
نیز مطرح میباشد .باسیلوسآنتراسیس ،باسیل هوازی غیرمتحرّك مولد اسـپوری اسـت
كه متعل به خانواده باسیالسه مـیباشـد و بـه دو شـكل رويشـی و اسـپور وجـود دارد
.اختال قابل توجهی بی مقاومت اشكال رويشی و اسپور باسیل سیاهزخم وجـود دارد،
بهطوریكه اشكال رويشی اي بـاكتری در مقابـل حـرارت و مـواد شـیمیايی ،مقاومـت
چگدانی ندارند و در دمای  11درجه سانتیگراد در مدت يك سـاعت ،حیـات خـود را از
دست میدهگد .هرگاه اي باكتریها از طري تماس شه حیوان ،با زمی اطرا تماس
پیدا كگگد و دمای محیط ،درحدود  31درجه سانتیگراد يا كمتـر باشـد ،بـه علـت كگـد
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بودن سرعت اسـپورسـازی آنهـا ،قبـل از اسپورسـازی ممكـ اسـت بـهوسـیله سـاير
ارگانیسمهای موجود در خاك ،مضمحل گردنـد .در صـورت بـا بـودن دمـای محـیط،
بهسرعت اسپورها تشكیل شده و به بقای خود ادامه میدهگد .اسپور باسیل سـیاهزخـم،
برخال شكل رويشی آن نسبت به تمامی مواد ،تا حدود زيادی مقاو است و مثال ماده
ضدعفونیكگگدهای نظیر كلريد جیوه ،در برابر آن فقـط دارای خاصـیت باكتريوسـتاتیك
مـیباشـد .بـهطـوریكـه كلريـد جیـوه  1/3درصـد كـه زمـانی بـهعگـوان يـك مـاده
ضدعفونیكگگده قوی به حساب میآمد ،تاثیر چگـدانی براسـپورها نـدارد .اسـپور عامـل
سیاهزخم ،حتی در غلظت پگج درصد اي محلول به مدت  33روز زنده مـیمانـد .بگظـر
میرسد مواد اكسیدان تاثیر بیشـتری بـر اسـپورهای باسـیل سـیاهزخـم داشـته باشـد.
بهطوریكه پرمگگگات پتاسیم  %0در عر

 31دقیقه و پراكسید هیدروژن  %0در عر

يك ساعت به حیات اسپورها خاتمه میدهد.
اسپورهای باسیل سیاهزخم ،معمو در حرارت  311درجه سانتیگراد در عر

يك

ساعت از بی خواهگد رفت .بهطور كلی حرارت مرطوب از تاثیر بیشتری برخوردار اسـت
بهطوریكه جوشاندن به مدت  31دقیقه به حیات آنها خاتمـه مـیدهـد .اسـپورها در
محیطهای بسیار سرد ،مقاومت زيادی از خود نشان میدهگد و طی مطالعهای در دمای
مگهای پگج تا مگهای  31درجه سانتیگراد ،به مدت چگدي سال زنده مانده و گـاهی در
رنگآمیزی شده آزمايشگاه تا سالها بعد به بقای خود ادامه میدهگد.
اسپورهای خشك باسیل سیاهزخم ،به مدت چگدي سال زنده میمانگد و در مزارع
از فصلی به فصل ديگر زنده مانده و تا سـالهـا بعـد باعـث ايجـاد بیمـاری و مـر

در

حیواناتی كه در آن محیط به چرا میپردازند ،میگردند .باسیل سیاهزخم در دمـای 13
درجه سانتیگراد و با تر ،سريعاً به تولید اسپور میپردازد درحالیكه در دمـای كمتـر از
 31درجه سانتیگراد ،سرعت اسپورسازی آن كگد میباشد.
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 پیشگیري و كنترل سیاهزخمپیشگیرى اولیه بهمنظور حفظ سالمتى افراد سالم
 آموزش كاركگان صگايعی كه احتمال آلودگی آنها وجود دارد تمیز كردن مرتب وسايل و تجهیزات و محل كار ،در صگايع مربوطه عاری نمودن مواد از اسپورها با استفاده از فرمالدئید بهمگظور گگـدزدايی پشـم وموی حیوانات ،تاباندن اشعه گاما ،قرار دادن مواد در معر

بخار تحت فشار ،در اتـوكالو

و استريل كردن بهوسیله اكسید اتیل  .در بی اي اقدا ها ،مصر فرمالدئید ،با موفقیت
بیشتری همراه بوده است
 فراهم كردن امكانات كافی جهت شستشـوی مرتـب دسـتهـا ،دوش گـرفت واختصاص دادن محلی به مگظورگذاشت لباس كار.
 فراهم آوردن تسهیالت پزشكی و بهداشتی ،برای كاركگان و معايگه مرتب آنها. استفاده از واكس عاری از باكتری سیاهزخم تهیهشده از آنتیژن محافظتكگگدهدر افرادی كه در معر

خطر ابتال به بیمـاری ،قـرار دارنـد .ايـ واكسـ را مـیتـوان

بالفاصله پس از استگشا اسپور سیاهزخم ،همراه با كموپروفیالكسی بعد از تمـاس نیـز
استفاده نمود.
واكس سیاهزخم را از كشت باسیل بدون كپسول غیر بیماریزای سیاهزخـم تهیـه
نمودهاند .محیط كشـت ايـ بـاكتری ،سـگتتیك بـوده و باسـیلهـا طـی رشـد خـود،
آنتیژنهايی را آزاد مینمايگد كه از ا ي آنتـیژنهـا جهـت سـاخت واكسـ اسـتفاده
میشود .اي واكس را بايد تگها در افرادی كه در معر

خطر حتمی ابـتال بـه بیمـاری،

قرار میگیرند نظیر اشخاصی كه با پشم و مو و استخوان احتما آلوده حیوانات تمـاس
دارند و يا پرسگل آزمايشگاهی كه با باسیل سیاهزخم در تماس هسـتگد ،مصـر نمـود.
ولی در رابطه با آمادگی در مقابل بیوتروريسم نیز سازمان دفاع آمريكا توصیه كرده است
كلیه پرسگل ثابت ارت

آن كشور ،علیه اي بیماری واكسیگه شوند.
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واكس مزبور در  %33/1موارد ،موثر واقع میشود و به مقدار  1/1سیسی عضالنی
در سه نوبت به فواصل دو هفته و سه نوبت ديگر ،به فاصله ش

ماه ،تزري میگـردد و

سپس يادآورهای آن به فواصل  33ماهه تكرار میشود .ز به ذكـر اسـت كـه میـزان
تاثیر 33/1تا  31درصد بر اساس مطالعات انسانی و در ارتباط با سیاهزخم پوستی اعال
شده است ولی براساس مطالعاتی كه در حیوانات انجا شده اسـت ايـ واكسـ بـر نـوع
استگشاقی نیز ممك است موثر واقع شود .توضیح ايگكه در مگـابع ديگـر نیـز بـر تـاثیر
واكس در جلوگیری از بروز سیاهزخم استگشاقی تاكید شده است .اي واكسـ تگهـا در
افراد سالم  31 -11ساله توصیه شده است .ضمگًا خانمهای باردار نبايد واكسیگه شـوند،
زيرا در مورد عوار

احتمالی اي واكس در جگی  ،اطالعی در دست نمیباشد.

از اي رو محور برنامههای كگترلی ،جلوگیری از انتقال بیماری بهصورت مسـتقیم يـا
غیر مستقیم بـه ديگـران اسـت .در آنتـراكس تگفسـی ،موضـوع انتقـال از فـرد بـه فـرد
بسیاراندك و تقريبا مگتفی است .پس بهصورت خالصه اقدامات شامل موارد زيرند:
 .3درمان بیماران ( داروی انتخابی :سیپروفالكساسی )
 .3پروفیالكسی برای افراد در تماس (به مـدت دو مـاه بـرای كسـانی كـه از قبـل
واكسیگه نشدهاند).
 .1ضدعفونی محیط با محلول فرمالی يا كلريگه % 31
 .0دف بهداشتی البسه و وسائل آلوده بیماران
 .1اعمال محدوديت عبور و مرور در مگطقه (بـهدلیـل مانـدگاری اسـپور در خـاك
برای مدت طو نی)
 .1اطالعرسانی به ديگر مگاط و مراكز بهداشتی
 .3واكسیگاسیون
واكس عاری از باكتری سیاهزخم تهیهشده از آنتیژن محافظتكگگـده در دسـترس
میباشد و بايستی در افرادی كه در معر

خطر ابتال به بیماری قرار دارند مصر شـود.
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واكس را میتوان بالفاصله پس از استگشا اسپور همراه بـا شیمیوپروفیالكسـی بعـد از
تماس نیز استفاده كرد.
 -3-3-9-15اقدامات بهداشتی (پیشگیري و كنترلـی) بیمـاري طـاعون
(( )Plagueبهعنوان عامل سوم سناريويی تهديد زيستی)
طاعون نوعی بیماری عفونی باكتريال مشترك بی انسـان و حیـوان اسـت كـه در
طول تاري  ،انسانهای زيادی را به هالكت رسانده است .تجربیـات گذشـته نشـان داده
است كه گاهی كانونهای فعال طاعون به مدت ده سال يا بیشتر ،غیرفعـال و خـاموش
گرديده و ناگهان و بهصورت انفجاری ،مجدداً فعال و موجب ابتالء جونـدگان يـا انسـان
شده و اي واقعه به كرات در بعضی از كانونهای طبیعـی رخ داده اسـت .بگـابراي  ،جـا
دارد كه مخصوصا در كانونهای غرب و شمال غربی ايران مورد توجه دانشگاههای علو
پزشكی قرار گیرد تا نهتگها در صورت طغیان ،آمـادگی ز جهـت رويـارويی بـا مـوارد
بیماری وجود داشته باشد ،بلكه با بهرهگیری از اطالعات همهگیریشگاسی بیمـاری ،بـه
كگترل عوامل مساعدكگگده آن پرداخته شود.
از آنجا كه عامل طاعون بهعگوان يكی از جگگافزارهای زيستی نیز مطرح میباشد،
ز است از اي نظر نیز مورد توجه قـرار گیـرد ،زيـرا طبـ گـزارش سـازمان جهـانی
بهداشت در صورتی كه حدود  11كیلوگر باسیل يرسیگیا پسـتیس)(Yersinia Pestis
را بهصورت افشانه ،آئروسل ،بر فراز شهری با جمعیت پگج میلیون نفر رها سازند حـدود
صد و پگجاه هزارنفر از سكگه آن شهر دچار پگومونی طاعونی شده و قريـب سـی وشـ
میلیون نفر از آنان جان خود را از دست خواهگد داد .عده كثیـری از آنهـا بـه شـهرها و
مگاط ديگری گريخته و موجب انتشار پیشرونده بیماری میگردنـد .ضـمگاً بـر اسـاس
اطالعات موجود ،كشورهايی نظیر روسیه و آمريكا اي جگگافزارهـا را از سـالهـا قبـل
ساخته و انباشـتهانـد .عامـل اتیولوژيـك بیمـاری ،يرسـیگیا پسـتیس اسـت كـه نـوعی
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كوكوباسیل گر مگفی از خانواده آنتروباكترياسهها میباشد و در صورتی كه با رنگهای
رايت ،گیمسا يا وايسون ،رنگآمیزی شود در زير میكروسكوپ بهصورت دو قطبی ديـده
میشود .اي باسیل فاقد اسپور است و در مقابل شرايط محیطی ،چگدان مقاو نمیباشد
و در محیط طبیعی بهسـرعت از بـی مـیرود .اگرچـه همـی عامـل در نسـوج يـ زده
حیوانات مبتال میتواند بی

از يك سال باقی بماند.

 پیشگیري و كنترل طاعون .3پیشگیرى اولیه بهمگظور حفظ سالمت افراد سالم
 .3آموزش مرد در مگاط بومیدر خصوص راههای انتقال بیماری ،نحوه كگتـرل
موش و اهمیت محافظت از گزش كك و از بی بردن ككهای موجـود در بـدن سـگ و
گربه در مگاط بومی
 .3كاه

جمعیت موشها با مسمو كردن آنها بهمگظور تامی بهداشت محیط

 .4كگترل موشها در كشتیها و اسكلهها و انبارها
 .1واكسیگاسیون افراد در معر

خطر نظیر كاركگان آزمايشگاههايی كه با باسیل

طاعون در تماس میباشگد و ساكگی مگاطقی كه میزان بروز طـاعون زيـاد اسـت و يـا
كسانی كه به آن مگاط مسافرت مینمايگد.
واكس طاعون ،نوعی واكس كشتهشده است كه بهصورت  3دوز اولیـه بـه فاصـله
سه ماه تزري میشده و سپس هر ش

ماه ،يكبار اقدا به تزري يادآور آن مینمودند.

با توجه به ايمگی كوتاهمدت و محدود ناشی از آن WHO ،مصر اي واكس را تگها در
شرايط زير توصیه نموده است:
 كاركگان آزمايشگاهی كه در تماس احتمالی با باسیل طاعون هستگد -كاركگان بهداشتی كه در مگاط اندمیك طاعون فعالیت دارند
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ضمگا توصیه شده است از اي واكس صرفا بهمگظور پیشگیری از بیماری اسـتفاده
شود و طی همهگیریها بهمگظور كگترل بیماری نبايد مورد اسـتفاده،قرار گیـرد .تولیـد
واكس كشتهشده طاعون از سال  3333متوقف شده است .اي واكس در پیشگیری يا
تعديل سیر طاعون خیاركی موثر بوده ولی تاثیر آن بر پگومونی اولیه طاعونی بـه اثبـات
نرسیده است .آموزش ساكگی نواحی آنزوتیك طاعون در مورد روشهای انتقال بیماری
به انسان ،اقدا اصلی بهداشت عمومی در مراحل قبل از فصل فعالیت طاعون و سرتاسر
آن میباشد و لذا افرادی كه در ارتباط شغلی يـا بـه مگظـورتفريح ،وارد نـواحیانـدمیك
میشوند و در مخاطره تماس با جوندگان يا كك آنها و يا ديگر حیوانـات احتمـا آلـوده
قرار دارند بايد آگاهی كافی از خطرات طاعون داشته و احتیاطهـای زمـه را بـه عمـل
آورند.
 پیشگیرى از عفونت اطراف و داخل اماكن مسكونىالف) جلوگیری از تماس جوندگان با مواد غذايی و اماك انسانی
ب ) جستجوی كك و دور ساخت آن از بدن حیوانات دستآموز
در رابطه با جلوگیری از تماس جوندگان با مواد غـذايی و امـاك انسـانی بايـد بـه
موارد زير ،توجه داشته باشیم:
 )3جلوگیری از تجمع علوفه و چوب در نزديكی محل سكونت
 )3از بی بردن علوفه اطرا مگازل ،انبارها و نواحی گردش و بازی
 )1معدو كردن مواد زائد و فضو ت به روش بهداشتی
 )0نگهداری غالت در ساختمانها و انبارهای غیر قابل نفـوذ جونـدگان در نـواحی
دور از محل سكونت و بازی كودكان.
در رابطه با جستجوی كك و دور ساخت آن از بدن حیوانات دسـتآمـوز ،توصـیه
شده است حداقل هفتهای يك بار بهويهه در گربهها ،بچه گربهها و توله سگهايی كه در
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ارتباط با كودكان قرار دارند اي جستجو تكرار شود .ز به ذكر است كـه در مگـاطقی
كه طی سالهای اخیر ،طاعون مشاهده نشده اسـت ،بررسـی سـرولوژيك گوشـتخواران
وحشی ،شاخص ضروری برای وجود يا عد وجود طـاعون فعـال در جونـدگان وحشـی
است .ضمگا میتوان حیوانـات مـرده را از نظـر علـت مـر  ،مـورد بررسـی قـرار داد و
همچگی در مگاط شگاختهشده وقوع فعالیت طاعون آنزوتیك ،افزاي

میزان مر ومیر

حیوانات بايستی بهعگوان دلیلی از فعالیت طاعون ،مظگون واقع شود و نمونـهبـرداری از
اجساد حیوانات ،جهت بررسی طاعون بهعمل آيد.
 كنترل عفونتقبالً توصیه میشد همة تماسيافتگان نزديك با پگومـونی طـاعونی كـه از مصـر
داروی پی گیرنده امتگاع ورزيدهاند ،ايزوله شوند ولی در حال حاضر با توجه بـه ايگكـه
پگومونی طاعونی در سطح وسیع و با سرعت زيادی مگتشر نمیشود ،ايـ اقـدا را ز
ندانسته و توصیه كردهاند ايگگونه افرا د را بايد از نظر بروز تب و سرفه طی هفت روز اول
بعد از تماس ،به دقت تحت نظر قرار دهیم و تگها در صورت بروز عاليم به درمان سـريع
آنان اقدا كگیم .تجربیات جديد در مورد انتقال پگومونی طاعونی از فردی به فرد ديگر،
محدود واندك است و اطالعات ناچیزی در اي زمیگه وجود دارد .شواهد موجود حـاكی
از آن است كه انتقال فرد به فرد از طري قطرات تگفسی ،صورت مـیگیـرد و انتقـال از
طري ذرات قطرهای ،شرح داده نشده است .طی همـهگیـری پگومـونی طـاعونی كـه در
اوايل قرن گذشته حادث گرديده است ،استفاده از ماسك بهوسیله تماسيافتگان نزديك،
مانع انتقال شده است و لذا بر اي اساس در حال حاضر نیز استفاده از ماسـك جراحـی
بهمگظور پیشگیری از انتقال پگومونی طاعونی در تماسيافتگان نزديك ،توصیه میشود.
در صورتی كه كمتر از  01ساعت از شروع درمان آنتیبیوتیكی در افراد مبـتال بـه
پگومونی طاعونی میگذرد ،افرادی كه با آنان زندگی میكگگد يا در تماس نزديك با آنها
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هستگد عالوهبر دريافت داروی پی گیرنده ،ز است احتیاطهـای تگفسـی را مراعـات
نموده و از ماسك جراحی استفاده كگگد .عالوه برآن ،توصیه شده تـا قبـل از ايگكـه 01
ساعت از شروع درمان پگومونی طـاعونی بگـذرد و آثـار بهبـود بـالیگی ظـاهر شـود ،از
تماسهای غیرضروری با ايـ بیمـاران اجتگـاب شـود .همچگـی از سـاير احتیـاطهـای
تگفسی ،نظیر استفاده از گان ،دستك

و عیگك محافظت كگگـده نیـز اسـتفاده نمايگـد.

ز اسـت بیمـاران مبـتال بـه پگومـونی طـاعونی طـی  01سـاعت اول بعـد از شـروع
آنتیبیوتیك و تا زمان ظهور اولی عاليم بهبودی بالیگی ،همچگان ايزوله باشگد ولـی در
صورتی كه بهدلیل ازدحا بیماران امكان ايزو سیون فردی وجود نداشته باشد ،پـس از
شروع درمان میتوان اي بیماران را در اطا های مشترك نیز بستری نمود.
به هگگا جابجايی بیماران ز است خود بیماران نیـز از ماسـك اسـتفاده كگگـد.
اطا های بیمارستانی محل بستری شدن اي بیماران بايستی پاكسـازی نهـايی شـود و
لباسها و وسايل آغشته به مايعات و ترشحات بیماران بايـد طبـ روتـی بیمارسـتان،
ضدعفونی گردد.
 پاكسازى محیط از باسیل طاعونهیچگونه دلیلی مبگی بر ايگكه باقی ماندن باسیل طاعون در محیط اطـرا بتوانـد
باعث آلودگی محیط و تهديد بهداشتی شود ،وجود ندارد ،چرا كه اي باسیل ،فاقد اسپور
است و لذا نسبت به شرايط محیطی ،بسیارحسـاس بـوده و بـرخال اسـپور باسـیلوس
آنتراسیس ،سريعا از بی میرود و از اي گذشته ،يرسـیگیا پسـتیس در برابرتـاب

نـور

خورشید و حرارت ،بسیار حساس است و مدت زيادی در خـارج از بـدن میزبـان ،زنـده
نمیماند .در مجموع هرچگد بر اساس بعضی از مطالعات ،عامل طاعون تا مدتی در خاك
زنده میماند ولی حتی تحت اي شرايط ،هیچ خطری انسـان را تهديـد نمـیكگـد و در
صورت آلودگی محیط بـا افشـانه حـاوی باسـیل طـاعون ،نیـازی بـه پاكسـازی محـیط
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نمیباشد .طب نظر خبرگان سازمان جهانی بهداشت ،حتی در بدبیگانهتـري وضـعیت،
افشانههای حاوی باسیل طاعون فقط به مدت يك ساعت فعال باقی خواهگد ماند و لـذا
در يك حمله بیوتروريستی مخفیانه ،قبل از ايگكه اولی مورد پگومونی طـاعونی عـار
شود باسیلهای موجود در افشانه آلوده ،از بی خواهگد رفت.
جداسازی بیماران و آغشته كردن البسه و و سايل آنها با حشرهك های مـوثر بـر
ككهای محلی ،در مبتاليان بـه طـاعون خیـاركی كـه فاقـد سـرفه هسـتگد و تصـوير
راديوگرافی ريه آنها طبیعی است ،اجتگاب از تماس با ترشحات خیاركها به مدت سـه
روز بعد از شروع درمان ،كافی است .از طرفی مبتاليان به طاعون ريوی بايسـتی تـا 01
ساعت بعد از شروع درمان و يا تا زمان مگفی شدن كشت خلط ،بـهطـور مطلـ ايزولـه
شوند.
ز به ذكر است كه طاعون پگومونیك ،از فردی به فرد ديگر و از طريـ قطـرات
آلوده مگتقل میشود ،نه بهوسیله افشانههای آلوده و لذا در تمـاسهـای خیلـی نزديـك
امكانپذير است و شواهدی مبگی بر بقای ارگانیسمها در محیط و انتقال از طري جريان
هوا و انتقال در محیط كار و مگزل و امثال آن در دست نمیباشد.
 شیمیوپروفیالكسى بعد از تماسدر صورت وقوع همهگیری پگومونی طاعونی ،كلیه افرادی كه دچار تب  11/1درجه
سانتیگراد يا با تر هستگد يا اخیراً دچار سرفه شدهاند ز است سـريعا تحـت پوشـ
آنتیبیوتیك تزريقی قرار گیرند و در صورت موجود نبـودن داروی تزريقـی يـا امكانـات
تزري  ،میتوان دارو را از طري دهان نیز مصر كرد .در چگی مواردی در صورتی كـه
طفل شیرخواری دچار تاكی پگه باشد نیز ز است سريعا تحت پوش
قرار گیرد .برای يافت افراد در معر
دارند نیز بايد اقدا

آنتـیبیـوتیكی

خطری كه احتما نیاز به اقدامات پـی گیرنـده

ز انجا شود .افراد فاقد عاليم بالیگی كه در تماس خـانوادگی يـا
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بیمارستانی يا ساير تماسهای نزديك (تماس نزديك عبارتاسـتاز تمـاس بـا بیمـار از
فاصله كمتر از  3متر) با افراد مبتال به پگومونی طاعونی درمان نشده بـودهانـد نیـز ز
است به مدت  3روز تحت پوش

پروفیالكسی دارويی قرار گیرند و از نظر بـروز تـب و

سرفه ،تحت نظر باشگد.
 -4-3-9-15اقــدامات بهداشــتی (پیشــگیري و كنترلــی) بوتولیســم
(( )Botulismبهعنوان مهمترين عامل سناريويی توكسینی تهديد زيستی)
بوتولوس) (Botulusدر زبان تی  ،به معگی سوسیس است و علت نا گذاری اي
بیماری آناست كه در اواخر قرن هیجدهم 31 ،نفـر از شـهروندان  Wildbadواقـع در
جگوب آلمان ،سوسیس بزرگی را مشتركاً مصر نمـوده و همگـی دچـار ايـ بیمـاری
گرديده ،ش

نفر آنان تلف شدند و لذا از آن پس چگـی نـامی را بـرای ايـ بیمـاری

برگزيدند .بوتولیسم نوعی بیماری عفونی همراه با فلج شل پايی رونده است كـه در اثـر
توكسی بوتولیگیو ) (Botulinumتولیدشده بهوسیله گونههای كلوستريديو و بهويهه
كلوستريديو بوتولیگیو  ،ايجاد میشود .هرچگد اي بیماری سابقه ديريگه دارد و اشكال
مختلف بالیگی و راههای انتقال آن به خوبی شگاختهشده و توصیف گرديده است ولی بـا
توجه به ايگكه اخیراً از توكسی بوتولیگیو بهعگوان جگگافزار زيستی نیز استفاده كرده
و راه خودساخته انتشار عمدی از طري افشانههای آئروسل آلوده را نیز به راههای انتقال
طبیعی افزوده و بديگوسیله بهداشت عمومی را به مخاطرهانداختهاند ،ز اسـت ضـم
مرور بر دانستههای قبلی پزشكی در زمیگه اي بیماری ،به جگبههای پزشكی و بهداشتی
مرتبط با خاصیت جگگافزاری اي عامـل نیـز توجـه شـود و بـا عگايـت بـه مخـاطرات
احتمالی ،در برنامههای آموزشی ،اعم از نوآموزی و بازآموزی ،مورد تاكیـد قـرار گیـرد.
تولید و استفاده از توكسی بوتولیگیو بهعگوان يك جگگافزار زيستی احتمالی ،حـداقل
از حدود  11سال قبل شروع شده است؛ بهطوریكه مسئول جگگهـای زيسـتی ژاپـ ،
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كشت كلوستريديو بوتولیگیو را كه خاصیت كشگدگی داشته است به خـورد زنـدانیان
شهر مگچوری چی میداده است .برنامه جگگ زيستی ايا ت متحده برای اولی بار طی
دوران جگگ جهانی دو  ،توكسی بوتولیسم را تولید نمود و همچگی با توجه به نگرانی
ناشی از تولید جگگافزار بوتولیسم بهوسیله آلمانهـا ،تعـداد يـك میلیـون دوز واكسـ
توكسوئید بوتولیسم را نیز مهیا كرد .ضـمگا در كشـورهای ديگـر جهـان نیـز بـهمگظـور
ساخت سالح زيستی بوتولیسم ،اقداماتی انجا شـده اسـت .هرچگـد كگوانسـیون مگـع
سالحهای زيستی و سمی در سال  3333تولید سالحهای زيستی و تحقیقات مربوطه را
مگع نموده است ولی بعضی از امضا كگگدگان اي پیمان نظیر عرا و شوروی ساب  ،بعداً
دست به تولید توكسی بوتولیسم زدند .بعد از جگگ خلیج فارس در سال  ،3333عرا
به بازرسان سازمان ملل اعترا نمـود كـه مقـدار نـوزده هـزار لیتـر توكسـی متـراكم
بوتولیسم را تولید و حدود ده هزار لیتر آن را بهمگظور استفاده جگگافزاری ،مهیا كـرده
است و اي در حالیست كه  33هزار لیتر توكسی بوتولیسم ،در واقع سه برابر مقـداری
است كه برای از بی بردن همة انسانها در سطح جهان ز است.
عالوهبراي ها ،تروريستها ممك است به آلوده كـردن مـواد غـذايی بـا توكسـی
بوتولیسم نیز بپردازند و لذا سوء استفاده از اي توكسی در مواد غـذايی ،ممكـ اسـت
باعث يك همهگیری واحد در يك جمعیت محدود شود و يا موجـب بـروز طغیـانهـای
جداگانه و متعددی در بی افراد جامعه گردد .هوشیاری و نظارت دقی پزشكان بـالیگی
بر وقوع ايگگونه موارد ،مسئولی بهداشتی را در كگترل سريع همهگیری ،يـاری خواهـد
داد .كلوستريديو بوتولیگیو  ،باسیل بیهوازی مولد اسپوری است كه بهطور طبیعی در
خاك يافت میشود و به آسـانی از خـاك قابـل كشـف مـیباشـد .گونـه كلوسـتريديو
بوتولیگیو  ،از نظر ژنتیك ،شامل چهار گروه مختلف میباشد؛ به طوریكه فقـط از نظـر
تولید توكسی  ،شبیه يكـديگر هسـتگد و از نظـر سـاير ويهگـیهـا متفاوتگـد .توكسـی
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بوتولیسم از هفت تیپ آنتیژنیك تشكیل شده اسـت كـه آنهـا را بـا حـرو  Aتـا G
نامگذاری نمودهاند.
 پیشگیري و كنترل بوتولیسمپیشگیرى اولیه بهمنظور حفظ سالمتى افراد سالم
ارتقاء آگاهیهای بهداشتی مرد در مورد اي بیماری اعم از راههای انتقال و عاليم
بالیگی اولیه آن و تاكید بر ايگكه هرگز از مواد غذايی كه يك بار حرارت ديـده و سـپس
در محیط خارج( ،يخچال يا داخل فريزر) سرد گرديده و يا به كگسرو تبديل شده اسـت
بدون گر كردن مجدد استفاده نكگگد و با مشاهده اولی عاليم بیماری هرچه سريعتـر
به مراكز بهداشتی  -درمانی مراجعه كگگد ،از اهمیت بهداشتی وا يی برخوردار اسـت و
حداقل از بروز بوتولیسم ناشی از مسمومیت طبیعی يـا عمـدی مـواد غـذايی مـیتوانـد
پیشگیری كگد؛ كه اساس پیشگیری اولیه را تشـكیل مـیدهـد و در صـورتی كـه خـود
بیماران با بهره گیری از آموزشهای قبلی ،با بروز اولی عاليم بالیگی در اسرع وقت بـه
پزشكان آگاه ،مراجعه كگگد بدون شك ،در اغلب موارد ،موجبات نجات جان خود و ساير
افراد جامعه در معر

خطر را فراهم خواهگد نمود و به اهـدا پیشـگیری ثانويـه نیـز

جامه عمل خواهگد پوشاند .يخچـالگـذاری مـواد غـذايی ،تـاثیر نـاچیزی بـر سـركوب
كلوستريديو بوتولیگیـو اعمـال مـیكگـد ،بـهطـوریكـه در دمـای كمتـر از  1درجـه
سانتیگراد ،رشد همة سويههای باكتری متوقف میشود ولی در دماهای با ی  31درجـه
سانتیگراد به رشد خود ادامه میدهگد .از طرفی اسپور و توكسی تولیدشده در دماهای
پايی به مدت نامحدودی زنده و فعال باقی میمانگد .پیشگیری از بوتولیسـم در حضـور
آنتیبادی خگثی كگگده در سر انسان ،امكانپذير است و لذا ايمگی انفعالی را با تجـويز
آنتیتوكسی اسبی يا ايمونوگلوبولی هیپر ايمیون انسانی و ايمگـی فعـال را بـا تجـويز
توكسوئید بوتولیگیو  ،میتوان القا نمود.
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استفاده از آنتیتوكسی بهمگظور پروفیالكسی بعد از تماس ،بـا توجـه بـه كمیـاب
بودن و حساسیتزايی اي فراورده ،محدود میباشد و لـذا بـا عگايـت بـه خطـرات ايـ
فراورده در مورد ايگكه آيا ز است بهمگظور پروفیالكسی بعد از تماس در افـرادی كـه
احتمال ورود توكسی بوتولیسم به بدن آنها وجود دارد و هگوز دچار بیماری نشدهاند،
مورد استفاده قرار گیرد يا خیر ،اطمیگان كافی وجود ندارد .ولی طی مطالعه محـدودی،
تعداد هفت میمونی را كه در معر
بروز عاليم بالیگی ،تحت پوش

افشانه توكسی بوتولیسم قرار گرفته بودند قبـل از

آنتیتوكسی قرار دادند و مشاهده كردنـد كـه همگـی

زنده ماندند درحالیكه از چهار میمونی كه در شرايط مشابهی آلـوده گرديـده و پـس از
ظاهر شدن عاليم نرولوژيك ،تحت درمان با آنتیتوكسی مزبور قـرار گرفتگـد دو مـورد
آنها تلف شدند .از طرفی همة میمونهايی كه آنتیتوكسی را قبل از قـرار گـرفت در
معر

افشانه آلوده ،دريافت كرده بودند نیز هیچیـك از عاليـم ايـ بیمـاری را نشـان

ندادند .در حال حاضر بـا توجـه بـه مگـافع و مضـرات آنتـیتوكسـی بوتولیسـم ،طـی
طغیانهای ناشی از مصر مواد غذايی آلـوده ،افـراد مواجـه يافتـه بـدون عالمـت را از
نزديك تحت نظارت قرار داده با ظهور اولی عاليـم بـالیگی بیمـاری ،آنتـیتوكسـی را
سريعا به آنان تجويز میكگگد كه چگی اقدامی را طی انتشار عمدی توكسی بوتولیسم
نیز میتوان انجا داد.
مركز كگترل بیماریها در ايا ت متحده ،نوعی توكسوئید پگج ظرفیتی)(ABCDE
را برای استفاده اضطراری كاركگان آزمايشگاهها و افراد ارت

آن كشـور تهیـه نمـوده و

يك واكس نوتركیب را نیز در دست تهیه دارد .ضمگا توكسوئید پگج ظرفیتی به مـدت
بی

از  11سال بهمگظور ايم سازی بی

از  1111نفـر از كاركگـان آزمايشـگاههـا در

بسیاری از كشورهای جهان مصر شده است .هرچگد از نقطه نظر تئوريك ،ايم سـازی
مرد با توكسوئید بوتولیسم ،باعث رفع خطر بوتولیسم ناشـی از توكسـی هـای AتـاE
میشود ولی ايم سازی گسترده ،نه آسان است و نه مطلوب؛ زيرا كمبـود توكسـوئید و
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نادر بودن بیماری طبیعی ،مصر اي فراورده را محدود مینمايـد و بگـابراي در حـال
حاضر پروفیالكسی قبل از تماس برای افراد جامعه ،نه توصیه میشود و نه امكـانپـذير
است .يادآور میشود كه توكسوئید بوتولیسم در عر

چگد مـاه باعـث ايجـاد مصـونیت

میشود و لذا بهمگظور پروفیالكسی بعد از تماس ،مگاسب نمیباشد.
 آلودگى زدائىعلیرغم قوی بودن توكسی بوتولیسم ،مقاومت آن بسـیار كـم اسـت و بـهسـرعت
خگثی میگردد ،بهطوریكه در هوا در عر
در عر

 33ساعت و در مقابل تاب

نور خورشـید

 3 -1ساعت خگثی میشود .ضمگاً حرارت  11درجه سـانتیگراد در عـر

دقیقه و  311درجه سانتیگراد در عر

11

چگد دقیقه باعث خگثی نمـودن آن مـیگـردد.

همچگی در آبهای حاوی  1میلیگر لیتر كلر آزاد به فاصـله  31دقیقـه تـا بـی

از

 %33/3و در آبهای تصفیه شده معمولی كه حاوی 1/0درصد كلر آزاد هستگد در عر
 31دقیقه تا  % 10آن خگثی میگردد .بر اي اساس ،غذاهای آلودهای كه حرارت كـافی
ببیگگد قابل مصر خواهگد بود ولی با اي وجود ،توصیه شده است همة غذاهايی را كه
مشكوك به آلودگی هستگد بايد از دسترس مصر كگگدگان خارج نموده و به مسئولی
بهداشتی تحويل داد تا مورد آزماي

قرار گیرند.

مدت دوا توكسی بوتولیسمی كه از طري افشانههای آلوده در محیط مگتشرشده
است ،بستگی به شرايط جوی واندازه ذرات افشانهها دارد .بهطوریكه افزاي
و رطوبت ،باعث كاه
هوا پخ

شديد دما

مقدار توكسی میشود و افشانههای بسیار ريز نیـز سـرانجا در

شده و رقی و بیاثر میگردند و از آنجا كـه در هردقیقـه  %3توكسـی هـای

آزادشده بهوسیله افشانهها خگثی مـیگـردد ،كـل توكسـی آزادشـده در عـر

 3روز

خودبهخود خگثی خواهد شد .با توجه بـه ايگكـه توكسـی هـای مگتشـرشـده از طريـ
آئروسل در عر

 3روز خگثی میگردد و ايگكه دوره كمـون بیمـاری حـدود  3 -1روز

فصل پان دهم :نظام سالمت و نق

آن در پدافند غیرعامل در مقابله با تهديدات زيستی 

561

است ،انتشار مخفیانه افشانههای آلوده به توكسی بوتولیسم زمانی كشف میگـردد كـه
ديگر نیازی به پیشگیری از تماسهای بعدی نخواهد بود .در صورت تماس با افشانههای
مشكوك ،میتوان با استفاده از عر گیر ،پیراه  ،شالگردن يا دستمال ،بالفاصـله جلـو
صورت را گرفت زيرا توكسی بوتولیسم به پوست سالم نفوذ نمیكگد ولی قادر به نفـوذ
به غشاهای مخاطی میباشد .ضمگاً پس از قرار گرفت در معر

افشانههای آلوده بايـد

به شست لباسها و پوست بدن با آب و صابون اقدا كرد و اشیاء و سطوح آلـوده را در
صورتی كه نتوان به مدت چگد روز به حال خـود رهـا نمـود بـا محلـول سـفید كگگـده
هیپوكلريت  1/13درصد تمیز نمود.
 كنترل عفونتكاركگان پزشـكی كـه در خـدمت بیمـاران مبـتال بـه بوتولیسـم هسـتگد بايسـتی
احتیاطهای همه جانبه را مراعات كگگد ولی نیازی به ايزوله كـردن بیمـاران مبـتال بـه
بوتولیسم نمیباشد.
 پیشگیرى ثانويه بهمنظور بازگرداندن سالمتى افراد بیمار و جلوگیرى ازبروز عوارض
كشف سريع طغیان ناشی از بوتولیسم طبیعی يا عمدی ،مستلز ظ قوی بـالیگی
است .تشخیص طغیان بوتولیسم ناشی از رهاسازی افشانههای آلوده ،كار مشكلی نیست،
زيرا در اي صورت با تعداد زيادی بیمار كـه از نظـر زمـان و مكـان ،تمـاس مشـترك و
مشابهی داشته و فاقد سابقه مصر غذای مشترك هستگد ،مواجه مـیشـويم؛ هرچگـد
ممك است شگاسايی تماسهای مشترك در ابتدا بهدلیل جابهجايی انسـانهـا مشـكل
باشد.
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توجه به نكات زير ممك است به تشخیص زودرس بیماری كمك نمايد:
 - 3عد وجود تب ،مگر زمانی كه يك عارضه عفونی حادث شود
 - 3قريگه بودن تظاهرات عصبی
 - 1هوشیاری و پاس دهی بیمار
 - 0عد وجود اختالل حسی به استثگاء تاری ديد
 - 1طبیعی بودن ضربانات قلب يا كاه

ضـربانات در صـورتی كـه هیپوتانسـیون

وجود نداشته باشد.
تشخیص بالیگی بوتولیسم ،با انجا آزماي های اختصاصی كه اغلب نیاز به چگدي
روز وقت دارند تأيید میگردد و انجا آزماي های روتی  ،معمو كمكـی بـه تشـخیص
اي بیماری نمیكگد و بگابراي  ،تشخیص بالیگی ،اساس تشخیص زودرس و بـهموقـع و
پاس به يك حمله بیوتروريستی ناشی از بوتولیسم را تشكیل مـیدهـد .لـذا آزمايشـات
اختصاصی برای تايید تشـخیص بـالیگی ضـروری اسـت .اطـالعرسـانی بـه سـاير مراكـز
بهداشتی – درمانی و تحت نظر گرفت افراد در تماس و در صـورت بـروز عالئـم ،تجـويز
سريع آنتیتوكسی برای كاه

آسیبپذيری مغزی ضرورت میيابد.

فصل شانزدهم

مديريت بحران تهديدات
زيستی

فصل شان دهم :مديريت بحران تهديدات زيستی 

565

 -1-16مقدمه
برنامه مديريت بحران تهديدات زيسـتی و بیوتروريسـم بـر اسـاس برنامـه ملـی
تگظیم میگردد كه داشت اي برنامه ملی سبب روش شدن نق

سـازمانهـای درگیـر

در مديريت بحران تهديدات زيستی است .با توجه به ايگكه در برنامه مقابله بـا تهديـدات
زيســتی ســازمانهــای بســیار متعــددی مانگــد اورژانــس ،سیســتم بهداشــت و درمــان،
آت نشانی ،پلیس ،هالل احمـر ،سـازمان پدافگـد غیرعامـل ،سـازمان مـديريت بحـران،
نیروهای امگیتی ،بسیج ،شهرداریها و بر اساس نوع و محـل حادثـه سـاير سـازمانهـای
تخصصی مانگد آب و بر و سازمان دامپزشكی و كشـاورزی و غیـره نیـز شـركت دارنـد،
بگابر اي ايجاد هماهگگی و مديريت واحد در حضور اي همـه نیـرو بـا وظـايف مختلـف
بسیار حیاتی است؛ در غیر اي صـورت نـهتگهـا بحـران مـديريت نخواهـد گرديـد بلكـه
مشكالت بسیاری بروز خواهد نمود.
برای حل اي معضل ،كشورهای مختلف مدلهای متفـاوتی را بـر اسـاس شـرح
وظايف سازمان های مسئول و مرتبط در بحـران زيسـتی طراحـی نمـوده و بـا برگـزاری
مانورهای مختلف بهطور ملی و يا مگطقهای با كشورهای همسايه اقدا به آزمـاي

مـدل

مديريت بحران طراحیشده نموده و در طی اي مانورها و پس از آن با برگزاری جلسـات
تخصصی و حضور اساتید و كارشگاسان ف بـه بررسـی و رفـع نـواقص احتمـالی جهـت
طراحی برنامه مديريت بحران نهايی و اجرای آن اقدا مینمايگد.
در كشور ما نیز برنامه های مختلفی ضـم بررسـی و بهـرهگیـری از تجربیـات
كشورهای ديگر ،برنامههای مختلفی توسط سازمانهای مربوطه برای مديريت بحرانهای
زيستی ارائه شده است و با توجه به تگوع سـازمانهـای موجـود كـه مـیتوانگـد در ايـ
بحران ها نق

ايفا نمايگد ،پیشگهادات مربوطه از طر مجـاری ذيصـالح مانگـد شـورای

امگیت ملی و رئیس جمهور به مراكز ذيربط ارسال شده است .ولیك با توجـه بـه تغییـر
مداو چهره تهديدات زيستی بهدلیل رشد و توسعه شديد علو و فگـاوریهـای زيسـتی

  566شناسايی و مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان

ز است ضم تدوي برنامه ملی مقابله با تهديـدات زيسـتی ،برنامـه مـديريت بحـران
مگاسب آن نیز طراحی و مورد آزماي

و ارزيابی قرار گیرد .جهت اجرای اي امـر مـوارد

زير الزامی است:
 تدوي برنامه ملی دفاع زيستی و پدافگد غیرعامل تهديدات زيستی و بیوتروريسم مشخص شدن متولی اصلی برنامه دفاع زيستی -مشخص شدن سازمانهای مسئول در برنامه و نق

هر كدا در عرصه عملیات

 تگظیم دستورالعمل های عملیاتی هر سازمان و تعريف دقی شـرح وظـايف تخصصـی،امكانات ،تجهیزات ،آموزش و تربیت پرسگل تخصصی مقابله با تهديدات زيستی
 مشخص شدن برنامه مديريت بحران دفاع زيستی در دوسطح نیروهـای غیـر نظـامی ونظامی
 تشكیل بانك ملی اطالعات حوادث زيستی جهت رصد دائمی تحو ت ،اخبار و حوادثزيستی جهان بهمگظور شگاسايی تهديدات
 ايجاد سیستم و توسعه سیستم هشدار آنی تهديدات زيستی در مگط حیاتی ،حسـاسو مهم كشور
 ايجاد آزمايشگاههای مرجع ملـی ،اسـتانی ،و آزمايشـگاههـای سـیار تشـخیص عوامـلزيستی
 تاسیس ،تامی و تهیه تجهیزات و اقال مورد نیاز برنامه تقويت اصول پدافگد غیرعامل تهديدات زيستی آموزش نیروها در مورد تهديدات زيستی و روشهای مقابله با آن و جگبههای تخصصیوظايف هر نیرو
 -انجا مانورهای پیوسته و بررسی و آماي

آن

 رفع نواقص برنامه عملیاتی مديريت بحران و انجا هماهگگیهای بیشتر جهـت مقابلـهبا تهديد واقعی
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حیـاتی سیسـتم بهداشـت و درمـان و بـهخصـوص اورژانـس و

هاللاحمر بهعگوان سگگر مقدماتی مقابله با تهديدات زيستی انسـانی ،ضـرورت آمـوزش
مداو و آ مادگی مجموعـه سیسـتم بهداشـت و درمـان جهـت شـركت فعـال در برنامـه
مديريت بحران و اجرای گا هـای پیشـگیری ،تشـخیص ،درمـان و بـازتوانی و همچگـی
تجهیز بیمارستانها و مراكز بهداشتی و درمانی به تجهیزات ز مگدرج در پیوستهـای
برنامه ملی دفاع زيستی و برنامههای دفاع زيسـتی هـر سـازمان جـزو ضـروريات اصـلی
موفقیت در مقابله با بحران تهديدات زيستی است.
تجربه وقوع همهگیریهای مختلف در كشور در سـالهـای گذشـته نشـان داده
است كه كشور ما واجد زيرساختهای بسیار ارزشمگد و همچگی متخصصی  ،تجهیـزات
و امكانات مقابله با اي تهديـدات در صـورت داشـت برنامـه ملـی و سـازمانی و تـدوي
دستورالعملهای ز و همچگی اجرای مانورهای مشترك برای مقابله با اي بحـرانهـا
میباشد.
توزيع گسترده شبكههای بهداشـت و درمـان در شـهرها و روسـتاهای كشـور و
همچگی وجود شبكه ،اورژانس بسیج جامعه پزشكی ،هاللاحمر و ساير نیروهای مـرتبط
با مقابله با بیماریهای عفونی و سمی ،زمیگه مساعدی است تـا بـا تـدوي برنامـه ملـی
مقابله با تهديدات زيستی و بهخصوص تگظیم برنامه و دستورالعملهای ويهه هر سـازمان
در قالب برنامه مديريت بحران كشوری ،زمیگه و آمادگی كشور برای مقابله با بحرانهـای
زيستی وجود دارد .بدي مگظور توصیه میگردد سازمانهای مسئول در برنامـه مـديريت
بحران و پدافگد غیرعامل ضـم تگظـیم برنامـه و دسـتورالعملهـای عملیـاتی خـود ،بـا
آموزش و تربیت نیروها با افزاي
توان ملی و كاه

آمادگی جهت مقابله با ايـ تهديـدات سـبب افـزاي

آسیبپذيری گردند .نهاديگه كردن اي امر در بدنه اجرايی بهداشت و

درمان سبب توسعه و اجرای برنامهها براساس مولفههای پدافگـد غیرعامـل و در نهايـت،
كاه

آسیبپذيری اي نهاد مهم در بحرانهای طبیعی و يا بروز جگگ میگردد.
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بهطور كلـی هرگونـه اقـدامیكـه سـبب افـزاي
اجتماعی ،استمرار خدمات بهداشت و درمان و كاه

بهداشـت و سـالمت فـردی و

آسیبپذيری در مقابل بحرانهـا و

خدماترسانی مگاسب در طی بحرانها و جگگ گردد ،پدافگد غیرعامل در نظـا سـالمت
است .اي اقدامات نهتگها شامل اصول اساسی پدافگد غیرعامل اسـت  -كـه در ادامـه بـه
برخی از آنها اشاره خواهد شد  -بلكه شامل همه اقدمات علمی ،تحقیقاتی و فگـی اسـت
كه سبب توانمگدی و اقتدار ملی در عرصههای علو و فگاوری ،خوداتكايی در عرصههـای
پیشگیری ،تشخیص ،درمان و بـازتوانی اسـت .اقتـدار و توانمگـدی هـر كشـوری نتیجـه
پیشرفت های علمیو فگی است .پیشرفت علمیدر عرصههـای بهداشـت و درمـان سـبب
كاه

صدمات و آسیبها در نتیجـه سـوانح و حـوادث و بحـرانهـا مـیگـردد .توسـعه

فرهگگ ايمگی فردی و جمعی و حفاظت ،نق

مهمیدر كاه

آسیبپذيری در حـوادث

و باليا ،حتی در سوانح انسانساز مانگد جگگ دارد.
بهعگوان مثال ژاپ كشوری بـا بیشـتري میـزان وقـوع زلزلـه بـهدلیـل توسـعه
فرهگگايمگی فردی و جمعـی و مقـاو سـازی تاسیسـات ،كمتـري میـزان تلفـات را در
مقايسه با كشورهای ديگر دارد .اي امـر نشـاندهگـده اهمیـت فرهگـگسـازی ايمگـی و
نهاديگه كردن آن در بی مديران و مرد است.
ولی سئوال اساسی و مهم اي است كه با معرفی شاخصهای ذكرشده بـهعگـوان
اصول پدافگد عامل آيا همه آنان در تقويت ساختار و نظا بهداشـت و درمـان و اسـتمرار
خدمات در شرايط بحران نق
جهت كاه

دارند و بهطور مشخصتر ،چه اصولی از پدافگد غیرعامـل

آسیبپذيری اي نهاد مهـم بايـد مـد نظـر مـديران ،مسـئولی  ،كادرهـای

اجرايی ،متخصصی  ،پزشكان ،پرستاران و ساير افراد مرتبط باشد.
در پاس به اي سئوال ،ز به اشاره مجدد اسـت كـه هـد از اجـرای اصـول
پدافگد غیرعامل ،كاه

خسارات و آسیبپـذيری بـه تاسیسـات ،تجهیـزات و نیروهـای

انسانی در نتیجه بحران هـای طبیعـی و تهـاجم دشـم جهـت اسـتمرار ارائـه خـدمات
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بهداشت و درمان و ساير وظايف محوله بـه نظـا سـالمت يـك كشـور اسـت .حـال هـر
اقدامیكه بتواند ما را در دستیابی به اي هد مهـم يـاری نمايـد را مـیتـوان اصـول و
روشهای پدافگد غیرعامل دانست.
برای اجرای اي تمهیدات ابتدا بايد اقدا به شگاسايی موارد زير نمود:
-3

شگاسايی تهديدات

-3

اولويتبگدی تهديدات

-1

كاه

تهديدات

-0

شگاسايی آسیبپذيریها

-1

كاه

آسیبپذيریها

 -1-16شناسايی تهديدات
شايد مهمتري گا در برنامه دفاعی هر كشور و همچگی در پدافگـد غیرعامـل،
شگاسايی تهديدات است .بدون شگاسايی تهديدات نمیتوان برنامهريزی برای آمادهسازی
و يا مقابله انجا داد .نظا بهداشت و درمان نیز در صورت بروز بحـران  -چـه طبیعـی و
چه رخداد جگگ  -با تهديدات مختلفی مواجه است و بايد بتواند بـه نحـوی پـی بیگـی
گردد كه آمادگی ز جهت برخورد و مديريت بحران و استمرار خدمات و انجا وظـايف
خود را داشته باشد .بهعگوان مثال ،با بروز حوادث و سوانح طبیعی مانگـد سـیل و زلزلـه،
آسیبهای جدی بـه تاسیسـات ،تجهیـزات و انسـانهـا و همچگـی مگـابع كشـاورزی و
دامیوارد میگردد.
از جمله اي آسیبها ،خسارت به مراكز اصلی و يـا فرعـی خـدمات بهداشـت و
درمانی است كه خود سبب از هم گسیخت زنجیره خدماترسانی به مرد میگـردد .در
صورت عد آمادگی سیستم بهداشت و درمان ،در چگی شرايطی نهتگهـا قـادر بـه ارائـه
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خدمات نیست بلكه با آسیب ديدن تاسیسات ،تجهیزات و نیروی انسانی ،بحـران تشـديد
میگردد.
پــس در گــا اول ز اســت ايـ تهديــدات در طراحــی ،تاســیس و احــداث و
نگهداری چگی مراكزی مد نظر قرار گیرند .در واقع اگر مطالعات علمی وجود تهديـدات
طبیعی مانگد سیل و زلزله را مسـجل سـاخته اسـت بايـد از سـاخت مراكـز بهداشـتی و
درمانی در مكانهای آسیبپذير جلوگیری كرده و حتی المقـدور از اصـول مهگدسـی در
مقاو سازی سازههـای آن جهـت مقاومـت در چگـی حـوادثی اسـتفاده شـود .بگـابراي
شگاسايی تهديدات  -چه بحـرانهـای طبیعـی و چـه تهديـدات نظـامی  -در طراحـی و
ساخت تاسیسات اساسی نظا سالمت از اهمیت ويههای برخوردار است .با توجه به ايگكه
شگاسايی تهديدات يك كشور در حیطه وظـايف سـازمانهـای مختلفـی قـرار دارد بايـد
هماهگگی ز برای بررسی اي تهديدات و نق

آن در عرصه بهداشت و درمان صـورت

گیرد زيرا بدون هماهگگی بی نهادهای مختلف اجرای اصول پدافگـد غیرعامـل عمـال بـا
دشواری مواجه خواهد شد.
شگاسايی تهديدات دارای درجهبگـدی هـای مختلـف ،اسـت در ابتـدا شگاسـايی
تهديداتی است كه مديريت نظا سالمت يك كشور را تهديد میكگد و ضعف در سیستم
مديريتی و در واقـع ،آسـیبپـذيری نظـا مـديريتی و عـد وجـود برنامـه راهبـردی و
پی بیگی های ز در سطح برنامه های كوتاهمـدت ،میـانمـدت و بلگدمـدت مـیتوانـد
خسارات جبرانناپذيری را در زمان بحران به كشور وارد نمايد.
در مرحله بعد ،تهديداتی است كه شبكه بهداشـت و درمـان و ارائـه و اسـتمرار
خدمات آن را مورد تهديد قرار میدهد .تأمی و پشتیبانی ،مگـابع ،داروهـا و تجهیـزات و
همه آنچه كه جهـت اسـتمرار خـدمات بهداشـت و درمـان ضـرورت دارد بايـد بـهطـور
برنامهريزی شدهای مورد بررسی قرار گیرد و به نحوی باشد كه در شرايط بحران مختـل
نشود.
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آشگايی پرسگل بهداشت و درمـان بـا تهديـدات و آمـوزشهـای ز  ،از جملـه
مواردی است كه در اي برنامه مد نظر است.
نكته مهمیكه بايد اشاره گردد ايـ اسـت كـه بـا توسـعه علـو و فگـاوریهـا و
تغییرات سیاسی جهان ،چهره تهديدات نیز بهطور مستمر در حال تغییر اسـت .بگـابراي
نهادهای مربوطه نیز اي تغییرات را در برنامهريـزیهـای پدافگـد غیرعامـل خـود لحـاظ
میكگگد.

 -3-16ارزيابی ريسك (خطر)
ريسك عبارت است از احتمال بروز سه مولفه:
 -1تهديد :Threat
حوادث يا فعالیتهای خارجی نسبت به مجموعه كه در شـرايطی مـیتوانـد بـا
هد قرار دادن نقاط ضعف موجود در مجموعه تاثیرگذار باشد.
 -1آسیبپذيري :Vulnerabilities
نقاط ضعف درون مجموعه مورد بررسی كه میتواند مورد تهديد واقع شود.
 -3تاثیر :Impacts
عواقب كوتاهمدت و بلگدمدت تاثیر تهديدات بر نقاط ضعف.
بگابراي برای محاسبه میزان خطر ،ز است اطالعات دقی  1بخ

تهديدات،

آسیبپذيری و تاثیرات ناشی از آن را به دقت گردآوری و مورد ارزيابی قرار داد.
به زيان ساده ،ريسك را میتوان بر اساس مولفههای فو در فرمول زير خالصـه
كرد :
ريسك = تهديد  +آسیبپذيري  +تاثیر
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اي فرمول بدي معگی است كه مجموعهای با میزان تهديدات ،آسـیبپـذيری و
يا تاثیرپذيری با را میتوان مجموعهای با ريسك با قلمداد نمود .برای محاسبه شـدت
ريسك ز است میزان كمی اي عوامل در هم ضرب كرد
ريسك=تهديد×آسیبپذيري× تاثیر
Risk = Threat × Vulnerability × Consequences

اگرچه تركیب احتمال ،تهديد و آسیبپذيری است كه تاثیر را افزاي

مـیدهـد

ولی میزان آسیبپذيری بستگی دارد به وقوع حادثه و میزان تاثیرآن .بگـابراي  ،افـزاي
دو مولفه اصلی تهديد و آسیبپذيری ،سبب افزاي

جدی ريسكپـذيری در مقايسـه بـا

مجموعههايی با میزان كم يا متوسط دو مولفه اصلی تهديد و آسیبپـذيری هسـتگد كـه
دارای ريسك پايی و متوسط میباشگد و در صورتی میتوان میزان ريسك يك مجموعه
را به صفر رساند كه حداقل يكی از اي دو مولفه مهم صفر گردد.

شكل  :1-16تاثیر مولفههاي تهديد و آسیبپذيري بر ريسكپذيري
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 -1-3-16محاسبه می ان ريسك
برای ايگكه بتوان از اي مدل جهت محاسبه ريسـك اسـتفاده نمـود ،ز اسـت
فاكتورهای موثر در آن( تهديد ،آسیبپذيری و تاثیرگذاری) مورد بررسـی قـرار گرفتـه و
به نحوی آنها را كمی نمود .بهتري روش آن است كه میزان و يا ردهبگدی اي عوامل بـر
اساس شدت درجهبگدی و رقم داده شود بهعگوان مثال:
 =1با تري میزان خطر
 =3متوسط
 =3كم
 =1فقدان خطر
بگابراي  ،میزان ريسك بی صـفر تـا حـداكثر ريسـكپـذيری يـا )1×1×1( 33
خواهد بود.
روشهای مختلفی برای ارزيابی ريسك يا خطر وجود دارد كه عبارتانداز:
 -روش Rolin Geronsin

اي روش ،ارزيابی ريسك را فرآيگد برآورد احتمال وقوع يك رويداد و اهمیت يـا
شدت اثـرات زيـانآور آن در نظـر مـیگیـرد .روش  Sue coxو  ،Robin Taitارزيـابی
ريسك را در دو بخ

تجزيهوتحلیل ريسك و ارزشیابی ريسـك در نظـر مـیگیرنـد كـه

ماتريس ارزيابی ريسك بر اساس پیامد و احتمال وقوع خطر استوار است.
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 -روش Nick w.hurst

اي روش ارزيابی ريسك را در قالب بـرآورد ريسـك و ارزشـیابی ريسـك مـورد
مطالعه قرار میدهد؛ بهطوریكه در برآورد ريسك ،بزرگی ريسك و در ارزشـیابی ،میـزان
اهمیت ريسك تعیی میشود.
 -روش Vinceent T.Covello ،W.Merkhofer Milery

اي روش ،فرآيگد ارزيابی ريسك را شامل ارزيـابی آزادسـازی (عوامـل ريسـك)
ارزيابی تماس ،ارزيابی پیامد و برآورد ريسك میدانگد.
 -روش Ringdahl – Lars Harms

اي روش ،ارزيابی ريسك را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در
نظر میگیرد وآنرا بهصورت سه دسته ارزيابی غیر رسمی ،ارزيابی كیفی و ارزيابی كمـی
تقسیمبگدی میكگد.

 -4-16ماتريكس محاسبه می ان و شدت خطر
در اي روش ،جدولی شامل دو محـور شـدت آسـیب ناشـی از تهـاجم و محـور
آسیبپذيری ترسیم میگردد .هر محور بر اساس درجات بـر حسـب میـزان از كمتـري
شدت اثر تا تخريب و ويرانگری شديد در محور شدت اثر تهاجم و در محور آسیبپذيری
براســاس اطالعــاتی كــه از میــزان اســتحكامات زيرســاختهــا و ســاير عوامــل مــوثر در
آسیبپذيری ،از كمتري میزان آسیبپذيری تا خیلی زياد را وارد میكگیم .بگابراي  ،اگـر
تهديد جزو دسته و گروه پرخطر با میزان و شدت آسیبرسـانی و گسـتره تـاثیرات زيـاد
باشد براساس میزان آسیبپذيری كشور و يا سـازمان ،میـزان آسـیب وارده را مـیتـوان
درجهبگدی نمود.
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براساس اي ماتريكس ،میزان صدمات ناشی از تهاجم يا يك عامل خطرنـاك در
مجموعه با آسیبپذيری با به حداكثر خواهد رسید كه در جدول زير در سـتون تقـاطع
خیلی زياد با ويرانگر بهعگوان با تري میزان خطر مالحظه میشود .البته رنگهای قرمـز
نشاندهگده خطر با و سپس رنگ زرد و در نهايت ،رنگ سبز برای مجموعههـايی اسـت
كه دارای میزان آسیبپذيری كم و در عی حال عامل تهاجم نیز شدت خفیفی دارد.
جدول  :1-16ماتريكس محاسبه خطر
آسیبپذيري
شدت آسیب
كم متوسط زياد خیلی زياد
ويرانگر

شديد

قابل توجه

خفیف

در جدول ديگری میتوان میزان تهديد را بـا عگاصـر ديگـر مانگـد شـدت اثـر و
همچگی میزان احتمال وقوع يا تهاجم با اي عوامل را قرار داد .احتمال بـهكـارگیری ،از
موضوعاتی است كه در ارزيابی خطر و محاسبه تهديد بسیار اهمیـت دارد .ايگكـه چقـدر
احتمال دارد كه بر علیه كشور و يا مجموعـهای تهـاجم صـورت گیـرد ،خـود بخشـی از
موضوع تهديدشگاسی است .برای ايگكه بدانید كشور يا مجموعـه نظـا سـالمت بـا چـه
میزان تهديد روبروست اي موضوع نیز بايـد بـهطـور مـداو بررسـی و مشـخص گـردد.
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همچگان كه در جدول ديده میشود يك محور به شدت آسیب و محور ديگر به احتمـال
تهديد و تهاجم اختصاص يافته است .هرچه احتمال تهديد با تر باشـد و میـزان آسـیب
تهاجم نیز با باشد ،بگابراي تهديد با تر است و بالعكس.

نمودار  :1-16رابطه بین احتمال تهديد با شدت اثر جهت تعیین سطح تهديد
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هرچه میزان توان دفاعی يا پدافگد غیرعامل با تر باشـد ،میـزان خطـر كـاه
میيابد؛ بگابراي  ،فرمول ارزيابی خطر را میتوان بهصورت زير نیز نوشت:
خطر= تهديد ( +آسیبپذيري -اقدامات دفاعی) × تاثیر

 -5-16مديريت خطر
در مديريت خطر بايد تالش نمود تا اي موارد را به شدت مورد توجه قرار داد:
 - 3كاه

آسیبپذيری ()Lower Vulnerabilities

-3افزاي

اقدامات پدافگدی ()Countermeasures

-1كاه

تاثیر تهاجم ()Lower Impact of attack

با توجه به ايگكه عواقب ناشی از تهديد ،رابطه مستقیمی با شدت تـاثیر عامـل و
همچگی اهمیت اهدا مورد تهاجم دارد .بگابراي  ،پیامد يـك تهديـد معـادل اسـت بـا
حاصلضرب اي دو عامل مهم .در نتیجه:
پبامد تهاجم با حادثه = شدت تاثیر عامل تهديد × می ان اهمیت هدف
برای محاسبه میزان اهمیت هد مورد نظر معیارهايی مطرح شده است.
بديهی است اهدا حیاتی و استراتهيك ،مراكز حساس و مهم يـك كشـور و يـا
يك سازمان از اهمیت بسیار با يی برخوردارند و قطعاً جزو اهدافی هستگد كـه دشـمگان
در برنامه تهاجم خود قرار دادهاند .زيرا آسیب به اي مراكز مـیتوانـد سـبب توقـف و يـا
اختالل در امور حیاتی كشور ،صدمات اقتصادی شديد ،آسیب به جان مـرد و همچگـی
تاثیرات روانی و اجتماعی مهمیشود و اي امور بايد در برنامه پدافگد عامـل و همچگـی
پدافگد غیرعامل به شدت مورد توجه باشگد .عامل دو  ،شدت اثر نوع و ابزاری اسـت كـه
از آن استفاده میشود .هرچه عامل خطرنـاكتر باشـد قطعـا آسـیب ناشـی از آن بیشـتر
خواهد بود.
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 -1-5-16برنامه مديريت خطرات و اقدامات الزم
همچگان كه توضیح داده شد هر كشوری و يا سازمان متولی ارائـه خـدمات بـه
مرد برای بررسی آسیبها و پیشگیری از آن بايد اقدامات زير را انجا دهد:

مراحل مديريت خطرات
شناسايی خطر
اولويتبندي خطرات
برنامهري ي
مديريت خطر
شناسايی و ارزيابی مجدد تهديدات
برنامهري ي مقابله
نمودار  :1-16الگوي مديريت خطرات و اقدامات الزم

 -6-16شناسايی آسیبپذيريها
پس از شگاسايی تهديدات ،ز اسـت مشـخص گـردد نظـا سـالمت كشـور و
سازمانها و نهادهای وابسته و مراكز ارائهدهگده خدمات و مگـابع چقـدر نسـبت بـه ايـ
تهديدات آسیبپذيرند .بگابر اي

ز است سـطوح مراكـز شگاسـايی گـردد و مراكـز بـر

اساس حیاتی ،حساس و مهم بودن تقسیمبگدی و بر اساس اولويـت مـورد مطالعـه قـرار
گیرند .هر مركز حیاتی ،حساس و مهم بايد برنامه تهديدشگاسی و آسیبپـذيری خـود را
انجا و اقدامات مورد نیازی كه اشاره خواهد شد را جهت كاه

آسیبپذيری و استمرار

خــدمات خــود در شــرايط بحــران را انجــا دهــد .در شگاســايی آســیبپــذيریهــا بايــد
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آسیبپذيری به تاسیسات ،تجهیزات و نیروی انسـانی مـورد بررسـی قـرار گیـرد و تمـا
مشخصههای آسیب سخت و نر  ،مطالعه و شگاسايی گردد.
آسیبهای روحی و روانی ناشی از بحـرانهـا و جگـگهـا تـاثیرات عمـدهای در
تشديد بحران دارد و جگگ روانی دشم جهت تشديد تاثیر تهديدات امری شگاختهشده
است .در برنامه پدافگد غیرعامل نظا سالمت بايد برنامه ز و اقدامات مشـخص جهـت
كاه

اي آسیب صورت گیرد .بهعگوان مثـال ،بخـ

مهمـی از فعالیـتهـای سیسـتم

بهداشت و درمان ،آموزش نیروهای انسانی و اطالعرسانی است .آيا در يـك بحـران ،ايـ
سیستم دچار نقص و توقف میگـردد و يـا بـا برنامـهريـزی مگاسـب و اتخـاذ روشهـای
جايگزي در زمان بحران نیز اي امر ادامه میيابد؟
البته شايد تصور گردد كه وظیفه اصلی سیسـتم بهداشـت و درمـان در شـرايط
بحران ،حفظ و استمرار خدمات بـه مصـدومی و حادثـهديـدگان و مـرد عـادی اسـت؛
ولیك در شرايطايدهآل ،اسـتمرار تمـا فعالیـتهـای آن مـدنظر مـیباشـد و بـا اتخـاذ
روشهای پدافگد غیرعامل میتوان به اي امر دست يافت.

 -7-16كاه

آسیبپذيري نیروهاي انسانی

نیروی انسانی متخصص سیستم بهداشت و درمان نق

حیاتی در ارائه خـدمات

را دارند .حفظ سالمت اي نیروها از اهمیت فـو العـادهای برخـوردار اسـت .در واقـع در
برنامه پدافگد غیرعامل ،كاه

آسیبپذيری ايـ نیروهـا و حفـظ سـالمت آنـان جهـت

استمرار خدماترسانی بسیار مهم است .نق

عوامل متعدد در كاه

آسیبپذيری را به

تفصــــــــــــــــیل بحــــــــــــــــث خــــــــــــــــواهیم كــــــــــــــــرد.
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 -8-16اقدامات اجرايی پدافند غیرعامل
مكان يابی مگاسب و پراكگدگی در مراكز حیاتی و حساس ،يكـی از اصـول مهـم
دفاع غیرعامل جهت تقلیل خسارات آنهاست .مراكز حیـاتی بهداشـت و درمـان بايـد بـه
نحوی از اي اصل استفاده نمايگد كه ضم كاه

تهديدات و آسیبپذيری در اسـتمرار

خدماترسانی كه به عهده دارند ،موف باشگد .اي امر ،بهخصـوص نهـادهـای تخصصـی
مانگد انتقال خون ،صگايع دارويی و تجهیزات پزشكی حسـاس و مـوارد مشـابه را شـامل
میگردد.

 -9-16مقاومسازي و استحكام
از نیازهای اساسـی تاسیسـات اصـلی فرمانـدهی و كگتـرل در نظـا سـالمت و
بهخصوص فوريتهای پزشكی ،اورژانسها و مراكز بهداشـتی  -درمـانی اسـت .البتـه بـر
اساس ويهگی بیمارستانهای صحرايی و نظامی ،اي تاسیسـات عـالوهبـر اقـدامات فـو
نیازمگد اقدامات ويهه دفـاع غیرعامـل جهـت مقاومـت در تهاجمـات نظـامیسـخت نیـز
میباشگد.

-11-16ايجاد پناهگاه مناسب براي پرسنل و مردم
بر اساس معیارهای ايمگی ،تما مراكز تجمع بايد واجد پگاهگاههای مگاسـب بـر
اساس تعداد پرسگل و مراجعی باشگد .اي پگاهگاهها ضم داشت استانداردهـای ز و
مقاو در برابر تهديدات میتوانگد بهطور دومگظوره تهیـه گردنـد تـا در زمـان صـلح نیـز
كاربرد داشته باشگد .بسیاری از كشورها ،مراكزی عمومیچون متروها را به نحـوی تهیـه
میكگگد كه بهعگوان پگاهگاههای مستحكم در شرايط بحران استفاده میكگگد.
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 -11-16داشتن تجهی ات و منابع جايگ ين
از مهمتري تهديداتی كه سبب قطع خدمات مـیگـردد آسـیب بـه مگـابع آب،
سوخت ،بر  ،گاز ،مخابرات و ساير تاسیسات حیاتی نظا سـالمت و مراكـز بهداشـتی -
درمانی است .در برنامه پدافگد غیرعامل نظا سالمت ز است جـايگزي هـای مگاسـب
برای اي مگابع ،طراحی و لحاظ گردد تا در صورت آسیب و قطع و اتما يكـی از آنهـا از
مگبع جايگزي استفاده شود .طراحی و اجرای اي تمهیدات ممك است هزيگهبـر و غیـر
اقتصادی به نظر رسد در حالی كه امگیت ملی ،حفظ جان انسـانهـا و تـوان پايـداری در
مقابل تهديدات چگان ارزشمگد است كه هر مقدار سرمايهگـذاری در ايـ نـوع اقـدامات
امری است مفید و معقول.

-11-16ايجاد پوش

هاي مناسب در مناطق حساس

يكی از اقدامات مهم در كاه
پوش

آسیبپذيری تاسیسات حیاتی و حساس ،ايجـاد

برای آنهاست كه میتواند شامل پوش های طبیعی و يا مصـگوعی بـا روشهـای

متگوع موجود است.

 -13-16اعالم خبر و يا هشدار سريع
يكی از مهمتري عوامل كاه

آسیب در سیسـتم بهداشـت و درمـان ،داشـت

مگابع سريع دريافت خبر حوادث و آسیبهای بهداشتی و سالمتی است .شبكه بهداشـت
نظا سالمت بايدايم نسبت به مخاطرات باشد .داشـت بانـكهـای اطالعـات و پـاي
مداو بیماریها از شیوع بیماریها جلوگیری میكگد .بگابراي

ز اسـت نظـا سـالمت

دارای شبكههای متعدد ارتبـاطی ،گـردآوری فـوری اطالعـات بـه روشهـای مختلـف و
جايگزي با كمتري آسیب باشد .پاي

بیماریها و داشت آزمايشگاههای ثابـت و سـیار
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كه با اعزا به محل ،اقدا به انجا آزمايشات مورد نیـاز نمايگـد ،از نیازهـای ايـ برنامـه
است .در صورت وقوع تهديـدات نامتعـار مانگـد پخـ

عوامـل زيسـتی و شـیمیايی و

هستهای ،اقدامات ويهه خود را میطلبد.

 -14-16حفاظت
حفاظت مداو از تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس ،جزو برنامههای پدافگد
غیرعامل جهت كاه

آسیبهای احتمالی توسط دشم و اقدامات خرابـهكـاری اسـت.

توسعه اقدامات حفاطت فیزيكی با استفاده از فگاوریهای نـوي بـرای ايـ امـور توصـیه
میگردد .توسعه روشهای ايمگـی زيسـتی و امگیـت زيسـتی در آزمايشـگاههـا و مراكـز
تحقیقاتی كه با نمونه های بیمار ،زيستی و شـیمیايی سـروكار دارنـد از اهمیـت خاصـی
برخوردار است.

 -15-16سیستم اطفاء حريق
داشت سیستمهای مجهـز و آمـاده بـهكـار اطفـاءحري در تاسیسـات و مراكـز
بهداشتی  -درمانی از اهمیت خاصی برخوردار است .اي سیستم ها بايد به نحوی باشـگد
كه ضم اطمیگان از كارايی آنها توان پوش

مگطقه مورد نظـر را داشـته باشـگد .نكگـه

مهم آموزش پرسگل جهت استفاده از اي سیستمها و برگزاری مانورهای مسـتمر جهـت
آزماي

كارايی سیستم اطفاءحري و توان بهكارگیری آن توسط پرسگل است.

 -16-16آموزش و تربیت پرسنل
آموزش جزو حیاتیتري بخ

برنامه پدافگـد غیرعامـل هـر كشـور و سـازمانی

است .آموزش مديران اصلی ،میانی ،رده های تخصصی و پرسگل بخ های مختلف نظـا
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سالمت يك كشور جهت آشـگايی بـا اصـول پدافگـد غیرعامـل ،تهديدشگاسـی ،شـگاخت
آسیبپذيری و روشهای ايمگی فردی و جمعی ،نق

مهمـی در فرهگـگسـازی ملـی و

اجرايی شدن برنامههای ارتقاء ايمگی و پايداری ملی میگردد .اي آمـوزش بايـد مسـتمر
همراه با اجرای مانورهـای دوره ای در سـطوح مختلـف باشـد .توسـعه ايـ آمـوزش بـه
دانشجويان و دان آموختگان رشتههای مختلف پزشكی و پیراپزشكی میتواند در تربیت
نسل ايگده مديران و كاركگان نظا سالمت نق

مهمیايفا نمايد .در اي برنامه با تربیـت

متخصصی فوريتهای پزشكی آشگا به موضوعات پدافگد غیرعامل در بحرانهای طبیعی
و انسانساز آنها را آماده خدمترسانی در اي شرايط نمود.

 -17-16تربیت متخصصین طب دفاعی
با توجه به تهديدات جدی ناشی از تهاجمـات نظـامیو آسـیبهـای آن ،وجـود
رشتهای به نا طب نظامیو تربیت پزشكانی جهت مقابله با ايگگونـه آسـیبهـا ضـروری
است .تجربیات گسترده پزشكان مجرب ما در طول دفاع مقدس ،سـرمايهای گرانبهاسـت
كه بايد به نسل جديد مگتقل گردد و از اي طريـ  ،آمـادگی ز در بخـ

بهداشـت و

درمان جهت مقابله با اي تهديدات بهطور مستمر ادامه يابد.
توان متخصصی داخلی در درمان آسیبهای ناشی از جگگ ،توانمگدیای اسـت
كه سبب افزاي

اقتدار ملی و كاه

آسیبپذيری میگردد.

 -18-16توسعه بهداشت فردي و عمومی
يكی از تهديداتی كه سبب توسعه بیماریها و افزاي

آسیبپذيری در سـالمت

جامعه میگردد ،عد رعايت بهداشت فردی ،جمعی و محیطی اسـت .در صـورت فقـدان
فرهگگ بهداشت فردی و جمعی و همچگی مگابع بهداشـتی آب و غـذا ،دفـع بهداشـتی
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زباله و فاضالب ،شاهد توسعه بیماریهای عفونی و مـر ومیـر در اثـر وقـوع بحـرانهـا
میباشیم .مقابله با اي امر ،نیازمگد توسعه زيرساختهـای مگاسـب تهیـه و تـأمی آب و
غذای بهداشتی و اتخاذ روشهای مگاسـب جـايگزي بـرای شـرايط بحرانـی و همزمـان
توسعه فرهگگ بهداشتی در جامعه است .بحرانهای جدی مانگد جگگ مـیتوانـد سـبب
كاستی آب و مواد غذايی گردد؛ در ضم  ،قطع بر و گاز و سوخت و ارتباطات مخابراتی
میتواند سبب مشكالتی در حملونقل ،نگهداری و تهیه آب و غذای بهداشتی گـردد كـه
در نتیجه ،سبب توسعه بیمـاریهـای مختلـف خواهـد شـد .پیشـگیری از وقـوع چگـی
فاجعهای نیازمگد آمادگی همه سازمانهای مسئول و اجرای اقدامات پدافگد غیرعامـل در
كاه

آسیبپذيری حوزه مورد نظر است .به نحوی كه در صورت بروز سوانح و قطـع يـا

كاه

انتقال مواد اساسی مورد نیاز مرد  ،بهسرعت از روشهای جايگزي بـرای تـأمی

آن استفاده و فعال گردد.

 -19-16همكاريهاي سازمانی
با توجه به ايگكه سالمت جامعه در گرو همكاری سـازمانهـای مختلفـی اسـت،
نمیتوان از سیستم بهداشت و درمان جامعه بهتگهايی انتظار داشت كه با اجـرای اصـول
پدافگد غیرعامل سبب امگیت جامعه در مقابل حوادث و باليا گردد .سازمانهـای اساسـی
كه نق

مهمی در سالمت جامعه دارند شـامل وزارت جهـاد كشـاورزی و سـازمانهـای

تابعه آن مانگد سازمان دامپزشكی ،موسسه واكس و سر سازی و ديگر نهادها كه تـأمی
غذای جامعه را بهعهده دارند ،وزارت نیرو با تأمی انرژی و آب مورد نیـاز جامعـه ،وزارت
نفت با تأمی سوخت مورد نیاز جامعه ،وزارت ارتباطات و مخابرات كـه نقـ
شبكه ارتباطی كشورايفا میكگد ،صدا و سیما كه نق

حیـاتی در

مهمیدر اطالعرسـانی جامعـه در

شرايط بحران را ايفا میكگد و ساير نهادهای دولتی و خصوصی میباشد.

فصل شان دهم :مديريت بحران تهديدات زيستی 
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نهادهاي خصوصی در پدافند غیرعامل

امروزه دولتها بدون كمك مرد بهتگهايی قادر به مقابله با بحـرانهـای بـزر
نیستگد و نق

انجم ها و بگیادهای مرد نهاد در اقدامات كمكرسانی امـداد و نجـات و

مرد ياری روزبهروز در حال افزاي

است .نظـا بهداشـت و درمـان يـك كشـور ،زمـانی

میتواند در توسعه برنامه پدافگد غیرعامل خود موف باشد كه به نحو مطلوب بتواند ايـ
مگابع مردمیرا مديريت و از آنها به نحو مگاسب جهت مقابله با بحرانها اسـتفاده نمايـد.
اي نهاد ها میتوانگد با حضور در بی مرد ضم توسعه فرهگگ پدافگد غیرعامل سـبب
كاه

آسیبپذيری جامعه گردند .در همی عرصه میتـوان بـه تـوان عظـیم بسـیج در

عرصههای مختلف بهخصوص بسیج جامعه پزشكی در برنامه پدافگد غیرعامل بهداشـت و
درمان اشاره نمود .يك نمونه آشكار حضور بسیج در ايم سازی ملی بر علیه بیماریهای
عفونی را در كشور شاهد بودهايم و همچگـی حضـور گسـترده آنـان در دفـاع مقـدس و
عرصههای سازندگی كشور ،نشاندهگده نق

اي نیروی عظـیم در مقابلـه بـا بحـرانهـا

است.

 -11-16تحقیقات علمیو فنی
همچگان كه در مقدمه اشـاره گرديـد ،اقتـدار ملـی سـبب كـاه
افزاي

تهديـدات و

امگیت میگردد .اقتدار ،حاصل توسعه علم و فگاوری است .همه تالشهای علمـی

كه در كشور در عرصههای بالیگی و علو پايه بهداشت و درمان صورت مـیگیـرد ،سـبب
كاه
كه نق

نیاز ما به اقال و تجهیزات پزشكی و خودكفايی در امور بهداشت و درمـان اسـت
مهمی در پايداری ملی در شرايط بحران و احتمال اعمال تحريم دارد.
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 -11-16همكاريهاي بینالمللی
كشور ما در مگطقـه بحـرانخیـز خاورمیانـه اسـالمیو در محاصـره كشـورهای
آسیبپذير قرار گرفته است .بگابراي  ،جهت كاه
همكاری های مگطقه ای جهت كاه

تهديدات و آسیبپذيریهـا نیـاز بـه

بحرانها و افزاي

بهداشت و سالمت در كشورهای همسايه سبب كاه

ثبـات هسـتیم .افـزاي

میـزان

بروز و شیوع بیماریها در كشـور

است؛ زيرا هرازچگدگاه شاهد بروز همهگیریهايی در انسانها ،دا ها و مگـابع كشـاورزی
كشور هستیم كه مگشاء آنها آنسوی مرزهاست .بگابراي  ،عالوهبر تقويت نظا بهداشـت و
درمان در كشور بايد تالش خود را از نظر سیاسی ،فرهگگـی و اجتمـاعی جهـت افـزاي
بهداشت و سالمت در مگطقه افزاي

دهیم.

سیاست بهداشتی و درمانی پدافند غیرعامل
خاتمه ايگكه زمانی پدافگد غیرعامل میتوانـد در نظـا بهداشـت و درمـان يـك
جامعه نهاديگه گردد كه سیاستهای بهداشتی و درمانی آن بـهعگـوان عگصـری كلیـدی
شگاخته شده و مورد توجه قرار گیرد.

ضمیمه :تصاوير و نمودارها 

587

توجه :شماره و توضیحات عكس ها در زير هر عكس آمده است:

شكل  :1-1روند تغییر چهره عوامل بیولوژيك با توسعه علو و فگاوری های زيستی

شكل :3-1مقايسه قدرت آسیب رسانی بكارگیری سالح بیولوژيك با سالح هسته ای
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شكل  :1-3نمونه ای از سیاه زخم پوستی

شكل  :1-3اولسر پوستی ايجاد شده توسط عامل تو رمی

ضمیمه :تصاوير و نمودارها 

شكل  :3-3غدد لگفاوی كشاله ران فرد مبتال به طاعون

شكل  :4-3ضايعات نكروز عفونی پوست در فرد مبتال به نوكارديوزيس
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شكل  :5-3ضايعات پوستی ناشی از عامل تیفوس اپیدمیك

شكل  :6-3ضايعات ناشی از عامل آبله

ضمیمه :تصاوير و نمودارها 
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شكل  :8-3رنگ آمیزی باسیل های طاعون با گیمسا

شكل  :9-3مشاهده اسپورهای باسیل های عامل آنتراكس با رنگ آمیزی ما شیت
گري
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شكل  :11-3استفاده از كشت جهت تشخیص عوامل عفونی

شكل  :11-3محیط كشت آگار خون گوسفگد جهت كشت عامل آنتراكس

ضمیمه :تصاوير و نمودارها 

شكل :14-3نمونه ای از دستگاه HANAA

شكل  :15-3نمونه ای از دستگاه FilmArray

شكل :16-3نمونه ای از دستگاه RapiDX
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شكل  :17-3فرايگد آزمايشگاهی میكرواری

ضمیمه :تصاوير و نمودارها 

شكل  :18-3دستگاه NexSense B

شكل  :11-3نمای بیرونی و داخلی خودرو ارت

آمريكا ()BIDS
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شكل  :13-3نمونه ای از دستگاه  JBPDSو كاربری آن

ضمیمه :تصاوير و نمودارها 

شكل  :5-4ايزو سیون بیمارن آلوده به عوامل بیولوژيك

شكل  :9-4نحوه مواجهه با عوامل بیولوژيك و رفع آلودگی
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شكل  :3-5ساختمان ظاهری فیلتر يك ماسك NBC

شكل  :5-5نمونه ای از فیلتر HEPA

ضمیمه :تصاوير و نمودارها 

شكل  :1-8نمونه هايی از پگاهگاه های بیولوژيك -شیمیايی -هسته ای

شكل  :1-8پگاهگاه های چگد مگظوره (مترو و پگاهگاه)
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شكل  :4-8نحوه برپاسازی يك پگاهگاه غشايی نوع صحرايی

شكل  :6-8پگاهگاه چگد مگظوره غشايی CBRN

ضمیمه :تصاوير و نمودارها 

شكل  :7-8نمونه هايی از پگاهگاه  NBCغشايی نوع داخلی

شكل  :9-8نمونه ای از پگاهگاه كانتیگری
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شكل  :11-8نمونه ای از يك پگاهگاه پیشرفته سیار

شكل  :11-8پگاهگاه  M8E1سیار

ضمیمه :تصاوير و نمودارها 

شكل  :13-8نمونه هايی از پگاهگاه های پی
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ساخته دفگی

شكل  :15-8نمونه های از سیستمهای فیلتراسیون مورد استفاده در پگاهگاه های
NBC
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شكل  :11-8نمونه ای از طراحی سه بعدی نقشه يك پگاهگاه  NBCچگد مگظوره

شكل  :1-13نمونه ای از لباسهای محافظت كگگده بیولوژيك
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