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الرحيمالرحمناهللبسم
 

 « درجات  العلم اوتوا  والذين  امنوا منكم  الذين  اللّه  يرفع»

 گرداند. می  ( رفیع را )در دو جهان  عالم  و دانشمگدان  ايمان  اهل  خداوند مقا 
 (33  ـ آيه  مجادله  مباركه  )سوره

 

دانگـد. از   گـرا مـی   كمـال   را موجودی  ، انسان آنها اسال   و در رأس  الهی  اديان  تمامی

  نهايـت  بی  كمال  سمت  او به  گیری و جهت  است  تكامل  در حال  همواره  ، انسان نظر اسال 

 . است  و تعالی  خداوند تبارك  يعگی

  ـ بـه    كه  . علمی است  و دان   ، علم الهی  اقدس  ذات  به  و تقرب  كمال  های از راه  يكی

  های نشانه  خداجو در آن  انسان  كه  ؛ علمی است  عقل  ـ زيبايی   تعبیر استاد شهید مطهری

خـدا    را بـه   آن  گـردد، دارنـده   تر می فزون  هر چه  كه  يابد و علمی جويد و می معبود را می

 كگد. تر می نزديك

  و اسـاس   شـالوده   كـه   ايران  اسالمی  جمهوری  مقدس  در نظا   كه  روست  از اي   هم

و نشـر در    و تحقیـ    و دانـ    علم  به  ، توجه است  اسال   احكا   بر مبگای  در آن  حاكمیت

 قرار دارد.  صدر مسائل

  انقالب  پاسداران  سپاه  هطیب  همولود شجر  عگوان  ( نیز به )ع حسی  اما   جامع دانشگاه

 )پنج(



 

  تگهـا دانشـگاه    عگـوان   به  است  و انقالبی  الهی  های ارزش  از عم   خود برآمده  كه  سالمیا

  كه  مقدس  دفاع  سال  هشت  افتخارآمیز حماسه  از پايان  كشور، پس  ـ نظامی   علمی  جامع

  نیروهـای   ـ پهوهشـی  علمی  های ها و توانمگدی لیاقت  نماي   نظیر برای كم  ای خود عرصه

  هر چه  رشد و شكوفايی  در جهت  و تالش «لمیجهاد ع»  بود، موضوع  اللهی حزب  مخلص

. اسـت   قـرار داده   خـوي    هـای علمـی   فعالیـت   هرا سـرلوح   مختلف  های بیشتر در زمیگه

  آثـاری عرضـه    مختلف  و نشر علو   ترويج مگظور به  ، تأسیس زماناز دانشگاه در اي  راستا 

 . است  شده  اجهمو  و پهوهشگران  انديشمگدان  با استقبال  كه   نموده

  مگدان و عالقه  ، محققان نظران صاحب  برداری و بهره  مورد توجه  كتاب  اي   امید است

  ترويج  خود، ما را در جهت  اصالحی  و پیشگهادهای  نظرات  با اعال ايشان نیز و  گیردقرار 

 فرمايگد.  كشور ياری  علمی  و انتشار آثار مورد نیاز جامعه

 

  التوفیق  اهلل  و من 

 ( )ع حسین امام  جامع دانشگاه  پژوه   معاونت 

  

 )ش (



 

 

 

 

 

 

 :رهبرى معظم مقام

 دفاع خود از نتواند كه ملتى است، هر زنده ملت يك هويت از جزئى ،دفاع

 نكند، آماده را خود و خود نباشد از دفاع فكر به كه هم ملتى هر نيست، زنده بكند

 زنده معنا يك به نكند را درك دفاع اهميت كه هم ملتى هر نيست، زنده واقع در

 .نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

(هفت)  



 

 

 

 

  



 

 

 گفتار پيش

جنگ يکي از عناصر پايدار جامعه بشری، گيری  شکلاز بدو خلقت انسان و 

كاهش يا  همواره منجر به انسان دفاعي بوده است. از طرف ديگر، اقداماتتاريخ 

پشيووانه   ،يشيه اند اين بيين هرگياه عقيل و   شده است. در  مهاجمان تجاوز اثر دفع

اساسي در اتحاذ تدابير دفاعي بوده است، بهورين نوايج حاصل گرديده است. اين 

به تنهيايي و اززاميا    افزار  جنگو  سالح بدين مفهوم است كه در دفاع موثر، وجود

 نداشوه است. كننده  نقش تعيين

مسيولزم   اسيت كيه  اقيداماتي   در مفهيوم، شيامل   پدافنيد ييرعاميل   دفياع ييا  

از وارد شدن خسارات مازي به  توان مينبوده و با اجرای آن افزار  كارگيری جنگ  به

و حسيا  نايامي و ييرنايامي و تلفيات انسياني       تجهيزات و تاسيسات حيياتي 

. ممکن كاهش داد جلوگيری نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل

، ها و مراكز حياتي و حسا  نايامي و ييرنايامي   تمامي زيرساخت ،اين امر مهم

ها،  ی محصوالت كليدی ناير پااليشگاهها ساختسياسي، ارتباطي، مواصالتي، زير

مانيدهي و جمعييت   های بيزر  صينعوي، مراكيز هيدايت و فر     ها، مجومع نيروگاه

  .گيرد ميبردرمردمي كشور را 

های  ملّي، زيرساخت امنيتعمومي، كه سالمت  مييکي از تهديدات بسيار مه

و ي ماساسي كشور يعني نيروی انساني، منابع آب، يذا، محصوالت كشاورزی، دا

ای،  ي هسيوه كشيوار جمعي  ی هيا  سيالح  ،دهد های ملي را مورد تهديد قرار مي نهاد

كشيوار  ی هيا  سيالح خليع  ازمللي  بينمعاهدات وجود با  ت.اس زيسويشيميايي و 

(نه)  



 

 ايين  مواسيفانه اسيوفاده از   ،هيا  سيالح  اين كارگيری بهي و ممنوعيت توزيد و جمع

جدييد   عشاهد اسوفاده گسورده از انوا هنوز هم بلکه ،كاهش نيافوهتنها  نه ها سالح

 .باشيم مي در اقصي نقاط جهاندفاع  بيو بر عليه مردم كشي  نسلآنها در عمليات 

ايين نيوع    ،زيسويحمالت پنهان ماندن تهاجم و دشواری تشخيص وقوع دزيل  به

تهدييدات بير علييه امنييت و     تيرين   خطرناکاز  بوده وآور  بسيار هرا  حمالت

ع تهديدات گسيورده بيوده و   گردند. دامنه اين نو ميمحسوب سالمت يک كشور 

سازی دنابوو آبزيان  ،ها ، دامها انساندر بين كننده  كشنده و ناتوانهای  بيماری بروز

 شود. ميرا شامل محصوالت كشاورزی 

جياد تير ،   اي جهت زيسوي ءعوامل با منشا كارگيری بهنوعي از  بيوتروريسم

وحشت، مر  و آسيب رساندن به فرد و جامعه در حيد محيدود و بيا ابزارهيای     

  عواميل   آئروسيل  از  اسوفاده  طريق از  كه  بيوتروريسوي  حمالت. باشد ميمخولف 

  شيکل  داروهيا  و  آشياميدني  و  ييذايي   منيابع  در  خرابکاری  طريق از يا و  زيسوي

 اكثير  در  ، زيراباشند مين  تشخيص  قابل  انساني  حوا  با  طبيعي طور به ،گيرند مي

  . وحشويباشند مين  رؤيت  قابل و  بوده  مزه و بو  بدون و صدا بي و  خاموش موارد

 از بيشور  به مراتب كند مي ايجاد  جامعه در  عفوني  بيماری  يک و انوشار  پخش  كه

از  يعيوار  ناشي  وسيعت، عميق و   ت. اسي  ديگر  افزارهای جنگ از  ناشي انفجار

، يانسيان  یايو خصيا  یشيهر هيای   در حيوزه  زيسويعوامل ناموعارف  كارگيری به

مقابليه، كنويرو و   مناور  بههای الزم  تا آموزشد ينما ميجاب يا ميسم و ناايترور

برای اقشار مخولف جامعه فراهم گردد. بيدون   ،موقع بهمناسب، موثر و  يده پاسخ

(ده)  



 

 

اندركاران بهداشوي و پزشکي در زمره اوزين كساني هسوند كه در پيي   دست ،شک

چرا كيه در طيي    ؛گردند ميی عفوني گير همهمووجه بروز يک  زيسوييک رخداد 

كنند. بنيابراين   ميه عخيل انبوه بيماران به آنها مراج ،یگير همهساعات اوزيه وقوع 

، زيسيوي له كلييات ميکرو از جم زيسويمخولف عوامل های  آشنا بودن آنها با جنبه

درمان  ،اقدامات رفع آزودگي، پيشگيری ،نمودن ، قرنطينهو تشخيص اپيدميوزوژی

 هيا  گييری  هميه ايين نيوع    كياهش اثيرات  در  قطعيا   ها گيری همهو كنورو اين نوع 

و  زيسيوي حيواد    یپاسيخگو های  است. تجربه حاصل از ناام موثر وتهديدات

در سه حوزه دانيش، پيهوهش و صينعت بير      ها فعازيتا نشانگر انجام يدر دن ميس

 . باشد مي يدفاع یازهايرفع ن یمبنا

 رسياني پدافنيد ييرعاميل    وان كارگروه محورم آموزش و اطيالع فراخ دنباو به

معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درميان و آميوزش پزشيکي كشيور مبنيي بير       

پهوهشي و آموزشي در حوزه پدافند ييرعامل، بير  های  و طرح ها ايدهاز پشويباني 

موشکل از برخي همکاران  ميآن شديم تا مجموعه پيش رو را به شکل يک كار تي

)عيج  و سياير   اهلل بقييه مركز تحقيقات بيوزوژی موزکوزي دانشگاه عليوم پزشيکي   

همکاران دانشگاهي با هماهنگي و حمايت ميازي آن كيارگروه محويرم بيه رشيوه      

حاضر برگرفوه از دانش نايری و تجربيه حاصيل از چنيد      كوابتحرير درآوريم. 

ساو فعازيت آموزشي و پهوهشي موزفين در عرصه آميادگي در مقابيل تهدييدات    

 . باشد مي زيسوي

(يازده)  



 

ه نهايت سعي، تالش و دقت صيورت گرفويه   هر چند در تدوين اين مجموع

خازي از اشکاو نبوده و موجب امونان است  كواباما با اين وجود، بدون شک اين 

اگرخوانندگان محورم بر ما منت نهاده و پيشنهادات و تذكرات سازنده خود را در 

 جهت رفع نواقص احومازي ارائه نمايند.

صيميمانه جنياب آقيای دكوير     های  دانيم از حمايت ميدر اينجا بر خود الزم 

وزارت  عاميل رساني پدافند يير اطالعرياست محورم كارگروه آموزش و  ،ای افجه

زلهيي تشيکر نمياييم.    ا ، خانم دكور بحراني و خانم فرجبهداشت و همکاران ايشان

مسئوزين قرارگاه پدافند زيسوي و شيميايي كشيور شيامل   های  همچنين از حمايت

دكور يالمرضا جالزي )رياست محويرم قرارگياه زيسيوي ، دكوير عليي مالزمياني       

)معاون محورم آموزش و پهوهش قرارگاه زيسوي  و دكور خازدی )معاون محويرم  

در پاييان از  قرارگياه زيسيوي  كمياو تشيکر را دارييم.      رسياني   اطيالع فرهنگي و 

ايين  خاطر تقبل زحمت چاپ و انوشار  هب دانشگاه جامع امام حسين )ع رات انوشا

. اميدواريم اين خدمت مورد قبوو واقع گردييده  كماو سپاسگزاری را داريم كواب

هر چند كوچک در باال بردن سطح آگاهي در عرصه پدافنيد ييرعاميل در    ميو گا

 در كشور باشد. زيسويتهديدات 

  

(دوازده)  
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         3     زيستی داتيو تاريخچه تهد رعاملیمقدمه پدافند غفصل اول: 

 

 

 مقدمه -1-1

 آيـد و  مـی به معگی هجو  و حمله  واژه پدافگد به معگای دفاع بوده و در مقابل آفگد

در مفهو  كلی، دفع، خگثی كردن و يا كاه  تاثیرات اقدامات آفگدی دشم  و ممانعـت  

 Active) پدافگــد عامــلاز دســتیابی بــه اهــدا  خــودی اســت. پدافگــد بــه دو بخــ  

defense غیرعامل( و پدافگد (Passive Defense تقسیم )پدافگد عامـل بـه    .شود می

كـارگیری    بـه با مهاجم يا رويـارويی و مقابلـه مسـتقیم بـا دشـم  و       میمفهو  مقابله نظا

دفع حمله و خگثی كردن اقـدامات آفگـدی يـا    مگظور  بههای مگاسب و موجود افزار جگگ

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

 .باشد میمورد نظر 

 كـارگیری  بـه كـه مسـتلز     گـردد  مـی به مجموعه اقداماتی اطـال    غیرعاملپدافگد 

از وارد شـدن خسـارات مـالی بـه تجهیـزات و       تـوان  مـی نبوده و با اجرای آن افزار  جگگ

و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفـات انسـانی جلـوگیری نمـوده و يـا       تاسیسات حیاتی

 میزان اي  خسارات و تلفات را به حداقل ممك  كاه  داد.  

ی مـورد نیـاز   ها ری زيرساختپذي  و كاه  آسیبی ساز ، ايم هد  پدافگد غیرعامل

بديهی است اقدا  دو  مستلز  . ايجاد نمايد مرد  است تا بتدريج شرايطی را برای امگیت

پگاه و آموزش به يكايك كاركگـان و ابـزار اعـال  خطـر      مقداری ابزار از قبیل سگگر و جان

امكانات پدافگد عامل را در اختیـار   ،مختلف مچون آژير و غیره است و از آنجا كه مراكزه

اصـول اولیـه   . باشـد  مـی  غیرعامـل اقدامات پدافگدی )بازدارنـده(   بگابراي  تگها راه ،ندارند

پدافگد غیرعامل، ساده و تقريباً ثابت بوده ولی كاربرد اي  اصول در موارد مختلف تفـاوت  

 . شوند میداشته و در مواردی پیچیده و مشكل 

ی و ممگوعیـت تولیـد و   كشـتار جمعـ  ی هـا  سالحخلع المللی  بی با وجود معاهدات 

گیری آنها هگوز هـم بـه قـوت    كار بهتهديدات ناشی از ، متاسفانه ها سالح اي  كارگیری به
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ای  گسـترده هـای   خانهم برخی كشورهای متخاصم، زرادخود باقی است. در حال حاضر ه

 باشگد.   میی كالسیك و نوي  و در حال توسعه را دارا كشتار جمعی ها سالحاز انواع 

اسـت و كمتـر در   تر  رايجعوامل در محیط جگگ  اي  رسد كاربرد میكه به نظر ايگ با

های شهری كاربرد دارد ولیك  در دوران دفـاع مقـدس شـاهد حمـالت گسـترده       محیط

دلیـل   بهشیمیايی عرا  به حلبچه و سردشت و شهرهای حاشیه مگاط  جگگی بوديم كه 

ت شـیمیايی بـه   حمـال بیگـی   پی مگاسب و عد   غیرعاملفقدان سیستم پدافگد عامل و 

حمالت تروريسـتی   ،وارد گرديد. در عی  حالبه اي  مگاط  ای  صدمات گسترده ،شهرها

در  مانگد اسـتفاده از سـم سـاري     ها و سمی توسط تروريست زيستیبا عوامل شیمیايی، 

در آمريكـا و سـپس سراسـر جهـان و      مزخ سیاهی ها مترو توكیو و همچگی  پخ  پاكت

بـه    میتهديـدات از كـاربرد نظـا    ايـ   دهگده توسـعه  ديگر نشان واقعه بیوتروريستی ها ده

وجـود  ضـرورت  تهديـدات   اي  آمادگی بر علیه لزو رو  از اي  .تروريستی استهای  كاربرد

   دارد.

تهديدات بر علیه امگیت و سالمت يـك  تري   از خطرناك زيستی و حمالت میكروبی

 زيسـتی پگهان ماندن تهاجم و دشواری تشخیص وقوع آن، تهديدات دلیل  بهكشور است. 

بايـد   غیرعامـل آور است و قطعاً در برنامه پدافگد  بسیار هراس میبر علیه جمعیت غیر نظا

كشـتار  ی هـا  سـالح تهديـدات كـه بـه     اي  های ی از آسیباقدامات اساسی برای پیشگیر

 ی معرو  هستگد، صورت گیرد.  جمع

د، بـه  گرد به بی  از سیصد سال قبل از میالد مسیح برمی یزيست یها سالحكاربرد 

 حیوانـات مـرده آلـوده   ی هـا  ی اطـرا  شـهر را توسـط  شـه    هـا  چاه، ها رومی نحوی كه

 3100بیمـار و يـا تلـف شـوند. در سـال       و كردند تا سربازان دشم  از آنهـا نوشـیده   می

تعـداد زيـادی    ،داخل قلعه تاتارها هب از طاعونشـده  تلفمیالدی در اثر پرتاب جسد افراد 

 موارد متعـددی آبلـه  در  به طاعون از بی  رفتگد. از آنها قبل از هرگونه جگگی در اثر ابتال

ی آلـوده  ها لباسبه كار گرفته شد. پیزارو در قرن پانزدهم میالدی  زيستیسالح عگوان  به
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به آبله را در میان بومیان امريكايی توزيع كرد. انگلستان نیـز همـی  عمـل را بـا توزيـع      

تكرار كـرد.   3313تا  3310ی ها سالپتوهای آلوده در میان بومیان وفادار به فرانسه طی 

كردند، شیوع آبله را عامل مسـتقیم   بومیان امريكايی كه از مگطقه فرت كاريلون دفاع می

 دانگد. تسلیم آن مگطقه به انگلستان می

جگگ جهانی اول، عوامل مخفـی ارتـ  آلمـان در امريكـا      هو در هگگام 31در قرن 

آلـوده   عامـل بیمـاری گالنـدرز    كه اسبها به فرانسه فرستاده شوند، آنهـا را بـه    قبل از آن

آغـاز   یزيسـت  یهـا  سالحها برنامه وسیعی را برای تولید  ژاپگی 3313كردند. در سال  می

تحقیقـات وسـیعی    هـا  ی بعد از جگگ جهانی دو  آشكار كرد كه ژاپگـی ها بررسیكردند. 

 اند. درباره چگد ارگانیسم انجا  داده

مـیالدی   3303در سـال  زيستیهای   افزار جگگی تهاجمی آمريكا در زمیگه ها برنامه

آلمـان و ژاپـ     زيسـتی ی جگـگ  هـا  شروع گرديد. ظاهراً اي  اقدا  در پاسـ  بـه برنامـه   

آمريكا در مگطقه فورت دتريـك كـه در آن    یزيست یها سالحهای  سازماندهی شد. برنامه

مـیالدی كـه بـه دسـتور      3313زمان فرودگاه كوچك نظامی بود متمركز شده و تا سال 

و  3333ی هـا  سـال در آن ادامه داشـت. بـی     زيستیتولید عوامل  ،نیكسون تعطیل شد

بوطه در حضور نمايگـدگانی  و مهمات مر یزيست یها سالحهای ذخیره  تمامی انبار 3333

ــابود شــدند. در میــان عوامــل  از وزارت كشــاورزی، وزارت بهداشــت و وزارت آمــوزش  ن

، تو رنسـیس  ، فرانسیسـال بوتولیگیـو   ، توكسـی  آنتراسـیس  باسیلوس توان میشده نابود

 Bسـوئیس و انتروتوكسـی    ويروسی ونزوئاليی، بروسال آنسفالیت، عامل بورنتی كوكسیال

آمريكـا شـروع شـد كـه      زيستیی دفاع ها برنامه 3311را نا  برد. در سال  استافیلوكوك

 های مختلف آن تا امروز ادامه دارد.   ظاهراً تشكل

امريكا، انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی كگوانسیونی را امضا كردند  3333در سال 

میكروبی و توكسـیگی   یها سالحسازی  كه به موجب آن هرگونه تحقیقات، تولید و ذخیره

مشـهور شـد.    یزيسـت  یهـا  سالحبه كگوانسیون مگع  ممگوع شد كه اي  كگوانسیون بعداً
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كشور جهان به اي  كگوانسـیون پیوسـتگد. ايـ  عهدنامـه هرگونـه       311بی  از تدريج  به

برای اهدا  آفگدی و نیز تحقیقات محوری حـول ايـ     زيستیو انبار عوامل سازی  ذخیره

ربـط، تحقیقـات    هـای ذی  نامـه  كگد، اما با وجود اي  كگوانسیون و توافـ   هد  را مگع می

ها ادامه يافته است. وقـوع برخـی    توسط بسیاری از كشور یزيست یها سالحدرباره كاربرد 

 زيسـتی نحو غیرقابل انكاری گويای استفاده از عوامل  هاز حوادث در گوشه و كگار جهان ب

 هستگد.

دهه گذشته شواهد متعددی از استفـاده از عوامــل عفـونی و سـمو  میكروبـی      در

آلـوده نمـودن سـا دهای چگـدي       مانگد ؛استشده  مگتشرجهـت مقاصد سیاسی و ترور 

در عـر  دو هفتـه   كــه   3310رستوران در شهر دا س ايالت اورگون آمريكـا در سـال   

مخصـوص   نفررا مبتال نمـود. شیوع يـك نوع ويروس ابـو ی كشـگده در قرنطیگـه    311

شدنــد در محـدوده پايتخـت     می يی كـه جهـت امور تحقیقاتی حفظها نگهداری میمون

تما  حیوانات گرديد. نگـاهی بـه حادثـه    سازی  سبب دخالت ارت  آمريكا و نابود ،آمريكا

ــراش  ــهدلخـ ــر همـ ــراكسگیـ ــی  ی آنتـ ــال تگفسـ ــاتري  3333در سـ ــور  در يكـ  بـ

(Yekaterinburg-Sverdlovsk، Russia)  نفـر  11روسـیه كـه طـی آن    در كشور 

عگـوان   بـه ، مزخـ  سیاهدهگـده قدرت تخريبی اسپور  هم نشان ،جان خود را از دست دادند

را از  یزيسـت  یهـا  سـالح ايـ  مـدعا كـه     است و هم دلیل واضحی بر زيستیيك سالح 

 .اند به مقادير فراوانی انبار كرده قبل ساخته و ها سال

د يل متعددی برای توجه جدی و روزافـزون بـه تهديـدات و خطـرات اسـتفاده از      

ی گستــرده در تحقیـ  و تولیـد    هـا  : كشف برنامههجملاز  ؛دارد عوامـل میكروبی وجـود

 زيسـتی عرا  كه نشان داد اي  كشور مقادير عظیمی عوامل  یزيست یها سالح عوامـل و

ی عملیات تروريستی فرقه افراطی ژاپگـ  ،دو  نمونهنموده است.  كارگیری بهتولید و آماده 

یايی جگگـی  بـا پخـ  عامـل شـیم    3331در سال  شیگريكوی اسـت كـه موسو  به آئو 

نفـر و مصـدو     33جمعیت قطار زيرزمیگی توكیـو سـبب مـر     ساري  در راهروهـای پر
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كه خطرناكتري  سمو   ،بوتولیگیو نفر گرديد. اي  گروه مقادير بسیاری سم  1111شدن 

ود و در نمــوده بــ   جهـت اهـدا  تروريسـتی تولیـد   شده جهان است را  شگاخته زيستی

 عگـوان  بـه در كگیا بـا اعزا  افرادی بـه مگطقـه    ابو  كشگده هگـگا  شیوع عفونت ويروس

نفـر را   3نفر مبتال  31كمك به بیماران قصد دستیابی بـه ايـ  ويروس كشگده كه از هر 

 را تهديـد  زيسـتی سیاستمداران آمريكـا تروريسـم    3331سال كشد داشته است. در  می

ی هـا  ی گسـترده در تـدوي  برنامـه   هـا  تالشملی اعال  نمودند كه اي  آغاز  اصلی امگیت

میلیـون د ر جهـت مبـارزه بـا ايـ        311بالغ بر ای  كه بودجه نحوی به ،آن بود مقابله با

 33در سـال جـاری نیــز     نـد و اختصـاص داد  در اختیار وزارت بهداشـت و دفـاع   تهديد

 میلیون د ر اختصاص خواهد يافت.  

متحـد، نخسـتی     و به دنبال جگگ خلـیج فـارس، سـازمان ملـل     3333در آگوست 

 3333ا  تكمیل كرد. در دو  آگوسـت  عر یزيست یها سالحبازرسی خود را از تاسیسات 

نمايگدگان دولت عرا  به اعضای تیم هفت نفره سازمان ملل اعال  كردند كـه تحقیقـاتی   

و  بوتولیگیـو  ی هـا  توكسی س، آنتراسی ، مثل باسیلوسزيستیتهاجمی  یها سالحدرباره 

هايی بود كه تـا آن   ی بر نگرانیتأيید. اي  اعترافات، اند هپرفرنهنس انجا  داد كلستريديو 

شـد. عـرا  مجموعـه تحقیقـاتی و      موقع در برخی از محافل رسمی و غیر رسمی ابراز می

در مجتمع سلمان و ساير مراكـزی   یزيست یها سالحصگعتی وسیعی را برای دستیابی به 

 تخريب شد، فراهم آورده بود. كه بعداً

عـرا  در اختیـار    زيسـتی تـری دربـاره تسـلیحات     اطالعـات دقیـ    3331در سال 

 یهـا  سـالح بازرسی  سازمان ملل متحد قرار گرفت. عرا  كارهای بسـیار زيـادی دربـاره    

پرفرنـهنس، آفالتوكسـی ،    كلسـتريديو  گیم، ی، بوتولانجا  داده و عوامل آنتراكس یزيست

هــای صــحرايی دربــاره  زنــگ گگــد  و ريســی  را تولیــد كــرده بــود. همچگــی  آزمــاي 

متأسـفانه   بـود.  شـده  انجـا  فالتوكسـی   آو  بوتولیگیو ، كلستريديو  سوبتیلیس باسیلوس

و سـمو  و سـاير عوامـل     ها میكروباستفاده از  عگوان بهو بیوتروريسم  زيستیی ها سالح
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ـ   ها و محصو ت كشاورزی می ، دا ها انسانزيستی بر علیه  طـور   هتواند در زمان صـلح و ب

هـا و   ، دا هـا  انسـان های خاص در بـی    شیوع بیماری ،بگابراي  .مخفیانه نیز صورت گیرد

صـدمه زدن بـه    عمدی و از طـر  دشـمگان جهـت    طور بهتواند  محصو ت كشاورزی می

موضـوع،  ت و آساي  مرد  صـورت گیـرد و ايـ     های اقتصادی و بر علیه امگیّ زيرساخت

علـت ايـ  امـر ايـ  اسـت كـه        نیازمگد هشیاری جدی مسئولی  بهداشتی كشور اسـت. 

و ابزارهای حساس حتـی   ها دستگاهتوان با  و راديولوژيك را می كارگیری مواد شیمیايی هب

و تفكیك بـی    زيستیولی تشخیص حضور عوامل  در مقادير بسیار كم هم تشخیص داد،

های عفونی و سم، بسـیار دشـوار اسـت و     گیری شیوع و همه عمدی و يا غیرعمدی بودن،

گردد كه آيا عامل اي  بیماری با اهدا  و  يابی نمی گیرد و ريشه اكثراً مورد غفلت قرار می

 طـور  بـه تصادفی و يـا در نهايـت    طور بهها شده و يا  قبلی وارد كشور، مزارع و يا دا نیت 

  طبیعی شیوع يافته است.

مريكا بـه فاصـله   آدو قلو در ی ها برجو انفجار  3113سپتامبر سال  33پس از واقعه 

عگـوان   بـه در آمريكا زخم  سیاهآلوده به پودر های  پخ  پاكت ،سپتامبر 31در  ،يك هفته

برخـی  موجی از وحشت در سرتاسر آمريكا و  ،قرن حاضر يكی از وقايع مهم بیوتروريستی

و بیوتروريسـم در   یزيسـت  یهـا  سـالح از كشورهای ديگر را فرا گرفت و هراس گسترش 

سپتامبر تا مشاهده آخـري    31جهان را ايجاد نمود. از ابتدای كشف اولی  نامه در تاري  

نفر در اثر ابتال به نوع ريوی  1مگجر به مر   مزخ سیاهشیوع  3113نوامبر  31موارد در 

 31ثبت شدند. در عی  حال بـه بـی  از   م مزخ سیاهنفر نیز از نظر آزمايشات  31شده و 

ك بیوتیـ  آنتـی  انـد  بـوده  مزخ سیاههزار نفر ديگر كه در تماس با مواد مشكوك و آلوده به 

بر علیـه  ی ساز ايم  ،دريافت كردند و پیرو آن مزخ سیاهتجويز شد و تعدادی نیز واكس  

واقعه چگـان تـاثیری در    اي  های كشورهای غربی توسعه يافت. در ارت  و آبله مزخ سیاه

هـای   ارسال پاكت ،داشت كه پس از آن خصوص بیوتروريسم هو ب زيستیتوسعه تهديدات 

بوده و تگها  زيستینیز فاقد هیچ نوع عوامل  لوده كه اكثراًآهای  پاكت عگوان بهمیز آتهديد
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تاسـر  ابـزاری جهـت اعمـال تهديـدات در سر     به ،اند داشته زيستیلودگی آدر چگد مورد 

 جهان تبديل گرديده است.

جهـت   3113تـا   3113ی هـا  سـال شده آمريكـا در طـی    بودجه مصر  ،تصوير زير

میلیـارد د ر   11كـه بـالغ بـر     دهـد  میان شرا ن و بیوتروريسم زيستی مقابله با تهديدات

بودجه در اختیار وزارت بهداشت آمريكا قرار گرفتـه   اي  هزيگه نموده است و بخ  اعظم

 است.

 

 
جهت مقابله با تهديدات  3133تا  3113ی ها سالشده آمريكا در طی  بودجه مصر  :3-3 نمودار

 و بیوتروريسم زيستی
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و  3113سـپتامبر سـال    33شود پس از واقعه  میديده  3-3همچگان كه در نمودار 

امريكـا بـه تهديـدات     یپـذير  آسـیب دهگده  نشاندر آمريكا كه زخم  سیاههای  پخ  نامه

 ايـ   يابـد و  میامريكا افزاي   زيستیبرنامه دفاع های  ناگهانی بودجه طور بهاست  زيستی

تـا   3113ی هـا  سـال روند صعودی داشته است. در طـول   3133جه همچگان تا سال دبو

جهـت   هـا  سـال  ايـ   د ری كه در طولمیلیارد  11دولت آمريكا از بودجه كلی  ،3133

را در اختیـار وزارت   آن% 11هزيگه نموده است، بـی  از   مقابله با تهديدات بیوتروريستی

نقـ  بسـیار مهـم وزارت بهداشـت كشـورها در      دهگده  نشانبهداشت قرار داده است كه 

 تهديدات است. اي  مقابله با

 

 
 1/1بالغ بر  3133در سال  ريكا جهت مقابله با تهديدات بیوتروريستیآم: بودجه ملی 3-3 نمودار

 میلیارد د ر
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آمريكـا جهـت مقابلـه بـا      3133میلیـارد د ری سـال    1/1بودجـه   3-3در نمودار 

مختلـف تحـت پوشـ  نشـان داده شـده      ی ها سازمانبه تفكیك  تهديدات بیوتروريستی

% در اختیـار  31بودجه در اختیار وزارت بهداشـت،   اي  %31دهد،  میاست. نمودار نشان 

خارجه، بگیاد ملی علم، سـازمان محـیط   های  مانده مربوط به وزارتخانه وزارت دفاع و باقی

نق  عظیم وزارت بهداشت در مبارزه با تهديدات دهگده  نشانكه  باشد میزيست و غیره 

 1/0معـادل   3133وزارت بهداشت امريكا بـرای سـال    زيستیبودجه دفاع  است. زيستی

بودجـه بـرای مركـز     ايـ   است. بیشـتر  3133% بیشتر از سال 31میلیارد د ر است كه 

 (.  1-3)نمودار .باشد می و مركز ملی سالمت امريكا ها بیماریمبارزه با 

 

 
 زيستیجهت مقابله با تهديدات  3133مربكا در سال آ: بودجه وزارت بهداشت دولت 1-3 نمودار

 مهمی ها سازمانبه تفكیك 
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سـهم وزارت بهداشـت    ،مريكاآ زيستیبرنامه دفاع  3131بودجه سال بیگی  پی در 

توجه بیشتر به نق  سیستم بهداشـتی در  دهگده  نشان اي  % افزاي  يافته است و33به 

 3131تـا   3113 شـده از سـال   بر اسـاس محاسـبات انجـا     .تهديدات است اي  مقابله با

میلیـارد   33/11بـه   زيسـتی مريكا در برنامه مقابله با تهديدات آشده  میزان بودجه هزيگه

 گردد. مید ر بالغ 

سـبب   3113 سـپتامبر  33 د ازعـ پسـتی آلـوده ب  هـای   ايع ارسال پاكتوقمتاسفانه 

در تهديد و ارعاب و اثـرات   زيستیتروريستی از توان عوامل ی ها گروهآشگايی كشورها و 

در جهان توسعه يافت و بـه تهديـدی    بیوتروريسم ،ن شده و در نتیجهآسیاسی اجتماعی 

و  ايعوقـ  ايـ   مسبب بر علیه امگیت كشورهای مختلف و از جمله كشور ما تبديل گرديد.

مريكـا  آپلیس  3111كه در سپتامبر ايگ مشخص نشد تا ها سالتا  ها نامهكگگده  فرد ارسال

فـرد كسـی نبـود جـز      ايـ   شگاسـايی شـده و   هـا  نامـه  ايـ   كگگده اعال  نمود كه ارسال

كـرد بـه نـا      مـی كـار  زخـم   سیاهوی ر مريكا كه برآ زيستیدانشمگدی از مركز تحقیقات 

بروس اويگز كه البته شب قبل از دستگیری با خودكشی مشكوك از بی  رفـت تـا اسـگاد    

 واقعه هرگز افشا نگردد. اي  پشت پرده

در سراسـر جهـان توسـعه     زيستیآلوده به عوامل های  ارسال پاكت ،حادثه اي  پیرو

و  زيسـتی خـود حـاكی از افـزاي  تهديـدات      ايـ   يافت و حتی به كشور ما نیز رسید و

و مگـابع   هـا  انسانتهديدی جدی بر علیه امگیت و سالمت  عگوان بهدر جهان  بیوتروريسم

 جدی كرد. گردد كه بايد به آن توجه مینها محسوب آغذايی 
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مهم در هاي  ارسالی به شخصیتزخم  سیاهپودر  بهلوده آهاي  : نمونه پاكت1-1شكل 

 1111مريكا در سپتامبر آ

 

 
 مريكاآدر شده  زخم مگتشر سیاهحاوی پودر های  داشت داخل پاكتياد :3-3شكل 
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شـده طـوری    شود نوع خـط و مـت  نوشـته    میمشاهده  3-3همچگان كه در شكل 

توسط مسلمانان افراطی ارسال شـده اسـت    ها پاكت اي  است كه نشان دهد تگظیم شده

را معرفی نمود كـه دانشـمگدی    ها نامه اي  كگگده مريكا ارسالآپلیس  3111ولی در سال 

 مريكا بوده است.آمريكايی از محققی  مركز تحقیقات ارت  آ

كـه در ارتـ      مینظـا  زيسـتی مريكايی و متخصـص عوامـل   آويگز دانشمگد اي بروس

فـرد در سـال    اي  .بودزخم  سیاههای  عامل اصلی تهیه و ارسال پاكت ،كرد میمريكا كار آ

مريكـا شـب قبـل از دسـتگیری اقـدا  بـه       آولـی بـه گفتـه پلـیس      شدشگاسايی  3111

 خودكشی نمود.

های جدی بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و امگیتـی عظـیم    خطرات و آسیبدلیل  به

المللـی و حتّـی    ای و بی  تواند سبب ايجاد ناامگی ملّی، مگطقه ها كه می شیوع اي  بیماری

توجّه به رعايـت اصـول پدافگـد     ی كشور گردد،ها فعالیتبسته شدن مرزها و بلوكه شدن 

اهمیـت   درمانی، جهت پیشگیری از اي  صـدمات  - های بهداشتی رساختدر زي غیرعامل

 دارد.

موضـوع   ايـ   ،ای ، شـیمیايی و هسـته  زيستیتفاوت ماهیت و نوع تهديدات دلیل  به

ی خـاص  هـا  روشمطـرح اسـت و نیازمگـد     غیرعاملمستقل در پدافگد ای  مقولهعگوان  به

 كه در فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد. باشد میخود 

 

 

 



 

 

 
 تهديد مفاهیم و عوامل

 زيستی
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 و بیوتروريسم زيستیتهديدات مقدمه  -1-1

و همچگی  تحو ت سیاسی و نظامی سبب  ها تحو ت نوي  در حوزه علو  و فگاوری

توسـعه عوامـل جديـد و     خصـوص  بـه و  توجه كشورهای مختلف به حـوزه جگـگ نـوي    

شـده  رسانی  آسیببگايی كشورهای هد  جهت تهاجم بر علیه اهدا  زيری نوي  ها روش

در آمريكـا، موضـوع    مزخـ  سـیاه ی هـا  سپتامبر و پخـ  پاكـت   33است. پس از ماجرای 

 زيسـتی عوامـل  جدی در راهبردهای نظامی وارد گرديده اسـت.   طور به زيستیتهديدات 

ی هـا  گـروه و مزايايی است كه به شـدت مـورد توجـه برخـی كشـورها و       ها ويهگیدارای 

 از جمله موارد زير: ؛تروريستی قرار گرفته است

 مزايا و در واقع مشكالت تهديدات زيستی آن است كه بسـیار دشـوار   تري  مهماز  -

پاسـ  بـه    ،زيسـتی به وجود و نوع تهديد پی برد زيرا جهـت بررسـی تهديـدات     توان می

چـه   در سئوا ت كلیدی: چه عاملی، به چه روشی، توسط چه كسـانی، در چـه زمـانی و   

كـه پاسـ  هركـدا  از سـئوا ت      ؛مكانی استفاده خواهد شد را بايد شگاسايی و حدس زد

است زيرا مشخص نیست دشـم  از چـه عـاملی اسـتفاده      ابها فو  بسیار دشوار و پر از 

شده و غیره و پاس  ساير سئوا ت هم  يا نوي  و دستكاریامل كالسیك و خواهد كرد. عو

 است.ابهامات واجد همی  

 ،زيسـتی مشكل دو  ايگكه تفكیك بی  عمدی و يا طبیعی بودن شیوع يك عامل  -

وجه بومی آن كشـور نباشـد و    هیچ ر موارد استثگايی كه عامل بهبسیار دشوار است مگر د

و بیوتروريسـم بـرای پرهیـز از     زيسـتی به همی  دلیل نیز دشمگان در طراحی حمـالت  

خواهگد كرد كه ريزی  برنامهسالح كشتار جمعی به نحوی  كارگیری بهامكان اثبات ادعای 

كه در جهان  زيستیاز مظان اتها  بری بمانگد. در اكثر حمالت  ،موثررسانی  آسیبضم  

اتفا  افتاده است، كشور مورد تهاجم قادر به اثبات ادعای خـود بـر علیـه دشـم  نبـوده      

 است.
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و امكان شگاسـايی آن   گیرد می بسیار پگهانی و با پوش  صورت ،كاربرد اي  روش -

 با هیچ ابزار شگاساگری در مرحله تهاجم يا وجود ندارد يا بسیار دشوار است.

خیری است و زمانی از تهاجم و يا توسعه يك أت ،زيستیيدات آسیب از طري  تهد -

از هـد   ای  توسعه يافته و بـه مگطقـه گسـترده    زيستیگرديم كه عامل  می آسیب مطلع

 آسیب رسانده است.

با توجه به ايگكه عامل زنده است در صورتی كـه كگتـرل مگاسـب صـورت نگیـرد       -

 تر خواهد شد. مگطقه ديگر شیوع يافته و آسیب گسترده به زيستیعامل 

 زيستیاي  مزايا سبب گرديده است كه دشمگان برای اهدا  خود از عوامل مختلف 

ی مشـكوك و متگـوع انسـانی در    هـا  بیمـاری مگاسب هد  استفاده نمايگد. شـیوع انـواع   

ی دا  و طیـور و  هـا  ریبیمـا ی گذشته، شیوع انـواع  ها سالكشورهای آسیايی و ايران در 

به ديـد ترديـد بـه دشـمگان      توان می گسترش آفات نباتی به مزارع و كشاورزی كشور را

سـپتامبر و مشـخص    33پس از واقعـه   خصوص بهدر خالل دو دهه گذشته و نسبت داد. 

، رونـد توجـه بـه ايـ  عوامـل      زيستیو ايجاد ناامگی تهديدات رسانی  آسیبشدن قدرت 

 های درگیر نیز بیشتر شده است.  افزاي  يافته و ظاهراً تعداد كشور

 
 زيستیالمللی مربوط يه حوادث  : نماد بی 3-3شكل

دهد كه سه ارگانیسم ديگر مثل خود  زمیگه نشان می بالغ را در پس )اي  نماد يك ارگانیسم سلولی

 (را تولید كرده است
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 :از سـت ا ( عبـارت Biological Warfare) زيسـتی ، حملـه يـا جگـگ    در تعريـف 

جهـت آسـیب    میبـا ابزارهـا و تسـلیحات نظـا     زيستیاستفاده و يا پخ  گسترده عوامل 

و كشاورزی يك   میو مگابع غذايی اقتصادی دا  میو يا غیر نظا میرساندن به نیروهای نظا

 كشور.

جهت  زيستیعوامل با مگشاء  كارگیری بهنوعی از  (،Bioterrorism) بیوتروريسم 

جـاد تـرس و   اي آسیب رساندن به فرد و جامعه در حد محدود و با ابزارهای مختلف جهت

 .باشد میوحشت بیماری و مر  

 .باشـد  می  يك يا چگد بیماری از  اپیدمی  يك ايجاد ، زيستی  سالح از  استفاده  نتیجه

  مربوطه فگاوری و  بوده موجود  گسترده طور به عمدتاً  زيستی  يا عوامل  بیوتروريسم  عوامل

  دارويـی  ی تولید موادها برای مقاصد دارويی و كشاورزی در اختیار كارخانه  قانونیطور  به

 يـا  و زا بیمـاری   یهـا   میكروارگانیسـم  از  كـدا   هـر   واقع . درباشد می  كشاورزی و سمو 

 روند. كار  به بیوتروريسم  سالح  عگوان به گدتوان می  زيستی  یها توكسی 

 ، توزيـع و  انتقـال   بـرای  تواند می ديگر  وسیله هر يا و  حشرات غذا، آب،  كلی طور به

  شـكل   و بـه  هـوا   طري  از انتشار حال د. با اي شو  گرفتهكار  به  بیوتروريسم  عوامل انتشار

گـذرد بـر دامگـه     می چه زمان. هر داشت خواهد را تلفات ايجاد  بیشتري  ظرفیت  آئروسل

 و زيسـتی شكل جگـگ   هيا محصو ت آنها چه ب زيستیتهديد استفاده خصمانه از عوامل 

ی خاصی دارنـد  ها ويهگی. اي  شكل از تهديدات، گردد می بیوتروريسم افزودهشكل  هچه ب

كگـد. بـرخال  حمـالت تروريسـتی      مـی  تـر  اهمیتكه آنها را نسبت به ساير تهديدات پر

هـا   ممك  است روزها تا هفتـه  شیمیايی يا انفجاری، پیامدهای آشكار حمله بیوتروريستی

ـ   خـود   بـه نو هبعداز حمله پديدار نگشته و تشخیص قطعی با تاخیر صورت پذيرد كه ايـ  ب

را  انـد  نبـوده كگگـده   عفونیشانس ابتالی جمع كثیری از افراد كه در تماس اولیه با عامل 

 آورد.   می نیز فراهم
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تلفاتی معادل يا افـزون بـر تلفـات حاصـل از      تواند می مؤثر يك حمله بیوتروريستی

آزاد شدن صد كیلوگر  از اسـپورهای عامـل    ،. برای مثالای ايجاد نمايد يك سالح هسته

از طريـ  يـك افشـانه در جهـت مگاسـب بـاد و        ،در شهرهای بزر  و متـراكم  آنتراكس

از طريـ  ابـتالی    نفـر هزار تا سـه میلیـون   باعث مر  صد تواند می شرايط جوی مگاسب

كگگده و  عوامل عفونی آئروسل  استفاده از شود. حمالت تروريستی كه از طري استگشاقی

، گیرنـد  مـی  و خرابكاری مگابع غذايی و آشامیدنی و داروها شـكل سازی  يا از طري  آلوده

خـاموش   ،چرا كه در اكثر موارد باشگد میانسانی قابل تشخیص نی با حواس طبیع طور به

. وحشتی كه پخ  و انتشـار  باشگد مین بدون بو و مزه بوده و قابل رؤيت و صداو بی سرو

مراتــب بیشــتر از انفجــار ناشــی از  هكگــد بــ مــی يــك بیمــاری عفــونی در جامعــه ايجــاد

 های ديگر است.افزار جگگ

 

 و سمی زيستیتلف در بروز حوادث خسناريوهاي م -1-1

  (Natural outbreaksطبیعی يا ) ءبا منشاهاي  گیري همه -1-1-1

آنها عوامل طبیعی اسـت مانگـد    ءدهگد و مگشا میبدي  طري  رخ  ها گیری اكثر همه

انتقال عوامل بیماريزا از طري  حشرات، حیوانات، و تغییرات عوامـل جـوی كـه در بـروز     

 .نق  دارد ها گیری همه

 

 (Unnatural outbreaks)غیر طبیعی هاي  گیري همه -1-1-1

شود ولیك   میاد جاي  ل بهداشتیئدخالت انسان و مسادلیل  به ها گیری همهنوع  اي  

انسانی و يا عد  رعايت اصـول  ی ها فاضالبآب به  نعمدی در كار نیست مانگد آلوده شد

 گردد. میی عفونی ها بیماریبهداشتی كه سبب بروز 
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 (Suspicious outbreaks) مشكوکهاي  گیري همه -1-1-3

برانگیزنـد. نـه    نامشخص هستگد كه شك ءمشكوك با مگشاهای  گیری همهنوع  اي  

گیرشگاسـی قـاطعی بـر طبیعـی بـودن آنهـا وجـود دارد و نـه اسـتگادی بـر            د يل همه

 گیرند. میمشكوك قرار های  گیری همهجزو  ،اي بگابر ؛عمدی آنها كارگیری به

 

 (Intentional outbreaks)عمدي  زيستیحوادث  -1-1-4

عمـدی و بـا قصـد آسـیب      طـور  بـه  هـا  يا مسمومیت ها گیری همهنوع حوادث،  اي  

 نـوع  3كلـی شـامل    طـور  بـه گیرند و  میو گیاهی صورت  میرساندن به اهدا  انسانی، دا

 باشگد. میو بیوتروريسم  زيستیحمالت 

 

 و زيسـتی در جنـ     اسـتفاده  مـورد   زيسـتی   عوامـل  -1-3

 آنها  بندي  و طبقه  بیوتروريسم

  داشـته  را  بیمـاری  ايجاد  توانايی  كه  زيستی  توكسی  يا  میكروبی  عامل هر  واقع در

  همـان  . تقريبـاً باشد می  بیوتروريستی  سالح  عگوان به  استفاده  جهت  ای بالقوه  عامل باشد،

  كانديـدهای  دارنـد،   زيسـتی   جگـگ  در  كارگیری به  را برای  احتمال  بیشتري   كه  عواملی

 فگاورانـه  و  مـالی  ابعـاد  ايگجا فقـط  . درباشگد مینیز   بیوتروريستی  اهدا   جهت  مگاسبی

  طريـ   از  كـه   عـواملی   ،معمول طور به. باشگد می  كگگده تعیی   بیوتروريستی  یها سازمان

 گدتوان می  طري   اي  از  چون باشگد می تر آل ايده ها تروريست  برای يابگد می  انتقال  تگفسی

باشد.   ای مگطقهافر آنها  هد   ايگكه مگر؛ نمايگد  آلوده را  مگطقه يا شهر  يك  جمعیت  عامه

بیشـتر   ،شـود  میاجرا   خرابكاری  صورت هب بیشتر  كه محدود  بیوتروريستی  یها فعالیت در

 .شود می  ها( استفاده نوشیدنی و شكل آلودگی غذاها ه)ب  خوراكی عوامل از

  



11        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 و  سـرايت   میزان ، حاصله  بیماری  شدت  اساس بر بیوتروريسم  عوامل اي  قسمت در

   .گردند می  بگدی طبقه زير  یها گروه  به  ،اختصاصات ساير

 

  اول  گروه  بیوتروريسم  عوامل -1-3-1

  مگتقـل  ديگـر   شـخص   بـه   شخصـی  از و  يافتـه  انتشـار   سهولت به  گروه  اي   عوامل

  حادی  بهداشتی  مسائل و  شده  سگگی   تلفات  باعث ، بوده شديد  حاصله  . بیماریشوند می

 :باشگد می زير موارد  عمدتاً شامل عوامل  كگد. اي  می ايجاد  جامعه در را

 ( زخم سیاه يا  آنتراكس  )عامل  آنتراسیس باسیلوس  باكتری -

 ( آبله  )عامل ماژور واريو   ويروس -

 ( طاعون  )عامل  پستیسيرسیگیا  باكتری -

 تو رمی(  )عامل  تو رنسیس فرانسیسال  باكتری -

 بوتیلیسم(  مسمومیت  )عامل  و یبوتولیگ  توكسی  -

 ،ابـو    همچـون   ويروسـی   دهگـده )عوامـل   خـونريزی   هـای  تـب  مولد  های ويروس -

 (ماكوپو ، ، جونی  سا ، ماربور 

 

  دوم  گروه  بیوتروريسم  عوامل -1-3-1

 انتشـار   ولـی  گیرنـد  قرار ها تروريست  استفاده مورد  است  ممك  هرچگد  عوامل  اي 

 ايجـاد  را  با يی  خیلیر ومی مر  با  بیماری شوند مگتشر  كه صورتیدر  و  نبوده  ساده آنها

  :باشگد می زير موارد  عمدتاً شامل  گروه  اي  كگگد. نمی

 ، تگسـیس  بروسـال ملـی    )شـامل  بروسـلوز   ايجادكگگده بروسال  باكتريايی  های گونه -

 ( بروسال سوئیس ، آبورتوس بروسال

  (Q  تب يا  ناشگاخته  تب  )عامل  بورنتی كوكسیال  باكتری -
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 (گالندرز  )عامل  مالئی بورخلدريا  باكتری -

 و  غربـی   اسبی  آنسفالیت ، شرقی  اسبی  آنسفالیت  یها بیماری )مولد ويروسها آلفا -

 ( ونزوئاليی  آنسفالیت

  ( ريسی   مسمومیت  )عامل  ريسی   توكسی  -

 ( غذايی  مسمومیت  )عامل پرفرنهنز  كلستريديو   اپسیلون  توكسی  -

 ی(غذاي  مسمومیت  )عامل  اورئوس  استافیلوكوكوسB  انتروتوكسی  -

 وبا(  بیماری  )عامل ويبريوكلرا  باكتری -

 ( دهگده خونريزی  كولیت و  اسهال  )عامل  انتروهموراژيك  اشريشیا كولی  باكتری -

 غذايی(  مگابعسازی  آلوده  شكل به) سالمونال  باكتريايی  یها  گونه -

 میلوئیدوز(  )عامل  سودومالئی بورخلدريا -

 پسیتاكوز(  )عامل  پسیتاسی كالمیديا -

 اپیدمیك(  تیفوس  تب  )عامل  پروازكی ريكتزيا -

  ( خونی  اسهال  )عامل شیگال  باكتری -

 ( آب  مگابع  خرابكاری  جهت  احتمالی  )عامل  پارو   كريپتوسپوريديو  -

 

  سومه گرو  بیوتروريسم  عوامل -1-3-3

  مهگدسـی   یهـا  روش از  اسـتفاده  بـا   كه باشگد می نوظهور  یزا بیماری  عوامل  شامل

   عوامل،. اي ساخت تولید و مگتشر را آنها  زيادی  در حجم  توان می آمده و وجود به  ژنتیك

ر ومی مر  ايجاد  جهت ای بالقوه  پتانسیل و  آسان آنها انتشار و تولید و  بوده موجود وفور  به

 .باشگد می نیپاه  و ويروس  نتا ويروسها  عمدتاً شامل دارند. اعضاء اي  گروه وسیع
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 نوين زيستیعوامل  -1-3-4

ما  با كشف و شگاسايی ژنو  تقريبا ت ،ی نوي  نوتركیبی ژنها توسعه علو  و فگاوری

مهـم شـده    شده جهان، وارد عرصـه جديـدی از تحـو ت    و سمی شگاخته زيستیعوامل 

 زيسـتی در مسیر توسعه عوامل  تواند می بر كاربردهای مفید آن قطعاً هوعال است كه قطعاً

ی خاص مورد استفاده قرار گیرد. البته شواهدی بـرای ايـ    ها ويهگیبا تر  خطرناكبسیار 

ی نـوي  و تهديـدات نـوي     هـا  نگرانی وجود دارد. در ذيل به تعدادی از علـو  و فگـاوری  

 .شود می اشاره زيستی

ــاوری ــا توســعه فگ ــوژی ه ــیگتتیك بیول ــد س ــوي  زيســتی مانگ  Synthetic ی ن

Biologyو سیستم بیولوژی System Biology  سبب توانمگدی گسترده دانشـمگدان

آن دهگـده   نشـان در سگتز و طراحی عوامل نوي  گرديده است. اسـگاد و شـواهد موجـود    

ب در آزمايشـگاه  ومیكـر  موفـ  بـه سـگتز اولـی      3131است كـه دانشـمگدان در سـال    

ی نـوي   هـا  روشانسـانی بـا    . ويروس خطرنـاك فلـج اطفـال و ويـروس آبلـه     اند گرديده

شـرفته در آمريكـا در اقـدامی    . دانشمگدان يـك آزمايشـگاه پی  اند نوتركیبی ژن تهیه شده

ی فـو  كشـگده   آنفلوآنزای ها ژنكگگده موف  شدند ضم  شگاسايی  برانگیز و نگران ابها  

میلیـون نفـر در جهـان     11ی اسپانیايی كه سـبب مـر    آنفلوآنزاموسو  به  3331سال 

سگتز و در كشت سلولی تكثیر نمايگـد. دانشـمگدان    ،آن را به روش نوتركیبی ژن ،گرديد

آن را به واكس  موجود بر علیـه آن مقـاو     ،مزخ سیاهروسی با دستكاری ژنتیكی باكتری 

بـه شـرايط   سـازی   و تجربیات بسیاری از انتقال مقاومـت دارويـی و يـا مقـاو      اند ساخته

 وجود دارد. ها باكتریی سمو  مختلف كشگده به ها ژنمحیطی و همچگی  انتقال 

 Mouse موشـی  دانشمگدان استرالیايی در هگگا  دستكاری ژنتیكی ويـروس آبلـه  

Pox   انگیـزی سـبب    شـگفت  طـور  بـه ، جهت تهیه واكسگی برای عقیم كـردن جونـدگان

از نوع وحشی آبله موشی شدند كـه سـبب مـر  تمـا      تر  كشگدهتوسعه ويروسی بسیار 

 ی ايم  شده بود.ها موش
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بـا بررسـی رونـد     سرانجا  اي  تحقیقات در آيگده به كجا مگجر خواهد شـد؟ قطعـا  

حدس زد كه تهديدات زيستی آيگده بسـیار   توان می ساز ی آيگدهها فگاوریتوسعه علو  و 

 :شود می نها اشارهآاز حال حاضر خواهد بود كه به برخی از تر  خطرناكو تر  پیچیده

 Non lethal biological)غیـر كشـنده    یزيست يها سالح -1-3-5

agents) 

در مقايسـه بـا   كگگـده   نـاتوان  زيسـتی توسعه انواع عوامل ه رسد با توجه ب میبه نظر 

بـه سـوی عوامـل     ،دهيگآ یها جگگری عوامل در یگكار هگراي  ب ،زيستیعوامل كشگده 

عرصه بیشتر مورد توجـه   اي  و تولید عوامل نوي  در ؛باشد تا عوامل كشگدهكگگده  ناتوان

 است.

و ( Bioregulators)ی فـرامی  مغـزی   هـا  اي  عوامل شـامل انـواع تگظـیم كگگـده    

 غیـر كشـگده   یهـا  سـالح باشگد كه به  میوی حواس انسان رهمچگی  انواع مواد موثر بر

(Nonlethal bioweapons )اع مواد با مگشاء زيسـتی بسـیار بـدبو،    معرو  هستگد و انو

 . شوند می زا و غیره را شامل سوزانگده، حساسیت

روی مواد و تجهیزات ر كشگده زيستی قادر هستگد بغیر  گروه ديگری از اي  عوامل

ســبب اخــتالل در امــور و  ،تــاثیر گذاشــته و ســبب تخريــب آنهــا شــوند كــه در نهايــت

ی اساسی نیروها و يا صدمه اقتصادی به كشور مورد تهاجم خواهگـد شـد. ايـ     ها فعالیت

پلـیس در  ور توسـط نیروهـای   آ مواد شیمیايی آن مانگد گـاز اشـك   تركیبات كه برخی از

ی بسـیاری  هـا  . بحـث انـد  شد، امروزه دچار تحول شـده  می عملیات ضد اغتشاش استفاده

توسط كارشگاسان كگوانسیون خلع سالح میكروبی در مورد ايگكه اي  عوامل نیـز شـامل   

ـ  صـ وجود دارد ولیك  برخـی از متخص  باشد می مقررات كگوانسیون روی ايـ   ر یگی كـه ب

مـواد كگتـرل شـورش و اغتشـاش دانسـته و       عگـوان  بهرا كگگد اي  عوامل  می عوامل كار

 .اند برد آن را توسط پلیس مجاز دانستهركا
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 Recombinant and synthetic)شده ب و سنت عوامل نوتركی -1-3-6

Agents ) 

هـای مختلـف و    ارگانیسـم وبا شگاسايی ساختار وراثتی و تعیـی  رديـف ژنـو  میكر   

و غیـر   زا بیمـاری ی هـا  میكروبانواع  ،در نوتركیبی ی مهگدسی ژنتیكها روشاستفاده از 

يـی، مقاومـت دارويـی، تغییـر سـاختار جهـت فـرار از        زا بیمـاری جهت افزاي   زا بیماری

يی از سـاير عوامـل   هـا  ژنبـه واكسـ  و همچگـی  اضـافه كـردن      سازی  تشخیص، مقاو 

كه سبب ايجاد عوامل نوتركیـب و   شود می عوامل جديد نوتركیبی تهیه ،در آن زا بیماری

 گرديده است. زيستیی خاص و اضافه شدن آن به فهرست عوامل ها ويهگینويگی با 

 

  (Binary biological agents) دوگانه یزيست يها سالح -1-3-7

عوامـل   نوتركیـب يـا نـوعی از    گانـه دو یزيست یها سالحبه  توان میدر همی  گروه 

يـی نیسـتگد و حضـور هـر دو عامـل جهـت ايجـاد        زا بیماریتگهايی قادر به  كه به زيستی

 عفونت ضرورت داشته باشد، اشاره نمود.

 

 ( Genetic Weapons)ی ژن يها سالح -1-3-8

هستگد كه واجـد تمـا  اطالعـات     DNAبا مگشاء سگتزشده عوامل  ،ژنیی ها سالح

. اي  عوامل ژنتیكی غیر زنده بـا ورود  باشگد می زيستیكگگده يك پروتئی  و يا عامل رمز

و شده  فعالی زنده با استفاده از مواد و تركیبات موجود در داخل سلول ها سلولبه داخل 

 توانـد  مـی  كگـد كـه   می پروتئی  مورد نظراطالعات ژنتیكی موجود در آنها اقدا  به سگتز 

را تهیـه و   زيسـتی ها و مواد ساختاری و ژنو  يك عامـل   يك سم باشد و يا تما  پروتئی 

 .عامل میكروبی در درون سلول تولید گردد ،در نهايت
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 ( Ethnic Weapons) عوامل پاتوژن نژادي -1-3-9

طـو نی دارنـد. حساسـیت نهادهـای مختلـف      ای  نهادی تاريخچه یزيست یها سالح

 ی در نهادهای خـاص و همچگـی   ی وراثتها بیماریی مختلف، شیوع ها بیماریبشری به 

تالش جهت شگاسايی مواد و عوامل عفونی كه بتوانگد در نهاد و يـا گـروه خاصـی ايجـاد     

. اسگادی كه اخیرا افشا گرديـده  اند پرست بودههای نهاد گروهی ها تالشبیماری نمايگد، از 

ساب  آفريقـای جگـوبی جهـت    نهادپرست در رژيم ای  است حاكی از وجود برنامه گسترده

كه بتوانگد برعلیه آنـان كـه جمعیـت     اند تهیه عوامل عفونی اختصاصی سیاه پوستان بوده

 .  های افريقايی هستگد استفاده كگگدغالب كشور

 

1-3-11-RNA گر مداخله RNAi وSiRNA گوالی سنس فناوري آنتی يا 

با اتصال به محل مكمل خود در فرايگد فعالیت ژن سبب  RNA اي  قطعه كوچك 

. اي  فگاوری با كاربردهـای گسـترده آن در   گردد می ها ژنخگثی شدن و يا توقف فعالیت 

 نیـز داشـته باشـد.   آمیـز   صـلح ی غیـر  هـا  كاربرد تواند می دارو و واكس  عگوان بهپزشكی 

تهیه نمـود كـه    ذراتی زيستی توان می طبیعی است با تلفیقی از اي  دان  و فگاوری نانو

ی حیاتی انسان و يـا موجـودات ديگـر    ها فعالیتشده سبب توقف  بر اساس هد  طراحی

 از يك آسیب مختصر تا يك آسیب جدی را شامل گردد. تواند می شود كه اي  تاثیرات

 

  (DNA vaccine)ي ژنی ها واكسن -1-3-11

 DNA و دارو توسط اتصـال آن بـه   ها ژنجهت انتقال ای  امروزه تحقیقات گسترده 

ی گسترده درمـانی و پیشـگیری   ها در آيگده كاربرد . اي  فگاوری كه قطعاًگیرد می صورت

نیز داشته باشد. حال كه هـر  آمیز  صلحكاربرد دوگانه و غیر  تواند می در آن متصور است،

ی انسان نمـود بـديهی و   ها با اي  روش از طري  سیستم تگفسی وارد ريه توان می ژنی را

ی كگتـرل  ها ژنقابل تصور است كه بتوان انواع سمو  بسیار خطرناك زيستی و همچگی  
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تی وارد ديگری را از طري  ايـ  ذرات زيسـ  ی سلولی و هر ماده خطرناك ها تگظیم چرخه

 .بدن افراد مورد هد  نمود

 

  (Neuroweapons)ی عصب يها سالح -1-3-11

كشفیات گسترده در عرصه علو  اعصاب و شگاسايی فرايگدها و عوامـل و تركیبـات    

دوگانـه در ايـ    د بری جديدی بـا كـار  ها موثر بروی مغز و اعصاب، سبب شگاسايی عرصه

زمیگه شده است. در بعد مفید آن، افزاي  كارايی مغز و تـوان عصـبی و روانـی سـربازان     

جهت انجا  عملیات در شرايط سـخت، كـاه  اسـترس و فشـار روانـی، افـزاي  تـوان        

ی محیطی است ولی ها فیزيكی، مبارزه با خستگی، افزاي  هشیاری و واكگ  به استرس

گرفته كار  به برعلیه دشم شده و نوي   زيستیتبديل به سالح  اي  دان  ،در ابعاد مگفی

 خواهد شد.  

از متخصصی  علـو  اعصـاب درخواسـت    ای  ريكا طی اطالعیهآماخیراً نیروی هوايی 

ی تحقیقاتی خـود را در زمیگـه افـزاي  هشـیاری و تـوان      ها كرده است پیشگهادات طرح

ايـ  برنامـه ادامـه دارد.     3130خلبانان و پرسگل نیروی هوايی ارائه نمايگد كه تـا سـال   

خاصی اسـت   زيستیدهد اهدا  اي  تحقیقات جهت شگاسايی عوامل  می نشان ها بررسی

كـه سـبب كـاه      ودمـ كه بتوان با استفاده از آن در دشمگان تـاثیرات مخربـی ايجـاد ن   

كـاه  و نـابودی تـوان دشـمگان بـا از       ،آلـودگی و در نهايـت   خواب ،هشیاری، خستگی

 .  باشد می اخت  موقت سیستم اعصاب و رواناند كار

ـ    میدانشمگدان نظا ،بر اساس اطالعات جديد روی پـروژه  ر جهان در حـال تحقیـ  ب

گردد كه بتواند  میپروژه ويروسی تهیه  اي  باشگد كه در می FunVaxجديدی با عگوان 

ژن در  ايـ   را در بدن انسان غیر فعال سـازد. مشـخص شـده اسـت كـه      VMAT2ژن 

توانـد   مـی ن آلیـت  اتوقـف فع  كگد و میفا اي عصبی انسان نق  اساسیهای  انتقال گیرنده

تغییر رفتار شـود. در   ،عصبی و در نهايتهای  وی انتقال سیگگالر بر  مینتايج بسیار وخی
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سـبب   ،وی نیروهـای دشـم   ر ويروس بـر  اي  ن است كه با انتشارآپروژه مزبور قصد بر 

نـان از  آنها و يا كاه  انگیزه نبرد و در واقع خارج كـردن  آتغییر رفتار و غیر فعال كردن 

 صحگه نبرد شوند.

زيسـتی  های  با توسعه علو  و فگاوری زيستیروند تغییر چهره عوامل  3-3در شكل 

بسـیار   زيسـتی تصوير توسعه عوامل  اي  نشان داده شده است. مثلث بزر  سمت راست

دهد كه عمدتا توسط كشـورهای پیشـرفته    میخطرناك و جديد را در دهه گذشته نشان 

 شود. میتهیه و جهت اهدا  مختلف استفاده 

 

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

 

 بیوتروريسم  عوامل  ترين جدي -1-4 

 عامـل يـا عوامـل در حمـالت بیوتروريسـتی     تري   سئوال مهم اي  است كه محتمل

و ماهیت و ابعـاد طـرح عملیـاتی     ها كدامگد؟ در جواب بايد گفت اي  به قدرت تروريست

داشت  ويرو نس و پاتوژنیسیته با ، مقاومـت زيـاد و غیـر     ،آنها بستگی دارد. با اي  حال

كـ  و نیـز عـد  امكـان تشـخیص سـريع،        ور نسبت به داروها و مواد میكـروب قابل تص
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در انتخاب نـوع عامـل بـه     ها احتما ً از جمله خصوصیات مهمی هستگد كه بیوتروريست

  سـالح   عگـوان  بـه  گـد توان مـی   زيستی  عوامل از  بسیاری ،كگگد. با اي  اوصا  می آنها فكر

قـرار    لیست صدر احتما ً در  اصلی  عامل  سه  لیك  قرارگیرند  استفاده مورد  بیوتروريستی

 دارند:

.  باشـد  می آنتراكس يا  زخم سیاه  بیماری  ايجادكگگده  آنتراسیس  باسیلوس ،عامل اول

  العاده فو   بیماری  است قادر  آئروسل  طري  از اسپور  يعگی  مقاو   فر   شكل به  باكتری  اي 

 از  كیلـوگر   311سازی  رها شود می  زده تخمی   كه یطور به ايجاد نمايد  تگفسی  كشگده

 قـادر  ، بزر   شهرهای برفراز باد  مواف   جهت در و  جوی شرايط در  عامل  اي   اسپورهای

  بـاكتری   ،دو   نمايـد. عامـل   ايجـاد  نفـر   میلیـون  1تـا   هزار 311حدود  در  تلفاتی  است

  طـاعون   استگشـاقی   فـر    بـه  . ابـتال باشد می  طاعون  بیماری  ايجادكگگده  يرسیگیا پستیس

  كگگـده ادايج مـاژور  واريـو    ويـروس   ،سو   است. عامل  كشگده  العاده فو   زخم سیاهمانگد 

 و  است  شده  ك  ريشه  جهان در  كه  است  سال  چگدي   بیماری  اي  .باشد می  آبله  بیماری

 و شود مین  انجا   عادی  های جمعیت در  معمول طور به علیه آن  ايمونیزاسیون  یها  برنامه

شـده  گردد. آموزش هر سه بیمـاری ياد  مگجر  فاجعه  يك  به تواند می  عامل  اي   رهاسازی

ی پزشـكی حـذ  شـده اسـت.     ها ی آموزشی دانشكدهها ناخواسته از برنامه طور بهامروزه 

 آشگا نبوده و يا با آنها سروكاری ها بیماری  اي  با اصالً  است  ممك   پزشكان اكثر ،بگابراي 

و   مشكل پرسگل كادر پزشكی كامالً  برای ها بیماری  اي   تشخیص رو اي  باشگد. از  نداشته

انتشـار عمـدی عوامـل آنهـا )بیوتروريسـم( و ايجـاد         امكـان  آمیز خواهـد بـود. امـا    ابها 

آنتـراكس   ، آبلـه  از مـورد   يك  حتی  وجه مگتفی نیست. مشاهده چهی ی وسیع بهها اپیدمی

 سـريعاً   و موضـوع   شـده   تلقی  اورژانسی كامالً  مسئله  بايد يك )ريوی(  يا طاعون ( )ريوی

 شود.  گزارش

ــالح ــا س ــتیی ه ــابقه زيس ــه س ــت ای  ك ــاريخی جه ــهت ــارگیری ب ــات  ك در مگازع

خاصـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بـا توسـعه علـو           طـور  بـه ، امـروزه  انـد  داشته مینظا
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الحی مهیــب، ترســگاك و كشــگده بــه ســ عگــوان بــهشگاســی و فگــون زيســتی  بومیكــر

ی هـا  سـالح خـاص  هـای   . ويهگـی انـد  كشورهای پیشرفته اضافه شده مینظاهای  خانهدآزر

و دشـواری   كـارگیری  بـه مانگد زنده بـودن، شـیوع بـی  افـراد، سـادگی تولیـد و        زيستی

آن از طر  دشم  در دهـه گذشـته بـه شـدت      كارگیری بهو اثبات  كارگیری بهتشخیص 

نحـوی كـه آن را    قرار گرفته است بهگر  ی سلطهها مورد توجه كشورهای پیشرفته و رژيم

. زيرا هزيگه و فگاوری تولید آن پـايی  ولـی   اند كشورهای فقیر نا  گذاشتهای  سالح هسته

قـدرت   1-3تـر باشـد. در شـكل     گسـترده ای  تواند از سالح هسـته  میآسیب ناشی از آن 

بخـ   مقايسـه شـده اسـت. در    ای  با سالح هسته زيستیسالح  كارگیری بهرسانی  آسیب

تـی نشـان داده    ان هـزارت  تـی   31با قدرت  میآسیب ناشی از انفجار يك بمب ات ،فوقانی

ات در عشده در وسط مگطقه و آسیب و تشعشايجاد ت. مركز انفجار در نوك دوكشده اس

دهـد. در   میكیلومتر را نشان  01مسیر باد حركت نموده است. خط میزان در كگار نقشه 

درصد نابودی وجود دارد و بـا حركـت بـه طـر  انتهـای       31وسط و محدوده اطرا  آن 

 يايد.   میكاه   ها كیلومتر است آسیب 31تا  11دوك كه حدود 
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نشـان داده  زخـم   سیاهكیلوگر  عامل  31 كارگیری بهتاثیرات ناشی از  اي  شكل،در 

 شده است:

 

 
 اي با سالح هسته زيستیسالح  كارگیري بهرسانی  مقايسه قدرت آسیب :3-1شكل

 

كیلـوگر    31گردد شدت و گستره آسـیب در اثـر پخـ      میهمچگان كه مالحظه 

ای  تگی و يا انفجار يك راكتور هسـته كیلو 31 میات با انفجار يك بمبزخم  سیاهعامل زنده 

و حركـت ابـر حامـل عامـل      زيسـتی مقايسه شده است. با توجه بـه زنـده بـودن عامـل     

تـر   نشان داده شده است بسیار گسـترده  در مسیر حركت باد كه به شكل دوكزخم  سیاه

رسـانی در   . مقايسه میزان آسـیب باشد میو ابر حاصل از آن   میاز اثرات انفجاری بمب ات

محـدوده در عامـل    ايـ   درصد )بخ  قرمز رنگ( ولی شـعاع  31 ،ای مركز انفجار هسته

و در اثر كاه   يافته درصد تا انتهای دوك توسعه 31است و آسیب تر  گستردهزخم  سیاه

 يابد.   میمیزان عامل كاه  

 



 

 

 
اپیدمیولوژي و تشخیص 

 زيستیتهديدات 
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 مقدمه: -3-1

يـا   زيسـتی گـذرد بـر دامگـه تهديـد اسـتفاده خصـمانه از عوامـل         می هر چه زمان

. گـردد  مـی  افزوده -بیوتروريسم شكل بهچه  و زيستیجگگ  شكل بهچه  - محصو ت آنها

مراتب بیشتر از  هكگد ب می وحشتی كه پخ  و انتشار يك بیماری عفونی در جامعه ايجاد

ی شـگاختی در ايـ    گیر همهنمای  كه آنجائیاز  های ديگر است.افزار جگگانفجار ناشی از 

در تشـخیص   كگد، توجه به ابعـاد اپیـدمیولوژيك   می موارد تقريباً از الگوی خاصی پیروی

 . آموزش اصـول و باشد می بسیار اساسی ،گرفته شدهكار  به دقی  عامل يا عوامل سريع و

ركاران بهداشـتی و گـروه   انـد  ی حاصله به دسـت ها بیماریمبانی اپیدمیولوژيك عوامل و 

   پرسگل پزشكی بايد در اولويت قرار گیرد.

 

  ي اپیدمیولوژيكها بررسی -3-1

 بـا   ی تعمـدی، تفـاوتی  هـا  گیـری  همـه كلـی اصـول برخـورد و مقابلـه بـا       طـور  بـه 

نداشته و مشتركات زيادی با هم دارند. اصل اولیه هرگونه سیستم   ی طبیعیها گیری همه

فـظ هشـیاری و   ح ،عگصـر آمـادگی   تـري   مهـم . باشـد  مـی  ، آمادگیدفاعی بیوتروريستی

آوری و  در ايجاد چگـی  سیسـتمی جمـع     قد   دهگده است. اولی برقراری سیستم هشدار

 روزمره در میان ساكگی  يك شهر يا مگطقـه اتفـا    طور بهآنالیز حوادث حیاتی است كه 

  یهـا   يافتـه  و نیـز   ی تشـخیص طبـی  ها آزمايشگاه  یها يافته صحیح از  افتگد. استفاده می

    يا رد كگد. تأيیدگیری را  همه تواند می  بالیگی

 

 تشخیص افتراقی -3-3

از يك بیماری، بايد از جهت حمله بـالقوه   - اعم از بزر  يا كوچك - یگیر همههر 

ی و گیـر  همـه مورد توجه و ارزيابی قرار گیرد. يك نگاه به وقايع اطـرا    زيستیبا عوامل 
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برای تعیی  پديده غیر معمـول   ی بیماران،گیر همهبررسی هر پديده غیر عادی مرتبط با 

مگـتج از آلـودگی    توانـد  مـی  ی از بیمـاری گیر همه بروز يك كه آنجائیكگد. از  می كفايت

 ی در ابتدا بايد مد نظر قرار گیرند.  گیر همهی افتراقی يك ها عمدی باشد، تشخیص

 باشگد: میموارد زير  ی شاملگیر همهاحتما ت ممك  در پی يك 

 میك شايعاند از يك بیماریی معمول گیر همه -

 يافتهيك بیماری نوظهور يا دوباره ظهوری خودبخودی از گیر همه -

كه در شهر سوردلوسك شوروی سـاب   ای  )مشابه همان حادثهواقعه آزمايشگاهی  -

 (.از يك مركز تحقیقاتی رخ داد آنتراسیس ناشی از رها شدن اسپورهای باسیلوس

 زيستیيك حمله عمدی با يك عامل  -

بســیار  ابزارهــای اپیــدمیولوژيكجهــت افتــرا  ايــ  احتمــا ت،  ،در ايــ  شــرايط

 كگگده خواهگد بود.  كمك

 

 ي شناختیگیر همههاي  ارزيابی -3-4

رخداد يك  تأيیدمگظور  هبی بالیگی ها ، استفاده از نتايج آزمايشگاه و يافتهاولی  قد 

 ″تعريـف مـورد  ″ی بیماری است. برای تعیی  شمار مـوارد و میـزان حملـه بايـد    گیر همه

 گیرد. میتعريف مورد بر اساس معیارهای عیگی صورت  صورت گیرد.

میزان حمله )نسـبت مـوارد ابـتال بـه جمعیـت در       شمار موارد، بعد از تعريف مورد،

شـده بـه    ر )نسبت شمار افراد كشتهمیو روزانه، میزان مر ، درصد ابتالی (311 × مواجه

 (، نقشـه توزيـع مـوارد، زمـان، مكـان و مگبـع عفونـت مشـخص        311 ×شمار مبتاليان 

  . میزانباشگد می ی ارزشمگدگیر همه. اي  اطالعات در جهت كشف مگبع بالقوه گردد می

  آن مقايسـه   قبل  یها سال  های میزان با بايد شده و يا تخمیگی بیماری مورد نظر محاسبه

ی هـا  يكسانـد  تا تغییرات و نوسانات مربـوط بـه بیمـاری مشـخص شـود. چگانچـه       گردد
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بايـد بـه يـك اتفـا       دارد،  انحـرا   طبیعی بیماری مورد نظر  حالت نسبت به شده اعالن

  عمدی مشكوك شويم.غیر

 

  يگیر همهمنحنی  -3-5

قراری سیستم هشـدار و اعـالن   بسیار مهمی در بر مرحله ،یگیر همهمگحگی ترسیم 

يكی از عگاصر مهم تیم مقابله با بیوتروريسم،  است. خطر نسبت به حمالت بیوتروريستی

مـوارد   از  شـده  آوری جمـع   از اطالعـات   هستگد. اي  افـراد بـا اسـتفاده    ها اپیدمیولوژيست

 نمايگد. می  ترسیم و  را محاسبه  گیری مگحگی همه،  مشخص  زمان  طول در بیماری

 اپیـدمی   يـك  و  طبیعی  گیری همه  يك  بی   افترا  در میمه فاكتور  بیماری،  الگوی

 مـوارد  شـمار  افتگـد،  می  اتفا   طبیعی طور به  كه  يیها گیری همه بیشتر در . است  عمدی

 ديگـر  بـا   تماس در  فزايگده طور به  مرد  از  با يی شمار  كه چرا ؛يابگد می  افزاي   بتدريج

 انتشـار  را  بیمـاری  گدتوان می خود  نوبه  به  كه باشگد می  زنده غیر و  زنده  ناقلی  و  بیماران

  بتـدريج  شـمار مـوارد   و  گشـته   ايم   آلودگی  معر  در  جمعیت بیشتر  سرانجا  دهگد.

 ی طبیعـی معمـو ً ماليـم   هـا  گیـری  همهشیب مگحگی در  ،به بیان ديگر د.ياب می  كاه 

 .باشد می

 
 دار و ادامهای  نقطهغیر گیری همهمگحگی خطی : 3-1نمودار 
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 دار و ادامهای  نقطهغیر ءبا مگشا گیری همهاز نمودار ای  : نمونه3-1 نمودار

 

 Point)  ای نقطـه  معمـو ً   بیمـاری   مگبـع   ،بیوتروريسمی  حمله  يك در  بالعكس اما

source )شـده  عامل رها با  همزمان و  ناگهانی طور به  وقوع  افراد در محل  همه و باشد می

ر ايگجـا تگـد اسـت و خـود مگحگــی     شـیب مگحگـی د   ،. بگـابراي  باشـگد  مـی  ههـ مواجدر 

شده از موارد طی زمـان، يـك    آوری است. با استفاده از اطالعات جمع رفته فشرده هم روی

در  یفـاكتور مهمـ   ،محاسبه و ترسیم كرد. الگـوی بیمـاری   توان می رای گیر همهمگحگی 

 ی طبیعی و يك حمله عمدی است.گیر همهافترا  بی  يك 

 
 ای نقطه گیری همه: مگحگی خطی 1-1 نمودار
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 گیری همهاز يك ای  : مگحگی ستونی نقطه0-1 نمودار

  

 
 آنفلوآنزامربوط به شیوع ای  نقطه گیری همه: مگحگی 1-1 نمودار

 

مورد استفاده مسری باشد ممك  است يك نقطه اوج ثانويه بعـداز   زيستیاگر عامل 

دلیل در معر  قرار گرفت  با افرادی است كـه در ابتـدا در    هاوج اول ديده شود كه اي  ب

در  بـر حمـالت بیوتروريسـتی    مگحگی اپیدمیك با شیب زياد عـالوه اند.  معر  عامل بوده

ی مگتقله از طري  مـواد غـذايی نیـز    ها گیری همهطبیعی مثل ای  مواجهات با مگبع نقطه
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گر وقوع يـك حملـه بیوتروريسـتی    های فشرده نشان رو تما  مگحگی و از اي  شود می ديده

زمان  تواند می . اگر گروه خاصی در معر  قرار گرفته باشگد، مگحگی اپیدمیكباشگد مین

 تـوان  مـی  احتمـالی را  دوره انكوباسـیون  ،از اي  اطالعاتبا استفاده  را نشان دهد. مواجه

 كگگده باشد. در تعیی  عامل كمك تواند می محاسبه كرد كه اي 

 ی بیماری بـا بیمـاری مـد نظـر، اگـر زمـان انكوباسـیون       ها ويهگیبا سازگاری بقیه 

گگده بـا  و غیـر معمـول و يـا     ك ل باشد، استفاده از دوزهای عفونیتر از حالت معمو كوتاه

. محاسـبه دوره  گیرند می خیلی مؤثر، مورد ظ  قراركگگده  عفونیی ها روشگیری از  بهره

 يی كـه از يـك شـخص بـه شـخص ديگـر مگتقـل       ها بیماریممك  است در  انكوباسیون

 اهمیت باشگد.یل ارزيابی كگترل مؤثر بیماری بادل هب شوند می

 

 ي شناسی گیر همهي ها كلید -3-6

ی با مواجهات ها گیری همهی اپیدمیك( در ها انحگاهای تگد )در مگحگی كه آنجائیاز 

ی بـرای تعیـی    گیـر  همهی ديگری از ها ، شاخصشود می با مگبع نقطه طبیعی نیز ديده

 .باشد می رخ داده است يا خیر، نیاز ايگكه واقعه بیوتروريستی

، گـردد  مـی  ارائه ی شگاختی يك رويداد بیوتروريستیگیر همهكلیدهايی از  ،در ذيل

 زيسـتی جهت اثبـات اسـتفاده عمـدی از عوامـل      مدركی ،اما هیچكدا  از آنها به تگهايی

ی بسـیار  گیـر  همـه ی تكمیلی توأ  شوند، در تعیـی  علـت   ها بررسیاما اگر با  باشگد مین

 مؤثرند.

 

  كلیدهاي بالینی و اپیدمیولوژيك -3-6-1 

ويهه اگر در يك جمعیت  هی بزر  با وسعت بی  از حد انتظار بگیر همهبروز يك  -

 مجزايی رخ دهد
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 شدت بیشتر بیماری نسبت به حالت معمولی   -

از طري  استگشـاقی )همـانطور    مواجهی غیر معمول مثالً فزونی ها روشبه  مواجه -

از يك مركـز   ای در شهر سوردلوسك روسیه در اثر رها شدن عامل آنتراكس كه در حادثه

 نظامی اتفا  افتاد(  

معمـول اسـت   احیه جغرافیايی در دست بررسـی غیر وجود يك بیماری كه برای ن -

مخزن مربوطه در مگطقه جغرافیايی خاص و عد  تطاب  بـا شـرايط اقلیمـی    )نبود ناقل و 

 مگطقه(

 فصل غیر معمول ابتال به بیماری خاص   -

يی كه عمدتاً در حالت طبیعی از طري  ناقـل  ها بیماریمستقیم به غیر طور بهابتال  -

 شوند می مگتقل

 ی عفونی مختلف  ها بیماریی متعدد و همزمان از ها گیری همه -

 يی از بیماری مشترك بی  انسان و دا  با پیامدهای انسانیها گیری همهبروز  -

 

 زيستیكلیدهاي میكرو-3-6-1

و يـی بـا تر   زا بیمـاری ی )گیـر  همهی نامعمول از ارگانیسم مسئول ها حضور سويه -

 (غیره

 معمولی میكروبی با الگوهای مقاومت ضد میكروبی غیر ها تشخیص سويه -

 

 كلیدهاي جغرافیايی-3-6-3

میزان با تر حمله در افرادی كه در محیط بسته )مانگد ساختمان مسكونی( حضـور  

و در آنجـا عامـل از طريـ      انـد  نسبت به افرادی كه در فضای بـاز قـرار داشـته    اند داشته

ی هـا  تر بیماری در افرادی كه در محـیط  میزان پايی  ،و بالعكس استشده  مگتشراسپری 

اند نسبت به افـرادی كـه در محـیط بـاز اطـرا  محـیط بسـته در         سرپوشیده قرار داشته
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، اسـت شده  مگتشراند كه از طري  اسپری نمودن در محیط بیرونی  با عاملی بوده ههمواج

 باشد. عگوان يك كلید مطرح می به

 

 اطالعات: و كننده حاصل از اخبار  كلیدهاي راهنمايی -3-6-4

ا عوامل خاصی دسـت پیـدا نمـوده    از ايگكه دشم  به يك عامل ي اطالع و آگاهی -

 .است

   زيستیاظهارات و اذعان گروه تروريستی مبگی بر استفاده از عامل يا عوامل  -

مثــل يــافت  تجهیــزات،  زيســتیوجــود شــواهدی مبگــی بــر اســتفاده از عوامــل  -

 .ها و يا استفاده پگهانی از آنهاافزار جگگ

آسانی در مورد وقوع  هب توان مین حتی با وجود بی  از يكی از موارد با  ،با اي  حال

ها  قابل ذكر است كه بدانیم ماه ،تصمیم قطعی گرفت. برای مثال يك حمله بیوتروريستی

در ايالـت   3310سـال   ی سـالمونلوز گیـر  همـه طول كشید تا ايگكه مشخص گـردد كـه   

گــون در شــهر دا س ايــا ت متحــده آمريكــا ناشــی از آلــودگی عمــدی ســا دها در اور

 .ها بوده است رستوران

 

ي شناختی جهت برخورد بـا  گیر همهكسب آمادگی از بعد  -3-7

  يا بیوتروريستی زيستیيك حمله 

جهـت  ، كسب آمادگی در ابعاد مختلف و داشت  زمیگه اطالعاتی نسبت بـه موضـوع  

سـازی    بسیار حائز اهمیت است. بهیگه زيستیموقع و موثر با يك رخداد عمدی  هبرخورد ب

ـ   پزشـكی   كـادر   تمـا    آموزش  شامل  باش آماده و  آگاهی  سطح  افزاي  و  اصالح و ويـهه   هب

  كـه  هستگد  افرادی  اولی   )كه  اورژانس  كادر و  پزشكی  اولیه  سطوح  ركاراناند  دست  جهت

  هـا بايـد علـو     آمـوزش   ايـ   .باشـد  می (شوند می  همواج  زيستی  حمله از  ناشی بیماران  با
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 را تهديد  بیشتري   كه  عواملی  درمان و  تشخیص  بالیگی  اطالعات و  اپیدمیولوژيك اساسی

 گیرند. بردر دارند

  ای دوره طـور  بـه مرتبـاً و   بايد آنها  يادآوری و ها مهارت  كردن به روز  برای ها آموزش

  بهیگـه   نظـارتی   اقـدامات  بايـد   موقـع  هب و  دقی   اطالعات  آوری جمع  تكرار گردند. جهت

 ، آزمايشگاهی  اطالعات ، اورژانس  یها  بر ويزيت  از جمله نظارت  نظارتی ابعاد  تما  گردند.

 بـا  اتبـاط  در  كـه   ديگری  هر اطالعات يا  كاری  غیبت يا  مدارس  غائبی  ، دارويی  مصار 

  یهـا  سیسـتم  از  برخـورداری  باشـگد.  نظـر  در بايد  است  عفونی  یها بیماری بروز  فزونی

  اساسـی  بسـیار   يافتهرظهو  دوباره يا نوظهور  بیماری هر  تشخیص  جهت قدرتمگد  نظارتی

 . است

 و  عفونت  مگبع  شگاسايی تواند می  بیماری  الگوهای در  تغییر  نوع هر  سريع  تشخیص

  كلیـدهای  سـاير  بـا  بايـد   البتـه  نمايـد.   تسـهیل  را آن بـا  بیشـتر   مواجـه از   پیشـگیری 

  طريـ   از باشـد.   داشته  مطابقت  زيستی  رخداد عمدی  يك  بررسی  جهت  اپیدمیولوژيك

 تهديـد   داشـت   نظـر  در و  بیمـاری   الگوهای  به  توجه و  قوی  اپیدمیولوژيك  های آموزش

 تأثیر  كاه   سمت هب  اقدامات و  بوده  كشف  قابل  سرعت هب  بالقوه  مسائل ، زيستی  تروريسم

 .گردند می  هدايت  آن مگشأ  به  توجه  بدون  بیماری

 آنهـا و   بگـدی  دسـته  ، عوامـل   شـگاخت   خصـوص  در  آمـادگی  ،ديگـر   اساسـی   نكته

 وهـا   میكـروب   نگـاری  انگشت . است آنها در  ژنتیكی  های و دستكاری  تغییرات  بیگی پی 

  جهـت  در  آمـادگی  . اسـت  برخـوردار   اساسی  از اهمیت  عوامل  ژنتیكی  شگاسگامه  داشت 

 بـا   بیوتروريسـتی   و وقايع ها گیری همه  شگاسايی درها  میكروب  نگاری انگشت  كارگیری به

 . است  كگگده كمك بسیار  غیرمعمول  عفونی  عوامل  كارگیری به  احتمال

 ها بايد در ابعاد زير شكل بگیرند: آمادگی ،كلی طور به

ی هـا  گـروه   یهـا  فعالیـت   كگتـرل  و  نظـارت  ، شگاسـايی   زمیگـه  در  تـالش   افزاي  -

 .باشگد می دارا را  زيستی  عوامل  عمدی  كارگیری به  كه امكان  تروريستی
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  یهـا  فعالیـت  و خريـد   دسـتورهای  ، زيسـتی میكرو  تجهیـزات  بر  كگترل و  نظارت -

 دولتی غیر و  رسمی غیر  یها سازمان و ها گروه

محیطـی   تهديدكگگده با توجـه بـه مختصـات زيسـت     زيستیعیی  لیست عوامل ت -

 يی آنها بر روی انسانزا بیمارینحوه انتقال و  مگطقه و

 و  بیمـاری   گـزارش   جهـت   رسـانی  اطـالع   دقیـ   و  سـريع   یها روش  به  دستیابی -

  جهانی  كگترل و  نظارت تا ، گرفته  بهداشت  مراقبی   سطح از - خبره افراد  به  دسترسی

بـه ايـ     ته و در دست داشت  اطالعـات مربـوط  ی گذشها گیری همهبگدی  لیست -

 ی طبیعیها گیری همهاز  زيستیمگظور تشخیص و افترا  حوادث عمدی  هب ها گیری همه

ـ     - مگظـور تعیـی  مشخصـات دقیـ       هدر دست داشت  تـیم اپیـدمیولوژی محلـی ب

 های احتمالی اپیدمی

هـای   كاران و دپارتمـان رانـد  نیازهـای تعلیمـاتی و آموزشـی دسـت    سـازی   طر بر -

بهداشتی و همچگی  كادر سـطوح عمـومی پزشـكی كـه مـوارد بیمـاری را شگاسـايی و        

 كگگد   می گزارش

سمت اي  اصل كه امكـان دسـتكاری ژنتیكـی عوامـل      هبای  هدايت تحقیقات پايه -

 كشتار جمعی وجود دارد یها سالحدر  زيستی

را توسـط   كـارگیری  بـه يی كه با تري  احتمـال  ها میكروبانگشت نگاری ژنتیكی  -

ی هـا  آزمايشـگاه نگـاری بـه    انتقال نتايج مربوط بـه انگشـت  ی تروريستی دارند و ها گروه

 كگگده در نواحی مختلف عمل

 و آزمايشگاهی   روزكردن متدهای بررسی اپیدمیولوژيك به اصالح و -
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آنهـا را نسـبت بـه سـاير تهديـدات      ی خاصی دارنـد كـه   ها ويهگی زيستیتهديدات 

پیامـدهای آشـكار   كگد. برخال  حمالت تروريستی شیمیايی يا انفجاری،  می تر اهمیتپر

ها بعداز حمله پديدار نگشـته و تشـخیص    ممك  است روزها تا هفته بیوتروريستی حمله

شانس ابتالی جمع كثیری از افراد كـه   ،نوبه خود هقطعی با تاخیر صورت پذيرد كه اي  ب

 آورد.   می را نیز فراهم اند نبودهكگگده  عفونیدر تماس اولیه با عامل 

تلفاتی معادل يا افـزون بـر تلفـات حاصـل از      تواند می مؤثر يك حمله بیوتروريستی

 آئروسـل ايجاد نمايد. حمـالت تروريسـتی كـه از طريـ  اسـتفاده از      ای  يك سالح هسته

آشـامیدنی و  و خرابكـاری مگـابع غـذايی و    سـازی   و يا از طري  آلودهكگگده  عفونیعوامل 

چـرا كـه    باشگد مین طبیعی با حواس انسانی قابل تشخیص طور به گیرند می داروها شكل

 و لذا باشگد مین بدون بو و مزه بوده و قابل رؤيتو  صداخاموش و بی سرو ،در اكثر موارد

شده از جهت كگتـرل بیمـاری    كار گرفته به زيستیسريع عوامل  تشخیص و تعیی  هويت

 بسیار حیاتی است.در اي  مواقع 

 

 تشخیص بالینی توسط پرسنل درمان پ شكی  -3-9

میك مگطقـه  انـد  و میبوشده  شگاختهی عفونی ها بیماری ويهه به ،در بسیاری از موارد

ا  در شگاسـايی بیمـاری عفـونی    اولـی  اقـد   عگـوان  بـه درگیر، تشخیص بـالیگی بیمـاری   

شـده توسـط    گرفتـه  كـار  بهشده حائز اهمیت است. اما بايد توجه داشت كه عوامل  حادث

كه ايمگی در جمعیت مورد هـد  علیـه    میغیر بوهای  گروه متخاصم احتما ً از ارگانیسم

كگـد چـرا    مـی تشخیص بالیگی را دچار مشكل  ،باشگد كه اي  مسئله میآنها وجود ندارد، 

 خیص بالیگی آنها وجود ندارد.  كه تجربه پزشكی زيادی در مورد تش

هـای بـالیگی و    بسیاری از پزشكان، پرستاران و سـاير پرسـگل پزشـكی كـه مهـارت     

گـد تشـخیص يـك حملـه     توان مـی  انـد  ی عفونی را كسب كـرده ها بیماریاپیدمیولوژيكی 

شـهری   وسـیعی در يـك مگطقـه كـالن     طـور  بـه را تسهیل نمايگد. پزشكانی كـه   زيستی
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گد موضـوع را سـريعاً   توان می معمول،ی غیرها ويهگیبا تشخیص يك بیماری با  اند پراكگده

ی بیمارسـتانی و يـا   هـا  های بهداشتی عمومی يـا اپیدمیولوژيسـت   به مأموران و دپارتمان

انـدركاران سـطوح اولیـه     دست ،متخصصان كگترل عفونت گزارش دهگد. در اي  خصوص

ــوزش    ــد آم ــس باي ــگل اورژان ــكی و پرس ــا پزش ــی   ه ــول اساس ــه اص ــه از جمل ی  زم

دارنـد  را شگاسی و اطالعات بالیگی در مورد عواملی كه بیشتري  خطـر تهديـد    یگیر همه

آموخته باشگد. اطالعاتی مانگد ظهور ناگهانی موجی از بیماران با عالئـم يكسـان، وجـود    

معمول يی كه از نظر جغرافیايی و فصـلی نـا  ها بیماریی بالیگی نامعمول، مشاهده ها دوره

هستگد، وجود ارتباط آشكار با يك حادثه و رويداد خـاص و گزارشـاتی مبگـی بـر مـر       

 های با ارزشی هستگد. كلید ،شمار عظیمی از حیوانات

 

 زيستیعالئم بالینی عوامل  -3-9-1

  آنتراكس  عامل -

  دسـتگاه  وارد  كـه   اسـپورهايی  مقـدار   به  بسته -روز 1 تا 3از   بیماری  نهفتگی  دوره

 ، گوارشی  زخم سیاه  صورت  سه  به  بیماری .باشد می  متفاوت - اند شده  گوارش و يا تگفسی

  اسـپورهای   كه  میكروبی  یها  حمله در . است  شايع  پوستی  زخم سیاه و  تگفسی  زخم سیاه

  تگفسـی   زخـم  سـیاه   شوند می مگتشر فضای محیط در  آئروسلصورت  به  زخم سیاه  عامل

  ،مگاسـب   درمـان   غیـاب  در و  ايمـ   غیـر  و  حسـاس  در افراد اي  بیماری .شود می ايجاد

  اولیـه   عاليـم   تـدريج  بـه   ،نهفتگی  دوره  طی از  پس  تگفسی  زخم سیاه . درباشد می  كشگده

  بـدون   یهـا   سرفه )مثالً  ماليم  تگفسی  اختال ت ، اشتهايی بی ، قراری بی ، تب  مثل  بیماری

  بیماری  دوره ،شرايط  بعضی . درشود می  شروع هستگد،  اختصاصی غیر  همگی  كه خلط(

 در ، ديافورزيس سیانوز، ديس پگه، ، تگفسی  اختال ت  مثل  آن  اولیه  عاليم و  بوده تر كوتاه

  عاليمـی ، ظـاهری  نظـر  از رسـگد.  مـی  نهايی خـود  حد  به و  شده  شروع روز 1تا  3  طی

 در .شـود  مـی   بیمـار مشـاهده   در  مگگهيـت  و  ريـه   یهـا   جداره  اد  ر،پلو  افیوژن  همچون
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  )بـدون  رپلـو   افیـوژن  بـا  غالبـاً   كـه  مدياسـت    شـدگی  پهـ   ، صـدری   قفسـه   راديوگرافی

 سـیر   سـاعت  11  الـی  30  خالل در  عاليم  . اي شود می  ديده  است  همراه ( انفیلتراسیون

 شد. خواهگد بیمار  مر  و  تگفسی  ايست شوك،  موجب و نهايتاً  يافته  صعودی

 
 پوستیزخم  سیاهاز اي  : نمونه1-3شكل 

 

  عامل بروسلوزيس -

 در  خفته و  غیرفعال  صورت به ها سال تواند می  از ورود به بدن و استقرار  پس  باكتری

وسـیله   بـا آنهـا بـه     مبـارزه   ،ايـ  حالـت   در بماند.  باقی  استخوان مغز و  نسوج  یها سلول

 شـتر  و گوسـفگد  بـز،   مثـل   حیوانـات  از  وسـیعی   . طیـف باشد می  مشكل ها  بیوتیك آنتی

  نقـ    طبیعت در ( سوئیس )بروسال  خوكو  ( ابورتوس گاو )بروسال (، تگسیسملیسالبرو)

 در تگهـا  و  اسـت  زا بیمـاری  هـا   سـگ   بـرای  فقط  كانیس بروسال كگگد. می  بازی را  مخزن

 كگد.  بیماری تولید  انسان در تواند می  استثگايی شرايط

و  پاسـتوريزه  غیـر  شـیر   مصـر   يـا  و  آلـوده   های آئروسل  استگشا   طري  از  انسان

 نیز  شده خراشیده  پوست يا و باز  زخم  طري  از  آلودگی .شود میمبتال   به بیماری  گوشت

  وسايل توسط  انتقال  ولی  نشده  گزارش  شخص  به  شخص  مستقیم  انتقال .گردد می ايجاد
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 . است  معمول  آزمايشگاه در  محتوی ارگانیسم  یها  آئروسل  استگشا  و  آلوده  آزمايشگاهی

  مختلـف   كشورهای  میكروبی  جگگ  یها  برنامه در  پی  مدتها از بروسال  انواع از  استفاده

  قـدرت تگهـا   نـه  )لیـوفیلیزه(   خشـك  انجمـاد  شرايط در ها باكتری  . اي  است  داشته قرار

  افـزاي   نیـز  را خـود   ويـرو نس   قـدرت   است  ممك   بلكه دهگد نمی  دست از را  زندگی

 شـده   گـزارش  CO2 و  ، بـرودت  تـاريكی  شرايط در  سال 3از   بی  تا  آن  مقاومت دهگد.

  مطرح  آلوده  آئروسل انتشار  صورت به بیشتر بروسال از  استفاده  ،میكروبی  جگگ در . است 

  است  يیها عفونت  شبیه  زيادی حدود تا  بیماری  عوار  و  عاليم  ،صورت  اي  در .باشد می

 و حاد  تحت حاد،  شكل  سه  به  . بیماریشوند می ظاهر  آلوده  شخص در  طبیعی طور به  كه

 پیوندد.  وقوع به تواند می  مزم 

 از  خاصی شرايط  تحت  كه باشد می  هفته 0تا  1  طبیعی طور به  بیماری  كمون  دوره

 غیـر   ناخوشـی   يـك  بـا   بیمـاری   بـالیگی   عاليـم  .باشد می متغیر  ماه  چگدي  تا  هفته  يك

 يابـد.  مـی   ادامـه   تعريـ   و لـرز  ، تـب  از  متگـاوبی   هـای  دوره با و  شده  شروع حاد  عمومی

 31. حدود شود می  مالحظه  در بیماران نیز  مفاصل درد و  خستگی ، قراری بی ، اشتهايی بی

  حالـت  بیمـار   سـیگه   راديولـوژی  تصـوير   ولـی  هستگد  سرفه  دارای  بیماران درصد 31تا 

  مشـكالت   سلسـله   يك درصد( 31تا  31)  بیماران از  بعضی دهد. در می  نشان را  طبیعی

 ها  بیضه  التهاب ، ای خاصره  مفصل  التهاب ، ای مهره  بی   آستئومیلیت ، آرتريت  مثل  جانبی

  نیـز بـه   مـوارد  درصـد  11تـا   31. شـود  مـی   ديده  لگفوآدنوپاتی و  وكاريتندآ   ندرت به و

  بیمـاری  ، موقـع   بـه  و  مگاسـب   درمان  در غیاب  است  . ممك شوند می مبتال  اسپلگومگانی

  همراه خیزو  افت  متگاوب یها  دوره با  اي  صورت در باقی بماند. ها سال شايد و ها ماه  برای

 بروسـال  از  ناشـی  در بروسلوز گجامد.بی بیمار  دايمی عضو  نقص  به  است  ممك  و باشد می

كشـگده    نـدرت  بـه  ديگـر   یهـا   سروتايپ  ولی رسد می درصد 1  بهر ومی مر ملیتگسیس، 

ابـتال    متعاقـب   مـر   ،حالـت  رهـ  در  بـه هرحـال    ولـی  .باشگد می درصد( نیمر ومی مر )
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 بروسـلوز   عامـل   سوئیس بروسال و  تگسیس ملی بروسال .پیوندد می  وقوع به  وكارديتاند به

 .باشد می  مزم  بروسلوز  مسئول  آبورتوس بروسال و حاد

 

 توالرمی  عامل -

  بهداشتی  ، زمیگه سويه  يیزا بیماری ، آلودگی ايجاد  نحوه  به  بسته  بالیگی  یها سگدر 

 طريـ   از  باكتری عدد 11 تا 31 حدود  چگانچه مثالً .باشگد می  متفاوت  میزبان  سالمت و

حـالی   در شـد.  خواهد ايجاد  بیماری شود،  بدن وارد  آن  وريدی  داخل  تزري  يا  استگشا  

  تـري   شـايع  . سـت ا نیاز  باكتری 331حدود   به  ،خوراكی  طري  از  ايجاد بیماری  برای  كه

  انسان در  باكتری  جلدی  داخل  تلقیح از  پس روز( 31تا  3روز )  سه حدود  تو رمی  شكل

 ، تـب  ، موضعی  از: لگفوآدنوپاتیاند عبارت  تو رمی  نوع  اي   عوار  و  عاليم .شود می ايجاد

 31)حـدود   باشد آنها  همراه  هم  پوستی اولسر  است  ممك   كه  تهوع  حالت و سردرد لرز،

 31تـا   1نشـود )   ديـده   فـو    عاليم با  همراه  پوستی اولسر  صورتی كه در موارد(. درصد

  اولیـه  گالندو ر اولسر  چگانچه گويگد. می گالندو ر  تو رمی  سگدر   آن  به موارد( درصد

  درگیـری  .شـود  می  شگاخته  فارنهيك  عگوان تو رمی به باشد،  شده محدود گلو  نواحی  به

 هـا  دسـت  طريـ   از  آلـودگی   انتقـال  مگوط بـه  يا  آئروسل  ذرات  تماس  دنبال  به  چشمی

 و  التهابی  ضايعات  شكل  به  مردمك و  ملتحمه  درگیری  صورت به  چشمی  عفونت .باشد می

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

 آدنـو  بـا   عفونـت   شامل  افتراقی  های تشخیص  ،فر   اي  در . است نادر  بیگايی  دادن  دست

  باكتريال  چركی  یها عفونت و  هرپسی  عفونت ، سیفلیس ، گربه  خراش  بیماری ،ها  ويروس

  كـه  باشـد  مـی نهـر(   ، چشمه ، چاه  )آب  آلوده  آب  آشامیدن  نتیجه  گوارشی  تو رمی . است

 است.  استفراغ و  اسهال ، تهوع ، شكم درد  آن  عاليم
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 توالرمی ملشده توسط عاجاداي : اولسر پوستی1-3شكل 

 

 -3 اولسـروگالندو ر  -3دارد:   بـالیگی   كالسـیك   فـر   چگـدي    تـو رمی   بیمـاری 

  نهفته  متوسط دوره . پگومونی -1  تیفوئیدال -1  فارنهيال -0 اوكولوگالندو ر -1 گالندو ر

 و بـوده   ناگهانی  بیماری  . شروع است  متفاوت روز 33تا  3ولی از  روز 1تا  1بی    بیماری

  شـامل   بالیگی  عاليم ساير . است همراه  خفگی و  اشتهايی بی ، حالی بی سردرد، لرز، ، تب با

 . است  اسهال و  شكم درد گلودرد، ، استفراغ ، سیگه  قفسه  ناراحتی ، عضالنی درد ، سرفه

 ابتـدا  در ، تگفسـی  يا و  گوارشی ، جلدی  داخل  طري  از  اولیه  آلودگی ايجاد  متعاقب

 مگجـر   تیفوئیدی و  سمیك  سپتی  تو رمی  به  است  ممك   كهايجادشده   باكتريمی  نوعی

 ، تـب   همچـون   عاليمـی  با  تیفوئیدی  فر   موارد تو رمی از درصد 31تا  1  بی  در شود.

  عفونـت  اسـتقرار  درآمـد  پی   است  ممك   گاهی آدنوپاتی و  بدن  وزن  كاه  و  خستگی

 بیمار  طرفی از و هستگد  اختصاصی غیر  همگی  عاليم  اي   كه اي   به  توجه با باشد.  واقعی

  ايـ    تشـخیص   بگابراي  ،ندارند  اطالع دقیقاً  آلودگی  شروع  زمان از معمو  او  اطرافیان و

  بوده  پیك تی غیر  پگومونی  نوعی ، تو رمی ديگر  فر   يك . است  مشكل تقريباً  تو رمی  نوع

 آيـد.   حسـاب  بـه   اولیـه   عگـوان عفونـت   بـه  يا و شود  شروع  ناگهانی طور به  است  ممك  و



         13    زيستیاپیدمیولوژي و تشخیص تهديدات : سومفصل 

 

 

 يـا  و شود ايجاد  باكتری  محتوی  یها  آئروسل  استگشا  اثر بر  است  ممك   اولیه  پگومونی

 در شوند.  آلوده فارنهها ، ارگانیسم  شدن  آسپیره  فارنهيك  تو رمی  به مبتال افراد در  كه اي 

  شده  ديده  خشك  های سرفه و  جگاغ  پشت  دردهای و  تهوع سردرد، ، تب  پگومونی  نوع  اي 

. گردد می  مالحظه  يا لگفوآدنوپاتی  پگومونی بر  دال  عاليمی  ،سیگه  راديوگرافی تصوير در و

 در و شـود  مـی   پراكگـده  فضـا  در  آئروسل  صورت به غالباً  باكتری  اي  ، زيستی  حمالت در

  اسـت   ممك   آلوده افراد از  بسیاری در و گردد می ايجاد  اولیه  تیفوئیدی  تو رمی  ،نتیجه

  ممكـ    حاصـله   پگومونی  ولی كگد تظاهر  عفونت  اولیه  عگوان عالمت به  پگومونی  تو رمی

  صـورتی كـه   در  بیماریر ومی مر   میزان نكگد.  توجه  جلب  خیلی  كلیگیكی نظر از  است

 بیشتر  خیلی  طبیعی  عفونتر ومی مر   میزان از شود  بدن وارد  تگفسی  طري  از  آن  عامل

 . است

 

  طاعون  عامل -

 و ( آلوده  یها  )كك  زيستی  ناقلی  توسط  هم  ،طاعون  باسیل  میكروبی  یها جگگ در

 بیشتر،  اول  حالت . درشود می  داده انتشار  مگطقه در  آن  به  آلوده  های آئروسل توسط  هم

  اي   شروع .باشد می روز 31تا  3  آن  نهفتگی  دوره  كه ،شود می  ديده  طاعون  خیاركی  نوع

 يـا   يك  شدن  بزر  و  قراری بی با ،  تب  همچون  عاليمی و بوده  سريع  بیماری از  مرحله

 غدد  ولی  بوده تر مشخص  ران  كشاله  لگفاوی غدد شد. خواهگد  مالحظه  لگفاوی  غده چگد

 و  حسـاس   ،غـدد لگفـاوی    اي  شوند. گرفتار  است  ممك  نیز  فكی  تحت و  گردنی  لگفاوی

  با سپتی  زمان هم  است  ممك   خیاركی  طاعون . است  شكل موجی  ظاهرشان و  بوده نكروز

 وجـود  به ساير مراكز و مركزی، ريه  اعصاب  سیستم در  باكتری انتشار  موازات  به و  سمی

 درصـد  11  بـه   خیـاركی   نـوع  از  طاعونر ومی مر  ، مگاسب  درمان  فقدان  صورت در آيد.

 خواهـد   سـطحی  ترمبـوز  و  هموراژی ، خون  گردش شديد  اختالل واسطه به   رسد كه می

 وجـود  بـه   اولیـه   پگومـونی  شود، ايجاد ها آئروسل  استگشا   طري  از  آلودگی  بود. چگانچه
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 سـردرد،  لرز، و تب با  بیماری  شروع بود. خواهد روز  سه تا دو  آن  كمون  دوره  آمد. خواهد

  همگـی   كـه  ،باشـد  مـی  (غیـره و   )خونی خلط  دارای  یها  سرفه ، عضالنی درد و  قراری بی

ديسـپگی،    باعـث  وايجادشـده  زود   خیلـی   پگومـونی  .شـوند  مـی  ظـاهر  آسا بر   صورت به

  فقـدان   صـورت  در  پگومـونی  فر  درر ومی مر   میزان .شود می سیانوز و  سیگه  خس خس

 و  خـون   گـردش   اخـتال ت  ، تگفسی شديد  اختالل اثر بر  كه باشد می درصد صد ، درمان

 پیوندد. می  وقوع به  كگترل  غیرقابل  خونريزی

 

 
 : غدد لنفاوي كشاله ران فرد مبتال به طاعون3-3شكل 

 

 عامل نوكارديوزيس -

 )در  اسـت  نوكارديا  عفونت  جهت  شده ثابت فاكتور  ريسك  يكعگوان  به  ايمگی  نقص

 و  مشـاهده   قابـل   عفـونی   هـای  گرانول ،نوكارديا  خصوصیات از موارد(. درصد 11از   بی 

 .باشـد  مـی   سـیگوس   تشكیل فیبروز و و نكروز  سمت  به  پیشرفت با  چركی ی ها گرانولو 

 ، مفاصـل   اسـتخوان  ، قلـب  ، كلیه ، چشم ، اعصاب مركزی، ريه درگیر  یها ارگان  تري  شايع

  هـم  توأماً يا  گرانولومائی ، معمو ً چركی  ريوی  نوكارديای . است  جلدیرزي  بافت و  پوست
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  بـه   گسـترش  بـا   برونشـی   التهـابی   توده ، ريوی  آبسه ، پگومونی  شكل  به و باشد تواند می

  بـه   تهـاجم  و  درگیـری . يابـد  تظـاهر   پلورال  افیوژن  مثل  قیعم يا  سطحی  یها ساختمان

پايدار بوده كه در  و  خاموش  شكل  به و درصد 00حدود   شیوع با سیستم اعصاب مركزی

  نخاع مغز و مگگه  پرده در ندرتاً و مغز در  گرانولو  ، آبسه  موضعی تأثیر از  ناشی  عاليم اثر

 .باشد میيابد،  می  گسترش ها سال و ها ماه  طی  بیماری  كه

 

 
 : ضايعات نكروز عفونی پوست در فرد مبتال به نوكارديوزيس4-3شكل 

 

  پسیتاكوزيس  عامل -

  يـك  و از  شـده   شروع  ناگهانی طور به  بیماری روز(31تا  1)  كمون  دوره  طی از  پس

  مثـل   عاليمـی  غالباً نمايد. می تظاهر  سیستمیك و  كشگده  بیماری  يك تا  ماليم  بیماری

 از  قبل  است  ممك   شديدی  تب .باشد می  همراه  آن با  موضعی  و برنكوپگومونی  برونشیت

  میـزان  .گردنـد  مـی  نیـز   هـذيان  و  ضعف دچار  بیماران  اي  دهد.  رخ  تگفسی  عاليم بروز



10        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 آنفلـوآنزا   شـبیه   آن  شكل خفیف . است درصد 01تا  11  نشده درمان موارد درر ومی مر 

  ايـ    . عامـل باشـد  می  غیرتیپیك  پگومونی و  برونشیت  شبیه  شگاسی بافت  تغییرات . است

 غیر  های يافته  بیماران  اي  در شود.  ديده نیز  خون و خلط ها، ريه در  است  ممك   بیماری

،  پگومـونی  ، مگگهيـت   هـای  تشـخیص   بـه  مگجـر  توانـد  مـی   كـه  شـود  می  ديده  اختصاصی

 ، سـمی   سـپتی  ، واسـكولیت  ، وكارديتاند ، ادراری  دستگاه  عفونت ، هپاتیت  گاستروانتريت

 سقط شود.  میوزيت پلی و  پانكراس  كارسیگو  گلودرد، ، ناشگاخته  ، تبهایبروسلوز ما ريا،

 درگیر  همچگی  ند، ديده شده وا هبود  تماس در  آلوده  یها  دا  با  كه  افرادی در نیز  جگی 

 . است  شده  نیز گزارش  قلب

 

 انتروهموراژيككولیت   عامل -

  كولیـت  ، آبكـی   اسـهال  ، عالمـت   بدون حالت ناقلی  شامل  كه  عاليم از  وسیعی  طیف

 باشـد  مـی  ترومبوتیك  ترومبوسیتوپگیك  پورپورای و  همولیتیك  اورمی  سگدر  ،هموراژيك

  ايـ   با  عفونت  بالیگی تظاهرتري   شايع  هموراژيك  كولیت اند. داده  نسبت  عامل  اي   به را

  صـورت  بـه  را خود روز(، 0متوسط  طور به) روز 3تا  1  كمون  دوره از بعد  كه  است  عامل

  خـونی   اسـهال   و سـپس   آبكی  اسهال  ،آن  دنبال  به و  شكمی  یها كرامپ ، ناگهانی  حمله

 دفـع   مـدفوع   بـدون   تمـامی خـون   بعضـاً   كه  است  به حدی  خونی  اسهال دهد. می  نشان

  اورمـی   سگدر   عارضه .باشد می روز 0متوسط  طور به و روز 3تا  3  بیماری  دوره .شود می

  مجموعه ،باشد می  عامل  اي   به مبتال  بیماران در  كلیه  اختالل  مهم  عامل  كه  همولیتیك

. باشـد  می  كلیه عملكرد  اختالل و  ترومبوسیتوپگی ، اكتسابی  همولیتیك  آنمی از  جزيی سه

 نمايگـد  می  پیشرفت  سگدر   اي   سمت  به  هموراژيك  كولیت  دارای  بیماران درصد 3تا  3

  ترومبوسـیتوپگیك   پوپـورای  نمايگـد.  مـی  پیـدا  نیـاز   خـون   انتقـال  و ديالیز  به  اغلب  كه

 ، همولیتیـك   آنمـی   شامل  آن  عاليم .باشد می  بیماری  بالیگی  سگدر   سومی   ترومبوتیك
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  تركیبات وجود و  تب متغیر،  نورولوژيك  عاليم ها، پالكت مفرط  كاه  ، میكروآنهيوپاتیك

 .باشد می  خون در دار ازت

 

 عامل گالندرز -

  عاليـم  . است  میكروب  ذرات  استگشا  از  پس روز 30تا  31  بیماری  نهفتگی  دوره 

،  سـیگه   قفسه درد ، جگب  پرده  التهاب سردرد، ، عضالنی درد ، تعري  لرز،و  تب  شامل  بالیگی

 و  پـاپولی  همگتشـر   جلـدی   ضـايعات  و  طحـال   بزرگـی  ، گردنی  لگفاوی  های عقده  بزرگی

 .باشد می  پوسچولی

 

 میلوئیدوز  عامل -

  جلـدی   داخـل   تزري  .باشد می  آلودگی ايجاد  ه دنبالو ب روز30تا 31  نهفتگی  دوره

  موضـعی   لگفادنیـت  و حـاد   لگفانهيت ، تب ، جلدی زير  های ندول ايجاد  باعث  باكتری  اي 

  خون  طري  از و  بدن وارد ( )استگشا   تگفسی  طري  از  عفونی  عامل  چگانچه شد. خواهد

  پگومـونی   نـوع   ايـ    ضايعات گردد.  ايجاد پگومونی  باعث  است  ممك  يابد انتشار  بدن در

  ای مگظـره  وكـرده   را آلـوده   ريـه   فوقانی  های لب  اوقات بیشتر و  بوده متغیر  تراكم  دارای

تبـديل   آسـا  بـر    سـمی  سپتی  نوع  يك  به  است  ممك  یبیمار كگد. می ايجاد  شكل غاری

  آن  زای چـرك   نوع .شود می  مشخص  شوك ( و )هیپوتانسیون  خون فشار  افت با  كه شود

  به  بايستی میلويیدوز  تشخیص سازد. در گرفتار را  بدن  یها ارگان  عمالً تما   است  ممك 

  ضايعات تحت  چون هايی گرفتاری شرايط  بعضی در  كه  زايی تب  یها بیماری ساير  عاليم

  )بدون  توبركلوزيس  شبیه  مگظره  به نیز و  كرده ايجاد  تگفسی اختال ت و زا چرك  جلدی

 در نمـود.   توجـه  ( سیگه  راديوگرافی در  مستقیم  آزماي  در  فاست اسید  باسیل  مشاهده

  رنـگ   قطـب  دو در  كه  مگفی  گر   های باسیل پلور  يا اكسودای و خلط  ،مستقیم  آزماي 

  یهـا  روش از  اسـتفاده  بـا   تـوان  مـی را   بـاكتری   ايـ   .شـوند  می  مشاهده دارند  تری تیره
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 حـد   بی   سفیدخون  یها  گلبول  میزان داد.  كشت  آزمايشگاه در  باكتريولوژيك استاندارد

  خـالل  در نیـز   آنمی  نوعی و  داشت خواهد  نوسان  مكعب متر میلی در هزار 31تا   طبیعی

 شد. خواهد  مالحظه  بیماری

 

 وبا  عامل -

  ماليم  اسهال  شكل  به  است  ممك  روز 0تا  3  بی   نهفتگی  دوره از  پس وبا  بیماری

  طـی   كهآسا   بر  و( برنجی  )لعاب  آبكی  اسهال  شكل  به  بیماری  اوقات بیشتر ظهور نمايد.

 گیـر  زمـی   را افـراد ، شـود  مـی   دفع بیمار  بدن  مايعات از لیتر 31تا  1از   بی   روزانه  آن

  دادن  دسـت  اثـر از  بـر  بیمـار  نگیرد  انجا  سريعاً درمانی   اقدامات  صورتی كه در كگد. می

  كه دارد وجود نیز  استفراغ و  تهوع  مواقع  بعضی رسد. می  هالكت  به  شوك و  بدن  مايعات

 و  مايعـات   جـايگزيگی  و  كـرده  تـر  بغـرنج  را بیمـار   وضـع  ( بیمـاری   اوايـل  )در معمـو ً 

  تب  نادری موارد در سازد. می  مواجه  مشكل با  دهان  راه از را  رفته تدسزا  یها  الكترولیت

 .شوند می  افزوده  بالیگی  به مجموع عاليم نیز  شكمی  یها و درد

 

 كیو  تب  عامل -

  نوع  يك  صورت به عمدتاً  بیماری . است روز 31تا  31  ی ب  بیماری  اي   نهفتگی  دوره

  طـی  و انجامد می  طول به  هفته دو تا روز دو  بی   كه شود می ظاهر  محدودشونده خو  تب

  خصوصـیات   روی از تگهـا   پگومـونی   ايـ   .گـردد  مـی  ايجاد  پگومونی  نوع  يك معمو ً  آن

 در درد هسـیگ   نـوعی  و  خشك  یها  سرفه .شود می  داده  تشخیص  سیگه  قفسه  راديوگرافی

 در معمـو ً   بیماران  اغلب .شود می  مالحظه  پگومونی  ايگگونه  به  بیماران درصد 30 تقريباً

  عـوار    مواقـع   يابگـد. بعضـی   مـی   بهبودی  مهمی  حادثه  هیچ  بدون  بیماری  دوره  پايان

 نیـز   اسـتئومیلیت  و  آنسفالیت ، آسپتیك  مگگهيت ، وكاريتاند ، مزم   هپاتیت  مثل  كمیابی

 .شود می  مشاهده
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 تب منقوط  عامل -

تـا   3از  متغیر  انكوباسیون  دوره ، است  آلوده  كگه  گزش  حاصل  كه  طبیعی  عفونت در

  شـروع  سـردرد  و  میالهی ، تب با معمو ً  بیماری .باشد می روز 3متوسط  طور به و روز30

در روزهـای    بیمـاران  درصـد  31در  و  اول روز 1  طـی  در  بیماران درصد 13در  .شود می

 -  معـده   بیمـاری  رسـد.  مـی   فارنهايـت   درجـه  313از  بیشتر  به  بدن  حرارت  درجه بعد،

  ديـده   مبتاليـان  در بیشـتر   شكمی  تگدرس و  اسهال ، شكمی درد ، تهوع  شكل به  ای روده

 و  روز اول در  بیمـاران  از  كیانـد  تعداد در  است  مهمی  تشخیصی  نشانه  كه  راش .شود می

 روز 1تـا   1در   بیمـاران  درصد 31تا  10در  و  اول روز 1  طی در  مبتاليان درصد 03در 

  بـه  و  شـده   شـروع  پا و  دست  مچ  اطرا  از معمو ً  راش .شود می  ديده  تب  هجو  از بعد

گذرا، عد  تحريـك مگگـه و     كری ، موضعی  نرولوژيكی  نقايص يابد. می  گسترش  تگه  سمت

  يـك   كلیوی  عملكردی  نقص باشد.  آنسفالیتمگگگو و  مگگهيت نشانگر تواند می نور ترسی

  شـامل   شـواهد راديولوژيـك   و  سرفه با  ريوی  درگیری . است  بیماری  اي  در  مهم  مسئله

  در نـوع  دهـد.  می  نشان را خود  پلورال  افیوژن و  بیگابیگی  پگومونی ، یلآلوئو  انفیلتراسیون

 افتد. می  اتفا   بیماری  نخست روز 1در   مر  ، بیماری  فولمیگانت

 

  اپیدمیك  تیفوس  عامل -

  هجـو   بـا   بیمـاری  ،باشـد  مـی   هفته  يك حدود  كه  بیماری  انكوباسیون  دوره از بعد 

 .شود می  شروع آنفلوآنزا  شبیه  عاليم ديگر و  میالهی با ،  تب شديد، لرز و سردرد  ناگهانی

 روز 30حدود  تا و حاصله مداو  بوده  تب رسد. می  درجه 01  به روز 0تا  1  مدت در  تب

 روز در .شـود  مـی   زدگی بهت دچار بیمار و  شده  حاصل مفرط  ضعف  دارد. به زودی  ادامه

  بـا ی   قسمت و  مفاصل  های چی   ناحیه در ماكولوپاپو ر های  راش ، بیماری  نهم تا  پگجم

 شديد  آنسفالیتمگگگو  عاليم يابد. می انتشار بدن   پوست  تما   به  سپس و  شده ظاهر  تگه

  سو  و  دو   هفته تا و  شده شروع  ها راش  آمدن وجود به با ، است كوما و  هذيان  شامل  كه
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 شود  نقاهت  دوره وارد بیمار و  يافته  تسكی   تب  است  ممك   هفته دو از  پس دارد.  ادامه

  باكتريال  پگومونی  مثل ديگر  های گرفتاری يا و  محیطی  عرو   كو پسدلیل  به  ايگكه يا و

میـزان   ،بـد  شـرايط  در اما  است متغیر كامالً  بیماری  مورتالیتی  كلی طور به درآيد.  از پای

  تحـت   بیمـاری  از  ای كگگدهدعو  فر  . است  شده  گزارش درصد 01  با ی  حتی رمیو مر 

  مشابه ها نشانه و  عاليم .شود می ايجاد  اولیه  عفونت از  پس  یها سال زيگسر  پبريل  عگوان

  پوسـتی   هـای  راش  ،براي  عالوه ؛تر كوتاه  دوره و كمتر  شدت با اما  بوده  اپیدمیك  تیفوس

 دارد.  كمتری  كشگدگی  درجه و شود مین  ديده

 

 
  اپیدمیك  تیفوس  عامل: ضايعات پوستی ناشی از 5-3شكل 
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  آبله  عامل -

 تـا  بیمـار   بـدن  از  خـارج  در  اسـت  قادر و  بوده  مقاو  كامالً  عامل  يك  آبله  ويروس 

  نـوع   يـك  نمايـد.  حفـظ  را خود  يیزا بیماری  خاصیت  ،نتیجه در و داشته  ها حیات مدت

 تواند می  كه  است  میمونی  آبله  عامل ها(  ويروس  )ارتوپاكسی  گروه  همی  از ويروس ديگر

  جهـان  از  مگـاطقی  در  ويـروس   ايـ   آورد. وجود به  انسانی  آبله  مشابه  بیماری  میمون در

  . دوره اسـت   كـرده  ايجـاد  را  آبلـه   بیمـاری  از  يیها گیری همه ( غربی و  مركزی  )آفريقای

  هـای  ناخوشـی   سلسـله   يـك  با  بیماری .باشد می روز 33متوسط  طور به  بیماری  نهفتگی

 3  عوار   اي   كه شود می  شروع  ضعف  احساس و درد كمر سردرد، لرز،و تب  مثل  عمومی

 ايجـاد   آبلـه   پوسـتی   تظـاهرات  و  كـرده   فـروك    تـب   ،آن از  پس و  يافته  ادامه روز 1تا 

 ، وزيكول ، پايول ، ماكول  مختلف  مراحل روز 31تا  3  طول در  پوستی  تظاهرات .شوند می

  روی  بیرنگـی   مگطقـه  خـود   جای در كگگد و نهايتاً می  طی را  نهايتاً كراست و  پوستچول

و   اسـت   انتهـايی   یها ا اند   روی بیشتر  جلدی  ضايعات  اي  انتشار گذارند. می  باقی  پوست

 3  خـالل  در كگگد. می  طی را  مختلف  مراحل  همزمان  ،ضايعات  همه  كه  است  اي   جالب

 غیر  اشخاص در نمايد. ظهور مجدداً  تب  است  ممك   پوستی  تظاهرات  شروع از  پس روز

بـه    بیمـاران  از  بعضـی  .باشد می رصدد 11 حدوداً  آبله از  ناشیر ومی مر   میزان  واكسیگه

  همـراه   عروقی  داخل  آگلوتیگاسیون با آثار  كه شوند می مبتال  هموراژيك  حساسیت  نوعی

  اسـت   ممكـ   نیـز  آبلـه   بـه  مبتال بیمار در  همچگی  . است كگد  آن  بهبودی روند و  بوده

 و  ، كراتیت استئومیلیت مختلط،  باكتريايی  یها عفونت ، پگومونی ، آرتريت  همچون  عواقبی

 يـا  و  كـوری   بـه   بهبـودی  از  پس  حتی  است  ممك  بیمار گردد.  مالحظه  جلدی  ضايعات

  ايمـ   و  گرفتـه  قـرار   واكسیگاسـیون   تحـت   كـه   افرادی  حتی گردد. مبتال  مفاصل  نقص

  ممكـ   گیرند قرار  آلودگی  معر  در ( آئروسل)  تگفسی  از طري  مجدداً  چگانچه اند شده

 خواهـد   ادامـه  روز چگـد   كـه  بروز دهگد  گلودرد، كونهنكتیويت ، تب  چون  عوارضی  است

 داشت.



11        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 
 آبله  عامل: ضايعات ناشی از 6-3شكل 

 

  ويروسی هاي آنسفالیتعوامل 

 VEE ون وئالئی اسبی  آنسفالیت  عامل -

  اصـلی   عاليـم   سـپس  و آنفلـوآنزا   شبه  اولیه  عاليم و  است روز 1تا  3  نهفتگی  دوره 

  سیسـتم   درگیـری   عاليـم  و  حل   التهاب ، سرگیجه ، استفراغ ، تهوع لرز، با ،  تب سردرد،

  كـه   اسـت  روز در طـی چگـد    آلودگی خواب و  گیجیصورت  به  اعصاب  سیستم و  یتگفس

  انسیدانس  كه دارد وجود نیز  موضعی و عمومی  تشگج نمايد.  میل كوما  به سمت تواند می

 ، گـردن  سـفتی   بـالیگی   معايگه در .باشد می بیمار متفاوت  س   به نسبت و  بوده متغیر  آن

مشهود   مالج  برجستگی  شیرخواران و ها بچه در و  سفت  فلج ها، رفلكس  افزاي  يا  كاه 

  بیمـاران   اي   همچگی  .شوند می  حافظه  نقص  عارضه دچار  آلوده  اطفال درصد 11.  است

 كگـد  مـی  سیر  رونده پی   آنسفالیت  سمت  به  فلج و  شده  تشگج و  رفتاری  تغییرات دچار

  است.  شده  درصد مالحظه 0 در  حالت  اي   كه
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 EEE  شرق  اسبی  آنسفالیت عامل -

 بـا   شـرقی   اسبی  آنسفالیت  بیماری .باشد می روز 31تا  1بی    بیماری  كمون  دوره 

  مـواردی كـه   در .شـود  مـی   مشـخص   اسـتفراغ  و  تهوع سرما،  احساس و با   تب سردرد،

 و  زدگـی  بهـت  و  گیجـی  بـا   عاليـم  ،شـود  می  ديده  مركزی  عصبی  سیستم  های درگیری

 نمايـد.   پیشـرفت  كومـا   بـه   است  ممك  روز چگد از بعد  كه شود می  دنبال  آلودگی بخوا

 .شـود  میاغما  و  تشگج ، گردن  سختی و  سفتی  موجب مغز  زوال  سوی  به  سريع  پیشروی

  هـای   شكل .باشد می  سخت معمو   عصبی  دستگاه  باقیمانده  عارضه بماند  زنده بیمار اگر

 و  فلـج  ، تشخیصـی   اخـتال ت  ، مغـزی   قوای  رفت   زوال  به رو  شامل  بیماری از  بجا مانده

  بیمـاری   شـديدتري    شـرقی   اسـبی   آنسفالیت  بیماری .باشد می  ای مخچه  عاليم و  آفازی

  بـالیگی   بیمـاری  يـا  و دار عالمـت  غیر  بیماری آيد. می  به حساب  آربو ويروسی  آنسفالیت

 .باشد می درصد 31تا  11ر ومی مر   میزان . است  نشده  گزارش  ماليم

 

 WEE اسبی غربی  آنسفالیتعامل  -

  سرگیجه .شود می ظاهر  استفراغ و  تهوع لرز، با ،  تب سردرد،  عاليم با  بیماری  اي  

  كه  بیمارانی در .شود می  مشاهده WEE  یها عفونت در  تگفسی  اختالل با  همراه وگلودرد

 و حـواس   اخـتالل  نظیـر   اولیه  عاليم هستگد،  مركزی  اعصاب  سیستم  اختال ت  به مبتال

  صـرع  بـروز  شـود.   ختم اغما  به دارد  امكان  كه شود می  روز ديده چگد  طی  آلودگی بخوا

  معايگـات  .شـود  مـی   ديـده  نیـز  دارد،  عكس رابطه   س  با  كه  تشگج و  عمومی يا  موضعی

  پـرش  ، لـرزش  هـا،  محـرك   بـه   پاس   كاه   ،گردن  پشت  سفتی نظیر  عاليمی  ،فیزيكی

 دهد. می  نشان را )سفت(  اسپاسمیك  فلج و  عضله  مدت كوتاه
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  ژاپنی  آنسفالیت  عامل -

  موجـب  معمـو ً  و شـود  می ظاهر مبتال افراد درصد يكاز  كمتر در  بیماری  عاليم 

 موارد .باشد می  كشگده، موارد درصد 31در   كه شود می اغما  نهايت در و شديد  آنسفالیت

  بیمـاران  در و  ناشـگاخته  مگشـاء  بـا  با   تب  به مبتال  بستری  كودكان  میان در  آنسفالیت

  شامل  اولیه  عاليم .شود می  مشاهده  آسپتیك  مگگهيت يا درد سر دار، تب  بیماری  به مبتال

  هـای  رفتـار   هگگامی كـه  .باشد می  استفراغ و  تهوع ، پیچه دل سردرد، ، تب ، آلودگی  خواب

 در  غیرطبیعـی   حركـات  و اختال ت تعادلی بدن ، روانپزشكی  اختال ت با  همراه  نامفهو 

 چگـد   خواب  به مگجر و  يافته  ادامه بعد روز چگد تا او در  آلودگی  خواب شود، ايجاد بیمار

  .شود می و كوما  روزه

 از  برخـی  در اما  شده ظاهر  هفته  يك تا روز چگد از  بی   بیماری  های  نشانه معمو ً

  اصـلی   عاليـم  از .شود می ظاهر  ناگهانی  تشگج و مختصر  تب از بعد ها  نشانه  اي   كودكان

  شخصـیت  تغییـر  تـا   خفیـف   تعادل  )عد   متگاوب  با ، هوشیاری  تب  به  توان می  بیماری

تا  31كرد. در   اشاره اغما و  روانپزشكی  (، اختال ت حواس  اختالل شديد  حا ت تا  گرفته

 يـا   افـزاي   بـا   همراه  عضالنی  ضعف .شود می  ديده  گردن  پشت  سفتی ،موارددرصد  31

 يـا   متقـارن  غیر طور به  اسپاستیك  مثل  فلج يا  بدن  نیمه  فلج ها،  ماهیچه  مقاومت  كاه 

  مشـاهده   عمـومی  يا  موضعی  صرع ،موارد درصد 31تا  11در  افتد. می  اتفا  نیز  عمومی

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

 

  روسی  تابستانی - بهاري  آنسفالیتعامل  -

 بـا  و  اسـت   ناگهـانی   بیمـاری   شـروع  .باشد می روز 33تا  0  آنسفالیت  نهفتگی  دوره

  كسالت  احساس و  بدن  تمامی در مگتشر  های درد ، استفراغ ، تهوع ، تب لرز، شديد، سردرد

  شايع  گردن  سفتی و گردد (stupor) استوپور دچار  است  ممك  . بیمارشود می  مشخص

 وجـود  بـه  كومـا  و  تشـگج  ، لـرزش  گفتـار،   اختالل ، ، گیجی بیماری شديد اردمو در . است
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 11از   بـی    سـالمگدان  درر ومیـ  مـر    میـزان  و كشد می  طول روز 31تا  0  تب .آيد می

  ناشی  عاليم و ، فلج ، شخصیتی  تغییرات ، عقل  زوال  شامل  بیماری  عوار  .باشد می درصد

 نیـز  و  فلـج   بـدون   پولیومیلیـت  ، مگگهيـت   مثل  يیها عفونت .باشد می  مخچه  گرفتاری از

 دارد.  زيادی  شیوع آشكار غیر  یها عفونت

 

 كنه توسط  منتقله  آنسفالیت  عامل -

  جملـه  از  اسـتفراغ  و  تهـوع  ، عضـالنی  درد سردرد، لرز، ، اختصاصی غیر  گريپ ، تب 

  بعضی در  ولی .شود می  رفع خود بهخود  عاليم  اي   هفته  يك  طی  كه ، است  عفونت  عاليم

  مگگهيـت  ، اسـتفراغ  سـردرد،  بـا ،   تـب  با  عصبی  درگیری  سمت به  رونده پی  سیر ،افراد

 افـراد  در هـا  اي  از  تركیبی يا راديكولر  ، نوريت میلیت ، آنسفالیت و (ها  بچه )در  آستپیك

 ديگـر  از  ،تشـگج  و  موضـعی   عصبی  عاليم ، پارستزی ، لرزش ، آتاكسی كگد. می  میل  مس 

 و شـوند  مـی  درگیـر  بیشـتر   فوقـانی   ا اند و  ای شانه كمربگد . است  عصبی  درگیری  عاليم

  مغـزی   اعصـاب   مشـكالت  و  شـده   همراه  مثانه  ادراری  احتباس و  اتونو   سیستم احتما ً

 .شـود  می  تگفسی  ديسترس و ندرتاً  ديزآرتری ، ديسفاژی ، صورتی  عصب  ايجاد فلج  سبب

  آگهـی  پـی    مسـ   افـراد  در  ولـی  اسـت   خـوب  ها،  بچه در خصوصاً  بیماری  آگهی  پی 

 درصـد  1از  كمتـر  در و بوده درصد  يك میر و مر   مس  افراد در كگد. می پیدا  نامگاسب

 و شـديدتر   بیمـاری  ،دور  شر  . درباشد می  مغزی يا  نخاعی  عضالنی  فلج  به شكل موارد

  بازمانـدگان   عصـبی   مشـكالت  و درصد 31حدود  نیز  آنر ومی مر  و بیشتر  آن  عوار 

 .باشد میدرصد  11حدود   باقیمانده  عصبی

 

  موري  دره  آنسفالیتعامل  -

  گردن  سفتی و  ترسی نور ، استفراغ ، تهوع سردرد،  عاليم با ابتدا در  آنسفالیت  شیوع 

 و  گیجـی  بـا   همـراه   حركتـی  و  حسـی   ا انـد  در  تغییراتی بعد روز 1  الی 3و   بوده  همراه
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ی طور به  تگفس  كاه  و ا اند  فلج اغما، ، بیماری شديد موارددر  .شود می  مشاهده  رخوت

  افـرادی كـه   از  بسیاری در افتد. می  نیز اتفا  - باشد  مصگوعی  تگفس  دستگاه  به نیاز  كه

  عاليـم   ، همچگـی   خفیـف   حركتـی   اختال ت حاد، موارد در  حركتی  فلج مانگد، می  زنده

 .شود می  ديده نیز  روانی

 

  هموراژيك  هاي تب  عوامل ويروسی 

 كنگو- عامل تب هموراژيك كريمه -

 اگـر  دارد.  انتقـال   راه  بـه   بسـتگی   كه باشد می روز 33حدود   بیماری  نهفتگی  دوره

  انتقال  راه از  چگانچه  ولی انجامد. می  به طول روز 1تا  3معمو ً  باشد،  گزش  از راه  انتقال

 و  تـب  با  بیماری  عاليم ،دوره  اي   طی از  پس يابد. می روز ادامه 31تا  باشد معمو ً  خون

  كاه  و  كونهكتیويت  است  ممك   در مواردی .شود می  شروع  چهره  شدن  پرخونی و لرز

  يافته  تخفیف موقتاً بیمار  تب روز،  سه يا دو  گذشت از  پس گردد.  مالحظه نیز  خون فشار

  كه شود میايجاد   گوارشی  خونريزی و حاد اكیموز ، پتشی  مثل  جلدی  خونريزی  ینوع و

  بیمـاران   در بعضـی  .اسـت   همراه  هذيان و  استفراغ ، تهوع كمردرد، شديد، سردرد با غالباً

  هـم   مـواردی  .شود می  ديده نیز  زردی  نوعی و  ماليم  هپاتومگالی ، معده شديد  حساسیت

  بیمـارانی  در .باشگد می  شوك و  وسیع  هموراژی  پی در غالباً  كه شوند می  مر   به مگجر

  افـزاي   درصـد  11تا  31  بهر ومی مر   میزان وجود دارد شديدتر  هموراژی ها آن در  كه

 و شـديد   ضـعف  و  بـا  غـری   و  بـوده   طـو نی   شفايافته  بیماران در  نقاهت  دوره يابد. می

  بعضـی  در  كامالً ماليـم   عاليم  سلسله  يك . است  همراه سر  موی  ريزش و  حواس  اختالل

  كلی  خصوصیات  ،اي رب متفاوتگد. عالوه  بیماری  تیپیك  عاليم با  كه شود می  ديده  بیماران

  تفـاوت   به احتما   كه  بوده  متفاوت  زيادی حدود تا  مختلف  جغرافیايی شرايط در  بیماری

 .گردد می بر  مربوطه  ويروس  یها سويه
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 زرد  تب  عامل -

 است  به حدی  هموراژيك  تب تا  گرفته  شوندهدمحدو  آنفلونزای از  بیماری  اي   شدت

 نیـز   بیمـاران  درصد 11تا  1  بی   البته .شود می  مر   به مگجر  بیماران درصد 11در   كه 

 دردو  سـردرد  ، تـب   عاليم (روز 1تا  1)  كمون  دوره  طی از  پس .دهگد نمی بروز  عاليمی

  ايـ   دهگـد.  می  نشان را  لكوپگی ، بالیگی  آزمايشات و  شده  شروع  ناگهانی طور به ، عضالنی

  ، اسـتفراغ  ای روده  معـدی  زياد  خونريزی ، پوستی زير  خونريزی ، هپاتیت  عاليم با  بیماری

 و غـذا   جـذب   كاه دلیل  به دارد.  شدت پورپورا و  پتشی ، لثه ، بیگی از  خونريزی ، خونی

  نـاتوانی  و  ضـعف  و  بـوده   شـايع  پورپـورا  و پتشی ، لثه ، بیگی از  خونريزی ، خونی  استفراغ

  هـای  هپاتیـت  سـاير  از زرد  تـب   تشـخیص   بـه  ادرار در  آلبومی  وجود .شود می  مشاهده

 روز چگـد   بـرای  آمیگـاز   تـرانس   سـطح   رفت  با  و شديد  كگد. يرقان می  كمك  یويروس

  بیماری  اي   تشخیص  عاليم از  رونده پی   الیگوری و  خون در  نیتروژن  رفت  با  با  همراه

حـالی   در  است متغیر لیتر گر  در دسی میلی 31تا  1از   مستقیم  روبی   بیلی  سطح . است

 آمیگـو   آسـپارتات   سـطح   همچگـی   يابـد.  مـی   افـزاي   كمتـر  فسفاتاز  آلكالی   سطح  كه

 با تر ترانسفراز آمیگو  آ نی   سطح از  قلب  ماهیچه  تخريبدلیل  به  اوقات  گاهی ترانسفراز

  آريتمـی  و میوكـارد   اختالل ، متابولیك اسیدوز و  شوك ، فشارخون  نهايتاً كاه  رود. می

 .شود می  مشاهده  آخر بیماری  مراحل در دحا  توبولی نكروز و  قلب
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 : عامل انتقال تب زرد و توزيع جغرافیايی آن7-3شكل 

 

 ويروس ابوال -

 دارد روز( 33تـا   3از  )متغیر روز 31تا  1متوسط  طور به  انكوباسیونی  دوره  بیماری

 ، تهـوع  .شود می  شروع ، است  همراه دردرس و  میالهی با معمو   كه  تب  ناگهانی  حمله با و

 تظاهر  تب وجود  حی  در گلودرد و  سرفه ، سیگه  قفسه درد ، ، اسهال شكمی درد ، استفراغ

  يرقان ، كگهكتويت ، لمفادنوپاتی ،فوتوفوبیا  شامل  بیماری  شايع  خصوصیات ديگر .شوند می

 ، آلـودگی   خـواب   شـكل   بـه   اغلـب   مركزی  عصبی  سیستم  درگیری .باشد می  پانكراتیت و

 و  پتشـی  نظیر  خونريزی  تظاهرات  ،بیماری  پیشرفت با نمايد. می تظاهر كوما يا و  هذيان

  غشـای   و همـوراژی  شـود  مـی   ديده  شده آلوده  ناحیه  اطرا  در  مردگی خون و  هموراژی
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  هـای  راش  بیمـاران  بیشتر روز، 1  طی در دهد. می  رخ  بیماران بیشتر يا  نیمی در  مخاطی

  فـروك   بیمـار   تب، دو   هفته در نمايگد. می  تجربه  تگه  ناحیه در خصوصاً را ماكوپاپو ر

 با  اغلب  كه  بدن  یها ارگان كار در  اختالل با  شوك اثر در  ايگكه يا و يابد بهبود می و  كرده

 ، اسـت   همراه و... كبد عملكرد در  اختالل ، ادراری بی مگتشر،  عروقی  داخل  كواگو سیون

و   كگگـده  عـود   هپاتیت ، اوركیت ، آرترالهی با  است  ممك   نقاهت  دوره رود. می  بی  از فرد

 11از   مختلـف   های تیپ  ساب  به اثر ابتال درر ومی مر   میزان باشد.  همراه   عرضی  میلیت

 .باشد می درصد 31تا 

 

 ويروس ماربورگ -

درد   ،اسـتفراغ  و  تهوع ، میالهی سردرد،  بالیگی  عاليم با و روز 31تا  1  نهفتگی  دوره 

 ، زردی ، كگهكتويت ، لگفادنوپاتی ، فتوفوبی ، فارنهيت ، سرفه ، سیگه  قفسه درد ، اسهال ، شكم

  بـالیگی  تظـاهر   بیمـاری   پیشـرفت  بـا  كگد. می تظاهر كوما و CNS  و درگیری  پانكراتیت

 حـدود  در .شـود  می  شروع  مخاطی و  پوستی  سطوح در و اكیموز  پتشی  دهگده خونريزی

 در و  تگه در  اغلب پاكولر و ماكولر  های راش  شكل به  جلدی  عاليم  دارای بیمار  ،پگجم روز

 ديگـر   عاليـم  از كگـد.  مـی   فـوت   ارگـانی  چگـد   آسیب و  شوك  تابلوی با فرد  ،دو   هفته

 31در ر ومیـ  مـر   .باشـد  مـی   و يووئیـت   عرضـی   میلیت مكرر،  هپاتیت ، اركیت ، آترالهی

 . است نادر  ساب كلیگیكال  فر  .شود می درصد موارد واقع

 

  امسك  دهنده خونري ي  تب  عامل -

سـردرد،   ، تـب   عاليـم  بـا   روزه 1تا  1  كمون  دوره  طی از بعد  ناگهانی طور به  بیماری

  شـروع   رحمـی  و  گوارشـی   خـونريزی  ، بیگی  خونريزی  قبیل از  دهگده  خونريزی  تظاهرات

  شـبیه   بیمـاری   ايـ    عاليـم  درصـد(.  1) نیم تـا    است  پايی   بیماریر ومی مر  .شود می
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  بیماری  اي  از  ناشی  روانی  عصبی  عوار   كه  تفاوت اي  با  است كیاناسور  جگگل  بیماری

 .باشد می درصد 1از  كمتر  عفونت  اي  از  ناشیر ومی مر   میزان . است تر شايع

 

  ژونین  عامل -

  هجـو   .باشـد  مـی  روز 3تـا   1،  آلـودگی  از بعد  انكوباسیون  دوره  طبیعی  حالت در 

 را خـود   میـالهی   عضـالنی  درد و  كسـالت   احساس ، پی  رونده  تب با و  ناگهانی  بیماری

  عفونت ، يبوست ، ترسی نور ، گیجی ، چشم  كره  پشت ، درد معده  ناحیه درد دهد. می  نشان

  شـايع  ، خـون  فشـار   كـاه   و  تگـه   فوقـانی   ناحیه و  صورت  برافروختگی ، چشم  ملتحمه

 .شـوند  می  ديده  عمومی  لگفادنوپاتی و  بغل زير در مخصوصاً  پوستی  یها  یپتش .باشگد می

  یهـا  سـگدر   از  تركیبـی   ،ای رونـده  پـی   طور به  بیماران  بعضی و  بوده ناپذير تسكی   تب

  همـوراژی  ، لثـه   همـوراژی   شـكل   به  بیماری دهگد. می  نشان را  بیماری  عروقی و  عصبی

 ادرار، در  پروتئی  ، مويرگی  نشت  سگدر  غشاءها، ديگر و  بیگی  ، همواژی گوارش  دستگاه

 دهـد.  مـی   نشـان  را خـود   شـوك  و  عرو   تگگی ، نبض فشار  كاه  ، هماتوكريت  افزاي 

 دهـد.   رخ  باكتريال  ثانويه  عفونت يا  عروقی  نشتدلیل  به  است  ممك   ريوی  انفیلتراسیون

 و  لرزش ، رفت   راه در  و ناتوانی ها رفلكس  ضعف و  كاه  با و  است  شايع  عصبی  بیماری

 11تـا   31ر ومیـ  مـر    میـزان  . است شديد  العاده  فو   آگهی  پی  و  زبان  فاسیكو سیون

 . است درصد

 

 نتاها عامل -

 .باشـد  می روز 30متوسط طور  به و روز 03تا  1از  یرمتغ  بیماری  انكوباسیون  دوره 

  هموراژيك  تب هستگد.  بیماری  یها  شاخص ،حاد  بیگابیگی  نفريت و  ، ترومبوسیتوپگی تب

  اسـت   ممكـ   و  شده  كلیه  التهاب  سبب  كه  است  ويروسی حاد  عفونت  كلیوی  سگدر  با

 شود.  كلیه حاد  نارسايی  سبب  حتی
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  ويروسی نتاها  ريوی  سگدر  دهد. می  رخ  مر  درصد 31با   شوك و مگتشر  خونريزی

 ابتـدا  اسـت كـه   درصـد  11ر ومیـ  مر   میزان با  تگفسی  اختالل شديد  یربیما  شكل  به

 بـا   اسـت   ممك  دهد. می  نشان را خود  جگرالیزه  میالهی و  ناگهانی  هجو  با  تبصورت  به

 ،بعـد  روز 1تـا   0حـدود   در شـود.   همراهی  ايگتستیگال گاسترو  اختال ت و  شكمی درد

 و  كـاردی  تـاكی  نمايـد.  تظـاهر مـی   ،باشـد  می  نفس  تگگیو   سرفه  شامل  كه  ريوی  عاليم

  ريـوی   اد   ،پیشـرفته   هـای  حالـت  در دارنـد.  وجـود   ماليم  خون فشار  كاه  با  پگه تاكی

  كگگد.  مختل را  تگفس بعد  ساعت چگد  عر  در  است  ممك   كه شوند می  ديده  بیگابیگی

 

 عامل السا -

از   عفونت  كه  مواقعی در  انكوباسیون  دوره دارد.  گوناگونی  بالیگی  تظاهرات  سا  تب 

 از بعـد  .باشـد  می روز( 33تا  3)معمو ً  روز 31 شود می  مگتقل ديگر  شخص  به  شخصی

 كبد، در  كانونی نكروز تولید  ويروس ، انكوباسیون  دوره  شدن  طی و  بدن  به  ويروس ورود

  به  بیماری  میكاند،   مگطقه  يك در نمايد. می  و انسفالوپاتی  صورت  تور  ، بیگايی  پگومونی

 ، پوسـتی   راش ، دهـانی   هـای  زخم ، گلودرد، كسالت و  ناخوشی سردرد،  ناگهانی  تب  شكل

 را خـود   پروتئیگـوری  و  ، اسـتفراغ  مفاصل و  سیگه  قفسه و  پشت درد ، صورت اد  ، اسهال

 ، انسـفالوپاتی  ، هپاتیـت  ، كارديـت  ، پگومونی ، كونهكتیويت ،شديد موارد در دهد. می  نشان

مگجـر بـه     بیمارسـتانی  مـوارد  درصد 31حدود  .شود می  ديده  هموراژی يا و  عصبی  كری

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

  شوكدلیل  به  دو   هفته در  مر  .باشد می  مگگهيتی  عاليم و  آنسفالیت،  انسفالوپاتی  شكل

  شـوك   تـب   سـگدر    پـاتوفیزيولوژی  افتـد.  می  اتفا   خون  مايع  حجم  شدن  كم از  ناشی

انداز:  عبارت  مر  با مرتبط  بالیگی  تظاهرات . است  نشده  مشخص  كامل طور به  هموراژيك

  صورتی و  ريوی  اد  ، ادراری  برونده  كاه  ، محیطی  عرو   شدن  تگگ ، خون فشار  كاه 
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  مخاطی  سطوح  جزيی  هموراژی  به همراه  آسیت و  پلورال  یها  افوزيون ،موارد  بعضی در و

 . است

 

 زا عوامل ويروسی تب -

  خاكی  پشه  تب  عامل -

  كوچك  های پاپول  پوست  روی ، برخاكی  پشه  گزش از بعد  طبیعی طور به  انسان در 

  دوره  يـك  از بعـد   عاليـم   ايـ   مانـد.  مـی   بـاقی  روز 1تـا    كـه  شـود  می دار ايجاد خارش

 در  ويـروس  ، تب  شروع از بعد  ساعت 30از  .شوند میآغاز   روزه 1تا  1حدود   انكوباسیون

  آبريزش ، ترسی نور ، تهوع ، تب ، بدحالی سردرد،  شامل  بالیگی  عاليم .شود می  يافت  خون

تـا   11حـدود    تـب  . است  لكوپگی و  عضالنی درد ، شكم درد ، پشت و  گردن  سفتی ، چشم

بهبـود   مبـتال   بیمـاران   تمـا   كشـد.  مـی   طول روز 0تا  3كه   است گراد سانتی  درجه 01

 . است  نشده  گزارش  بیماری از  ناشی  مر   تاكگون  طبیعی  عفونت در و يابگد می

 

  ريفت  دره  تب  عامل -

طريقـی    چـه  از  عفونت  اي  كه از نظر صر  ، انسان در  بیماری  اي   بالیگی  تظاهرات 

  آلـودگی  ايجـاد  اثر بر .باشگد می  يكسان باشد  شده  مگتقل او  به ( آئروسل يا  مگس  )نی 

  هـم  و شـوند  مـی  مبـتال   تب  اي   به ها انسان  هم ، مشخص  مگطقه  در يك  آئروسل توسط

 در  بیماری  اي   ای مگطقه در  چگانچه .شود می  مشاهده  مگطقه  حیوانات در  بیماری  عاليم

  اتفـا    زيستی  حمله  يك زياد  با احتمال شود  مشاهده  عفونت  مخزن و  ناقل  مگس  غیاب

 و  بـوده   حسـاس   ويـروس   محتوی  یها  آئروسل  به  نسبت نیز  اهلی  حیوانات . است  افتاده

بـا    معمـولی   اپیـدمی   يـك  ايجـاد   مقـدمات  هـا  آن  شدن  آلوده با  است  ممك   اي رب عالوه

 روز 1تـا   3  بیمـاری   ايـ    كمون  دوره .گردد  فراهم  طبیعی كامالً  الگوهای و  خصوصیات

 چگد  كه شود می  شروع  حالی بی و  ضعف با  توأ   تب ، مدت  اي   گذشت از  پس و باشد می
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 ، از: كونهنكتیويـت انـد  عبـارت   دوره  ايـ    عوار  و  عاليم ساير . داشت خواهد  ادامه  روزی

 درصـد مـوارد    يك حدود . پتشی  مقداری احتما ً و  دماغ خون ، شكم  پیچ  و  حساسیت

  همراه  هپاتیت با غالباً  كه شوند، مبتال نیز  هموراژی  تب  ويروسی  سگدر   به  است  ممك 

 نیـز   شوك و ادراری بی ، زردی ، پتشی ، مخاطی  تحت  یها  خونريزی با  است  و ممك   بوده

 از  كمی درصد رسد. می درصد 11  به  بیمارانر ومی مر   میزان  صورت اي  در  باشد.  همراه

  بـه   وابسـته   چشـمی  شديد  اختال ت و ماكو   ضايعات  متحمل  است  ممك  نیز  بیماران

  دوره از  پس عمدتاً  چشمی  شوند. تظاهرات  شكستگی و  اد  ، هموراژی رتیگال،  وازكولیت

  بیمـاری   دايمی عضو  نقص  به  مرحله  اي  در  بیماران از  نیمی حدود و  شده  شروع  نقاهت

 شوند. مبتال   آنسفالیت  به نهايتاً  است  ممك   بیماران از  نادری موارد .شوند می مبتال

 

  دان   تب  عامل -

  لگفـاوی  غـدد  در و  شـده   بـدن  وارد  عفونی  پشه  نی  با  ويروس  ،طبیعی  حالت در 

  مختلـف   یهـا   بافـت  در  خون  طري  از روز 1تا  3 ظر  و  يافته تكثیر  نی   محل  اطرا 

 - اسـكلتی   دردهای سردرد، با  كه  استدار   تب  بیماری  يك  دانگ  تب .شود می مگتشر  بدن

  پیشـرفت  .شـود  مـی   مشخص ، چشم  درد كره و شديد سردرد سرما،  احساس با  عضالنی

  حساسـیت  و درد كمـر  و  عضـالنی   اسـكلتی  درد ، حـالی  بـی  و  سستی  سمت  به  ناگهانی

  درجـه  .شـود  مـی   ديـده   چشـايی   حـس  در  اختالل و  استفراغ ، تهوع ، اشتهايی بی ، شكمی

  طـر   بر  سو وزر در  گاهی و گردد میرب  طبیعی  به حالت روز 1تا  1از  بعد  بدن  حرارت

 يابـد.  مـی   افـزاي    بیماری  شروع از بعد  هشتم تا  پگجم  حدود روزهای در مجدداً و  شده

  بـرای  و شـود  ايجـاد   است  ممك   چهار  و  روزسو  در  مخملك  شبه يا ماكولوپاپولر  راش

 غالبـاً   لگفاوی غدد افتد. می  اتفا   ريزی پوسته  آن  به دنبال و  مانده  باقی  ساعت 33تا  30

  و مـر    بیماری  عوار   گرچها ،دارد  ادامه ها هفته  بیماری  نقاهت  دوره .شوند می  بزر 

  است  ممك   دانگ  هموراژيك  تب  به نا   شديدتری  بالیگی  سگدر  . است نادر  آن از  ناشی
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ـ   تقـاطع   واكـگ   يا  بادی آنتی یزياد مقادير وجود  نتیجه در  ديگـر   سـروتیپ  بـا  وده وب

  هتروتیپیك اولیه  پاس   پی در  سگدر   اي  باشد.  يافته  انتقال مادر  طري  از يا و  ويروسی

 تولیـد   اول  سروتیپ  علیه  متقاطع  واكگ  با  بادی آنتیی زياد مقدار و افتد می  اتفا   بدن

 و نمايـد  مـی   فعـال  را  كمپلمان  ،یباد وآنتی  ويروس از  متشكل  ايمگی  كمپلكس .شود می

  نتیجـه   كه شود می  پروتئی   كاه  و  ترومبوسیتوپگی و  عرو   نفوذپذيری  افزاي   باعث

  بـه   اسـت   وممك   است درصد 31تا3حدود ر ومی مر   میزان . است  خونريزی و  شوك  آن

 برسد.  هم درصد 01

 

  نیل  دره  غرب  تب  عامل -

 و  لگفادنوپـاتی  بـا   همـراه   كـه  دار اسـت  تب و  خفیف حاد،  بیماری  نیل  «غرب  تب»

  گرمسـیری  نیمـه  و  گرمسیری  نواحی ، خاورمیانه در  بیماری  اي  .باشد می جلدی  بثورات

  بـدن  وارد  كـولكس   پشـه   طريـ   از  ويروس .شود می  آسیا مشاهده  غربی  جگوبو آفريقا

  گاهی و  لگفادنوپاتی با  كه آورد می وجود را به  مگتشری  سیستمیك  عفونت و  ويرمی ، شده

 طـور  به مگگه  است  ممك   بیماری حاد  مرحله در .شود می  مشخص ماكولوپاپولر، با  همراه

 بـادی  آنتـی   كـه   مسـ   افـراد  در  است  ممك   بیماری  اي  مولد  ويروس شود. گرفتار گذرا

 د.نماي ايجاد را  ای كشگده  آنسفالیت گیرد می  صورت تأخیر با و  كم ها آنسازی   

 

 عامل چیكن گونیا -

  گـروه  از  شـده  ناشی  یها بیماری  اصلی  لمبس و  نمونهعگوان  به chikungunya  تب 

  ايـ   .شود می  شگاخته ،شوند می  ارتريت پلی و  راش ، تب  باعث  كه ها  آلفاويروس از  بزرگی

  بـه   سـالمتی   حالت از  سريع  وضعیتی تغییر با  كه  است  ويروسی حاد  عفونت  يك  بیماری

 .شود می  مشخص  بیماری
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  دمـای   سريع  افزاي   شكل  به  تب . است روز 33تا  3 بی  متغییر  آنكوباسیون  دوره

 خـود   دهگده تكان لرز با  همراه  فازی دو  اغلب و سانتیگراد  درجه 01 با ی  حدود  به  بدن

  افزاي   دوباره متعاقباً و نمايد  فروك   است  ممك   تب روز چگد از بعد دهد. می  نشان را

  كوچـك   مفاصل و  بوده آرتیكو ر پلی  آترالهی (.sadle-back )حالت  دباش  داشته محدود

  يـك   اسـت   ممكـ    عاليـم   اي  نمايد. می گرفتار را اند ديده  قبلی  آسیب  كه  هائی مكان و

ظـاهر    اول روز در  راش هسـتگد.   همـراه   میـالهی  بـا   كـه  بكشد  طول  ماه  چگدي  تا  هفته

 و  قرمـزی   شـكل   بـه  را خـود  معمـو ً  باشـد.   تأخیری  است  ممك   آن  هجو  اما شود می

 ماكولوپـاپو ر  و ماكو ر  شكل  يك  به و دهد می  نشان  گردن و  صورت  با ی  برافروختگی

 و صورت ها، لب ، تگه  روی  بعدی  ضايعات يابد. می  باشد، توسعه دار خارش  است  ممك   كه

 . است  شده  عگوان  بیماری  اي  در نیز  پتشیال  ضايعات .شود می  ديده پاها و ها دست  كف

 و  تهـوع  ، فارنهيـت   عیگـی   عاليـم  بـا  درد گلـو  ، چشـم   كاسه  پشت درد فتوفوبیا، سردرد،

 ؛ است شايع  بزرگسا ن در شديد  مفصلی  درگیری دهد.  رخ  است  ممك   همچگی   استفراغ

  حملـه   شكل  به  مركزی  عصبی  سیستم  به مربوط  عاليم با  اغلب ها بچه در  صورتی كه در

  گزارش HLA-B27  افراد در  مفاصل  مدت طو نی  درگیری . است  همراه  وتشگج  ناگهانی

 . است  شده

 

  راس  رودخانه  عامل - 

 .باشـد  مـی  روز 3تـا   3 معمـو   و روز 33تـا   1از  متغیر  بیماری  انكوباسیون  دوره 

  شـروع  پـا(  و  دسـت   كوچـك   مفاصـل   ويـهه  )به  مفاصل  تور  ، آرترالهی با معمو ً  بیماری

 امـا   است ماكولوپاپو ر معمو  شود می ظاهر  فوقانی  های ا اند و  تگه در  كه  راش .شود می

  ديـده  انـد  شـده   آلوده  كه  هايی آن درصد 01از   بی  در  آرتريت .شود می وزيكو ر گاهی

 ، تهـوع   مثـل   عمومی  عاليم با  اغلب موارد  اي  هستگد.  شايع نیز  تب و  آرترالهی .شود می

  كـف   اريـتم  ، فارنهيـت   مواردی در  همچگی  هستگد.  همراه فتوفوبیا و ، پشت درد سردرد،
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  هفتـه  دو  مـدت   ظر   بیماران  اكثريت اند. شده  توصیف  پتشی و  لگفادنوپاتی پا، و  دست

يـك    بـرای   حتـی  را  مفصـلی   های نشانه ديگر  برخی اما نمايگد، می  راكسب  كامل  بهبودی

 دهگد. می  نشان  سال

 

 عامل سندبیس -

 شـديد،   تـب  با  تیپیك  عالمت  اولی  . است روز  ش  تا  سه  بیماری  اي   كمون  دوره

 ظـاهر  بعـداً   پـاپو ری   یهـا  راش . اسـت   همـراه   سـرگیجه  و  مفصـلی   دردهای ، قراری بی

  وزيكـولی   زخـم  و  گوشـتی   كـا    روی  كوچـك   های وزيكول  زخم  ،آن  به دنبال .شوند می

 كـرد.  جـدا  نیز ها وزيكول از  توان میرا   ويروس  اي  .گردد می ايجاد پا و  دست در بزرگتر

  كـه   بیمـارانی   ولی .يابگد می بهبود  هفته  يك از  پس sandbis  تب  به مبتال  بیماران اكثر

  تظـاهرات  مانـد.  مـی   بـاقی   هفتـه ش   تا  شانيها مفاصل درد ،ه باشگدشد  آرتريت دچار

 معمو ً  بیماری  اي  .باشد می ناپايدار  میوكارديت و  آنسفالیت  شامل  غیرمعمول  كلیگیكی

 دارد.  خفیف سیر ها بچه در

 

 عامل لنفاتیكی كوريو مننژيت -

  آنگاه و شود می ظاهر  لكوپگی با  همراه  سیستمیك  عاليم و سردرد بادار   تب  بیماری 

 و شـديد  سردرد با همراه .گردد میباز دامجد  تب روز 0تا  3از   پس .شود می محدود  تب

تـا   111حـدود  SCF  مايع  پروتئی  میزانو  SCF فشار  افزاي  ، پاپی اد  ، مگگهيت ايجاد

  تظاهرات با  انسفالومیلیت و  آنسفالیت  به  صد لگفوسیت چگد و  سی سی در  گر  میلی 111

 از  اتونومیـك  و  حسـی   اعصـاب  در  اخـتالل  و  كرانیـال   اعصاب  آسیب ، پارايلهی سايكوز،

  با تاكی كاردی . میوكارديت است  اوركیت و  آلوپسی و  آرتريت  میوكارديت ديگر  تظاهرات

 بـا   انگشـتی   بـی    مفاصل  درگیری  به شكل  آرتريت . است  همراه EKG ديگر  تغییرات و

 مادر .شود می  حاصل بهبود  هفته چگد  طی  كه  است  همراه مختصر  قرمزی و  و تور  درد
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 ايجـاد  و گـردد   جگـی  ه شـدن  آلـود   سـبب  و  شـده  مبـتال  توانـد  مـی   حـاملگی   در طی

 بگمايد.  كوريورتیگیت و  میكروسفالی ، هیدروسفالی

 

 عامل مايارو -

 و  جلـدی   بثـورات  ، تـب  بـا   همـراه   بیمـاری   نـوع   يـك   اپیدمی  عامل  ،ويروس  اي  

  ويـروس  و  آنیونـگ  چیكونگونیـا،  بـا   ويـروس   ايـ    بـالیگی   تظاهرات .باشد می  آرتروپاتی

  ايـ    اپیـدمی   سـه  از تـا  دو . اسـت   تفكیـك   قابل غیر  رأس  رودخانه  ويروس ، سیگدبیس

 در  عفونـت  درصـد  . اسـت   داده  رخ  بولیوی در  ديگری و  برزيل  آمازون  مگطقه در  بیماری

 ،آلـوده  افـراد  از  زيـادی   نسـبت  و درصـد(  31)  بوده با   برزيل Belterra  مگطقه  اپیدمی

  نسـبت  و بـروز  نظـر  از  بیمـاری   عاليـم  و  شكايات ند.ا هداد  نشان را  بیماری  بالیگی  عاليم

 .باشد می  آلفاويروس  یها عفونتساير  شبیه  ،شیوع

 

ي نظـارت بـر   هـا  سیسـتم تشخیص يك حمله از طريق  -3-11

  ها بیماري

چیزی است كه برای تشـخیص   مشابه آن زيستیمتدولوژی نظارت برای يك حادثه 

 .شود می گرفتهكار  به ی نادرها بیماریی جديد يا ها بیماری

 های بزر  ی شخصی گرفته تا بیمارستانها از مطب - ی درمانیها نظارت، تما  رده

( active( يـا فعـال )  passiveفعال )گد غیرتوان می ی نظارتیها سیستم. گیرد میبررا در -

انـدركاران   هايی دارد كه توسط دست فعال تكیه بر گزارشی نظارتی غیرها سیستمباشگد. 

حساسـیت و اعتبـار ضـعیف     هـا  سیسـتم . اي  گردند می بهداشتی از بیماری مربوطه ارائه

دهگـد. ايـ     مـی  بوده و پوش  حـداقلی  "timeliness"داشته و فاقد ارزش ً سر وقتی ً 

كارايی چگـدانی   ،ی مدرن مثل نظارت بر رويدادهای بیولوژيكیها نظارتجهت  ها سیستم
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مـوقعی   هاطالعات مفید و ب تواند می ندارند. تگها گزارش آزمايشگاهی الكترونیكی است كه

 را جهت مگظورهای اپیدمیولوژيكی فراهم كگد.  

ی نظارتی در سـطوح محـالت، ايـا ت و يـا     ها سیستمدر ايا ت متحده آمريكا اكثر 

، هـا  بیمـاری . مركـز كگتـرل و نظـارت بـر     گیرنـد  می فعال انجا صورت غیر هحتی فدرال ب

(CDC)  ی عفـونی را تحـت نظـر و    هـا  بیماریفعال از ی نظارتی غیرها سیستمشماری از

 Nationalدر ايــ  خصــوص، سیســتم شــده  شــگاختهكگتــرل دارد. بهتــري  سیســتم 

Notifiable Disease Surveillance كه  باشد میCDC  گیـری كـه    از طري  گـزارش

 CDCحاصل همكاری و تشريك مساعی پزشكان، دپارتمان بهداشت محلـی و ايـالتی و   

 .گیرد میكار  به را است، آن

 طـور  بـه اندركاران بهداشتی مربوطـه   در نظارت فعال  ز  است كه مأموري  و دست

 ،را جستجو و تشخیص دهگد. در اي  سیسـتم  ها گیری همهو  ها بیماریفعال موارد جديد 

. برای باشگد می ی نظارتی غیرفعالها سیستمتر از  موقع هتر و ب تر، با اعتبار اطالعات صحیح

شـمار كـافی از افـراد    های بهداشتی محلی بايـد   دپارتمان ،برقراری و هدايت نظارت فعال

های آنها باز بیگـی   مرتب آموزش طور بهديده را در اختیار داشته باشگد و  مجرب و آموزش

 روز گردند.  هو ب

عوامـل عفـونی را گـردآوری و     اي  افراد علمی و متخصص، اطالعات اپیـدمیولوژيك 

را نیـز  غیرفعـال  ی نظـارتی  هـا  سیسـتم نمايگد و در كگار فعالیت خود، فعالیـت   می آنالیز

 ،ی اضطراری جهـانی ها بیماریكگگد. سیستم معمول امروزی در باره  می كگترل و هدايت

 برد.  می ی الكترونیكی بهرهها از ايگترنت و آدرس

يك طرح از اتحاديه افراد علمی و متخصص در آمريكا تحـت عگـوان    ،مثال عگوان به

ProMED (Program for monitoring Emerging Disease  بـرای ارتبـاط )   دهـی

ی هـا  گیـری  همـه های فعال نظارتی در سراسر جهان كه قادر بـه تشـخیص    میان ايستگاه

 ی عفونی هستگد، تشكیل شده است. ها بیمارینامعمول از 
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ی بهداشتی عمومی شـهری  ها سازمانبودجه زيادی را جهت  CDC 3333در سال 

ايا ت معیگی از ايا ت متحده آمريكا اختصـاص داده اسـت. ايـ  بودجـه بـرای توسـعه       

مـورد اسـتفاده   بهداشت عمـومی  های  و ديگر زيرساخت ها بیماریی نظارت بر ها سیستم

 .  شود می واقع

مخـاطرات عمـدی و غیـر عمـدی      میسیستم بهداشت سالمت در اروپا در برابر تمـا 

يی با وظـايف و  ها سازمانصورت مراكز و  به ،موجود در محیط مانگد تهديدات بیوتروريسم

 شده و تحت نظارت دولت وجود دارد. ريزی هتعهدات برنام

و اعـال  خطـر سـريع    رسـانی   اطـالع ارزيـابی،  ی ها سیستمكه شامل  ها سیستماي  

 ، عمدتاً شامل موارد زير است:باشد می

- RAS-BICHAT   ــر تهديــدات و  زيســتی)سیســتم ســريع اعــال  خطــر در براب

 شیمیايی(

- RAS-CHEM )سیستم سريع اعال  خطر در برابر تهديدات شیمیايی( 

- EWRS العمل اولیه( اعال  خطر و عكس )سیستم 

- MEDISYS سیستم هوشمگد پزشكی در برابر عوامل عفونی و بیوتروريسم() 

- ADNS  ی حیوانی(ها بیماریرسانی  اطالع)سیستم 

- RASEF  درباره غذا و مخاطرات غذايی(رسانی  اطالع)سیستم 

- TRACES )سیستم بازرگانی و صادرات( 

- EUROPHYT  بهداشت گیاهان(رسانی  اطالع)سیستم 

- CIS  مشتريان(رسانی  اطالع)سیستم 

- CRMS )سیستم مديريت ريسك در برابر جامعه مشتريان( 

- RAPEX تولیدات، به جز مواد غذايی(  می)سیستم اعال  خطر سريع در برابر تما 
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 دهگـدگان  ارائـه  نیازهـای  حمايـت از  بـه  يك شـركت  ،3333مثال در سال  عگوان به

 و بـا كیفیـت بـا     درمـان  تضـمی  ، درمانی مگاسـب ی ها سیستم، بهداشتیی ها مراقبت

 توسـط  Medisysشـركت بـا نـا      ايـ   .شـد  داده اختصـاص ای  حرفه خدمات پشتیبانی

هـای   زمیگه میتما گسترده درای  تجربهو با ای  حرفه و پرسگل بهداشت پزشكانجمعی از 

تمركـز بـر    و به جزئیات توجه تعهد خدمات به مشتريان، شد. ازیاند راه پزشكی مديريت

گرديـد،  مركـز   اي  مگجر به گسترش نیروی انسانیتوسط  تخصصی خطوط تولیدی روی

، برداری بهرهبهبود كیفیت، مديريت های  در زمیگه ارزش با يك مگبعامروز به  كه طوری به

تعلــیم نیــروی پرســتار در ، هــا ، مــديريت پــروژههــا دادهآوری  جمــعمــديريت اشــخاص، 

 .تبديل شده استموقت و دائم و بهداشت، درمان و مشاوره های  موقعیت

هـای   بهداشتی به افـراد و شـركت  ی ها مراقبتهای  حل راه Medisysگروه بهداشت 

خدمات سالمت اجرايی اسـت كـه شـامل     دهگده شركت ارائه اي  كگد. میبزر  را فراهم 

يك معايگه پزشكی توسط پزشك اجرايی تخصصی سالمت، و همچگی  طیف وسـیعی از  

لكـرد ريـه و   قلبی، ارزيـابی بیگـايی، شـگوايی، عم   ی ها بیماریارزيابی سرطان، ی ها روش

خدماتی همچـون بررسـی    ،. از طرفیباشد میآمیز در زندگی افراد  ارزيابی عوامل مخاطره

بهداشـتی، درمـانی و مـديريت رويـدادهای مربـوط بـه       هـای   محل كار در كاه  ريسك

پزشــكی، ارزيــابی هــای  بهداشــت، خــدمات تصــويربرداری پزشــكی مســتقل از ارزيــابی 

، شـركت  اي  بر . عالوهدهد را ارائه میمربوطه های  تحلیلو عملكردی، و تجزيههای  توانايی

افـراد در حـال    میخدمات مسافرتی، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی بـه تمـا  دهگده  ارائه

 .باشد میدر سراسر دنیا  مسافرت

، مانیتوريگــگ، بررســی و تشــخیص Medisys وظــايف مركــز تــري  مهــميكــی از 

دهـد برخـی از كشـورها بـا      مـی نشـان   Medisys. گزارشـات  باشـد  می زيستیتهديدات 

هـای ژنتیكـی، كماكـان در پـی گسـترش       و دسـتكاری  فگـاوری بیوی هـا  روشاستفاده از 

ی هـا  بیمـاری باشگد. در ديگر گزارشی كه توسـط مركـز تحقیقـات     می زيستیی ها سالح
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ی عفـونی در  هـا  بیمـاری عفونی توسط سايت مگتشر گرديده حاكی از شیوع با ی برخی 

ی ها سالحمركز، احتمال استفاده از  اي  بوده كه كارشگاسان بهداشتمرز لبگان و سوريه 

 د.  دانگ میمگاط  را دور از ذه  ن اي  در زيستی

هـای   يـك جـزء حیـاتی از زيرسـاخت    عگـوان   به Medisysشبكه بهداشت و درمان 

دهـد،   میجامعه، آمادگی خود را برای پاسخگويی به شرايط اضطراری كه در جامعه روی 

اضطراری و مديريت جامعه در های  يی جهت تسهیل برنامهها روشدهد. اجرای  مینشان 

 Medisysشــرايط بحــران بســیار حــائز اهمیــت اســت كــه شــبكه بهداشــت ســالمت   

، يـك سیسـتم   Medisysسـازد.   مـی شرايط را فراهم  اي  مورد نیاز درهای  كمك میتما

مختلـف در يـك زمـان    هـای   زبـان تواند اطالعات بیشتری به  میپیشرفته است كه  كامالً

 ارائه دهد.  

اطالعات پزشكی قانونی، اطالعـات كگتـرل كیفیـت، خـدمات سیسـتم اجتمـاعی و       

 Medisysشـبكه   هـای  ی عمـدی و غیرعمـدی، از ويهگـی   هـا  عفونـت اطالعات كگتـرل  

و مـديريت شـبكه بهداشـتی    ريـزی   برنامهكارفرما به  311در كانادا  ،. برای مثالباشد می

كگـان و  مجموعه، افـزاي  رضـايت كار   اي  پردازند كه اساس می Medisysتحت نظارت 

 .باشد می آنوری در جهت بهبود شركت و حفظ اعتبار  مشاركت آنها، افزاي  بهره

 

مبنی بر استفاده از كننده  ي حملهها گروهاذعان مستقیم   -3-11

  در زمان رويداد واقعه زيستیعوامل 

دشم  ممك  است برای جلب توجه و ايجـاد وحشـت و تـرس، انجـا  يـك حملـه       

را اعال  نمايد. احتمال دارد كه خبر كذب و جگبه شوخی داشته باشد. اگر عامـل   زيستی

باشد )مانگد غبـار(، ممكـ  اسـت بـه     آوری  جمعآسانی قابل  هحالتی باشد كه ب همفرو  ب

شـده يـك    شـتر بـرای تشـخیص ايگكـه عامـل اعـال       سـاعت يـا بی   30زمانی در حـدود  
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شـده   ز باشد. اگر عامل اعال عفونی است و يا يك ماده غیر مضر است، نیا میكروارگانیسم

 . خواهد شدقابل رؤيت باشد، تشخیص آن با مشكالتی روبرو غیر آئروسل شكل به

 

 ي آزمايشگاهی ها بررسیيك حمله از طريق  تأيید -3-11

  أی تـو ها روش، استفاده از زيستیكلی در تشخیص آزمايشگاهی يك حمله  طور به

ی بـا  تأيیـد ی تشخیصـی غیـر سـريع و    هـا  روشتشخیصی سريع با اختصاصیت كمتر و 

شـده   گرفتـه  كـار  بهی آزمايشگاهی تشخیصی ها روشگردد.  میاختصاصیت بیشتر توصیه 

تفاده را داشـته  بايستی قابلیت شگاسايی اكثريت وسیعی از عوامل محتمـل مـورد اسـ    می

سرعت در مراكز مختلف تشخیصی قابل انجا  باشگد. ايـ    سادگی و به باشگد. همچگی  به

نزديك و خويشـاوند داشـته   های  بايد حداقل واكگ  متقاطع را با میكروارگانیسم ها روش

مختلف بالیگی و محیطی حتی به میزان های  ر انواع نمونهو عامل يا عوامل مورد نظر را د

 كم شگاسايی نمايگد.

بديهی است هر اقدا  تشخیصی آزمايشگاهی كه بتواند عامل يا عوامل مورد نظـر را  

افراد با آنها شگاسايی نمايد ارزشمگد است چرا كه با اعال  خطر سـريع بـه    مواجهقبل از 

ی محـافظتی اقـدامات   هـا  لبـاس توان بـا اسـتفاده از ماسـك و     میافراد در معر  خطر، 

ی هـا  بیمـاری دلیـل ماهیـت اكثـر     هبـ  ست كها پیشگیرانه را اعمال نمود. اما واقعیت اي 

بعد از در معر   زيستیعفونی از جمله وجود دوره كمون آنها، بسیاری از موارد حمالت 

 شوند. یمگرفته شده شگاسايی  كار بهقرارگیری افراد با عوامل 

ی ويهه و تخصصی جهت شگاسايی ها آزمايشگاهممك  است انتقال مواد مشكوك به 

در ايـا ت   ،ضرورت پیدا كگـد. بـرای مثـال    ،و تعیی  هويت عامل يا عوامل مورد استفاده

ی مرجـع و تخصصـی مؤسسـه تحقیقـاتی     هـا  آزمايشگاهمتحده آمريكا در چگی  مواردی 

 (CDC) ها بیماریی عفونی ارت  ايا ت متحده و مركز كگترل و پیشگیری از ها بیماری

دهگد. حتی اگـر هواپیمـای اختصاصـی نیـز      می ها انجا  ی را بر روی نمونهتأيیداقدامات 
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كشد تـا نمونـه از محـل تهیـه و بـه آزمايشـگاه        می زيادی طول نسبتاًموجود باشد زمان 

د يل مشـكالت فگـی انتقـال يـا شـرايط جـوی        هتحويل گردد و اي  زمان ممك  است ب

تـر   بیماری باعث وحشت بیشتر، انتشـار سـريع   تأيیدتر گردد. تأخیر در  نامگاسب طو نی

ی هـا  روشلـذا توسـعه    ؛های پیشگیری يا درمان خواهـد شـد   اثر شدن برنامه عامل و كم

 ماد بايد در اولويت با يی باشد.ابل، عملیاتی و قابل اعتتتشخیصی پر

 

 زيستیامنیت مواد  -3-13

گـويی مـواد    محافظـت، كگتـرل و پاسـ    ": بر اساس تعريف سازمان جهانی بهداشت

پیشگیری از دسترسی غیر مجاز افـراد، گـم   مگظور  بهها  بیولوژيكی ارزشمگد در آزمايشگاه

امگیـت مـواد بیولـوژيكی نامیـده      ،المللی آنها شدن، دزدی و استفاده نابجا و يا انتشار بی 

 ."شود می

Valuable Biological Materials (VBM)   يا مواد بیولوژيكی ارزشمگد، بـه آن

ــی  ــه م ــوژيكی گفت ــواد بیول ــوع از م ــد براســاس درخواســت   ن ــه باي صــاحبان، "شــود ك

 ، تحت نظـارت، كگتـرل  "گذاران ولی  سرپرستی يا نگهداری و قانونگان، مسوكگگد مصر 

هـا   ها اقدامات خاصی برای مراقبت و حفاظت از آن قرار داشته و در آزمايشگاه نگهداری و

های اقتصادی، تاريخی، و يا حفاظت افراد جامعه از تاثیرات زيانبخ  قرار  ارزشمگظور  به

ر امل غیـ تواند شامل عوامل بیماريزا و سمی، عو رزش میاداشته باشگد. مواد بیولوژيكی با 

های واكسـ ، مـواد غـذايی، عوامـل بیمـاريزايی كـه دسـتكاری ژنتیكـی          سوشبیماريزا، 

باشـگد. سـازمان    های بسیار غیر عـادی  اند، محتويات سلولی، عگاصر ژنتیكی، و نمونه شده

جهانی بهداشت تعیی  اسـتانداردی در سـطح ملـی را، بـرای كشـورها و موسسـاتی كـه        

كی، مـواد بیمـاريزا و سـمو  داشـته     هـای بیولـوژي   محافظت از نمونه مسئولیتتوانگد  می

 كگد. باشگد، توصیه می
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 جابجايی و انتقال مواد عفونی -3-13-1

هـای مرضـی مشـكوك كـه بـرای تشـخیص بیمـاری از انسـان و يـا حیـوان            نمونه

هـا بايـد بـه طريقـی      نمونـه  ايـ   شوند بايد به آزمايشـگاه ارسـال گردنـد.    آوری می جمع

كگگـد را بـه    ها شـركت مـی   امگیت كسانی كه در انتقال آنبگدی شوند تا سالمت و  بسته

سـالمت  كگگـده   توانـد تضـمی    های مرضی مـی  بگدی صحیح نمونه مخاطره نیگدازد. بسته

در ضـم  انتقـال   بگـدی   بسـته كگگد باشد. در صـورتی كـه    ها را مگتقل می افرادی كه آن

بلكه افـردی كـه در    ،ادخیر خواهد افتأرسیدن آن به مقصد به تتگها  نهآسیب ديده باشد 

بگـدی   بسـته گیرنـد.   ضم  انتقال بـا آن در تمـاس خواهگـد بـود در مخـاطره قـرار مـی       

باشگد با توجه به قوانی  خـاص صـورت گرفتـه و    كگگده  هايی كه ممك  است آلوده نمونه

 بايد به همراه اطالعات كافی باشگد.  

 .گیرند در دو رده قرار میكگگده  های احتمالی آلوده نمونه

كـه  باشـگد  ای  وامـل آلـوده كگگـده   هايی كه ممك  اسـت حـاوی ع   نمونه رده الف:

 جاد كگگد.  اي  آور و يا مر كگگده  ی ناتوانها بیمارید نزد انسان يا حیوان توانگ می

 گیرند. هايی كه در گروه با  قرار نمی نمونه رده ب:

های خاصـی را  داسـتاندار  ،از هر دو گروه زيستیهای  سازمان ملل برای انتقال نمونه

ای طب  دستور كار زيـر   سه  يهبگدی  بسته ،های گروه الف برقرار كرده است. برای نمونه

 توصیه شده است:

شامل ظرفی ضد آب و غیر قابل نشت پوشیده از مواد جاذب، برای جـذب   ، يه اول

 مايعاتی كه ممك  است از نمونه خارج شود. 

غیر قابل نشـت، كـه در اطـرا  ظـر  محتـوی      و ضد آباز مواد با دوا ،  ، يه دو 

توان چگد عدد از ظرو  محتوی نمونـه را بـا    شود، تشكیل شده است. می نمونه بسته می

ازه كـافی بـرای جـذب    انـد  كرد ولی بايد مواد جـاذب آب بـه  بگدی  بستههم در  يه دو  

 مايعاتی كه ممك  است نشت كرده باشد در اطرا  آن پیچیده شود. 
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 شود. ه سو  كه در روی تما  دو  يه با  پیچیده می ي

شـده تهیـه شـود و بـه همـراه       هـای تگظـیم   د با رعايت دقی  معیارها باي بگدی بسته

 ايـ   هـا باشـد.   شده بـر روی آن  های انجا  آزماي دهگده  نشان میهای  ز  رس گواهیگامه

متری، مقاومت در مقابل ضربه برای سـوراخ شـدن و    3ها شامل سقوط از ارتفاع  آزماي 

مقاومت در مقابل فشار است.  يه خارجی بايد دارای برچسـب سـازمان ملـل باشـد كـه      

ول آشگا به مقرارت آزماي ، مـورد آزمـاي  قـرار    ئوسیله مس بهبگدی  بستهدهد  نشان می

های گـروه   ب مخصوص سازمان ملل برای حمل نمونهگرفته و پذيرفته شده است. برچس

را بايد از ارائه كگگدگان مجـاز آن تهیـه   كگگده  آلوده زيستینقل مواد و حملمگظور  بهالف 

 نمود. 

گروه الـف اسـتفاده كـرد ولـی     بگدی  بستههای گروه ب نیز بايد از روش  برای نمونه

برچسب سارمان ملل ندارنـد. مقاومـت   های مقاومت و استفاده از  يید آزماي أنیازی به ت

هـا   بگـدی  بستهنوع  اي  ماي  مگاسبی برایشار و سقوط از ارتفاع دو متری، آزدر مقابل ف

تواند در محل، در صورتی كه از مواد مگاسـب اسـتفاده    ها می نمونه اي  است. بسته بگدی

و بگـدی   بسـته  ی مجـاز هـا  سـازمان ها نیازی به استفاده از  شود، صورت گیرد و ارسال آن

 برچسب خاص ندارد.  

هـای مخصـوص اسـتفاده     و نشـانه  ها های گروه الف و ب بايد از برچسب برای نمونه

هـا   نوع برچسـب  اي  های ارسالی با ي  خشك و يا ازت مايع نیز بايد از شود و برای نمونه

نیـز   وسـیله نقلیـه   و ساير اطالعات مربوط به د. مقرارت گمركی كشور مقصداستفاده گرد

های گروه الف بايد حاوی برچسبی توسط فرستگده بـا   گردد. نمونه درج می ها  در برچسب

صـحیح آن،  بگـدی   بسـته باشد. درج شماره گـروه بگـدی كـا ،     "كا ی خطرناك"عگوان 

شـود، از   ای كـه حمـل مـی    كگگـده  بـرای مـواد آلـوده    تهیه مدارك  ز  و نصب برچسب

توانـد   شده مـی  . فقدان هر يك از شرايط گفتهباشد می كگگده نونی ارسالاهای ق مسئولیت

 شود.بگدی  بستهكگگده  سبب تعقیب قانونی ارسال
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 ونقل حمل -3-13-1

د گـ د و يا از كشورها بايد عبور كگنشو هايی كه به كشورهای ديگر فرستاده می نمونه

د تـا  گمربوطه باشد بايد دارای اجازه قانونی واردات و صادرات كشورهای گتا به مقصد برس

 ايـ   كـه بـه همـراه     مـی زی نمود. جزيیـات مـدارك    رديابها را  وسیله بتوان آن اي  به

طـور معمـول    د. ولـی بـه  گـ كگ مشخص می ونقل حملهای  های خواهد بود را شركت نمونه

و يـا مقامـات گمركـی مشـخص      ی سالمت، كشـاورزی ها سازمانوسیله  شرايط انتقال به

 شود. می

هـای   مانزسـا  زيسـتی هـای   هگگی ارسـال كگگـدگان بسـته بگـدی    همـا همكاری و 

هـا ضـروری    و سـالم آن  موقع بهها برای رسیدن   یدبگ كگگدگان بسته ونقل، و دريافت حمل

  همكـاری  ايـ   جاداي  در ،ی مختلفها سازمان اي  قراری ارتباط موثر و مفید بی است. بر

 ايـ   بـا  ،زيسـتی های مواد  شود كه قبل از ارسال بسته تاثیر بسیار زيادی دارد. توصیه می

 های همكاری فراهم شود.  ر شده و زمیگهاارتباط برقر ها سازمان

ول ئمسـ  ،زيسـتی هـای حـاوی مـواد     فرستگدگان، حمل كگگدگان و گیرندگان بسته

رعايـت تمـا  مقـررات و قـوانی  مربـوط بـه       آمیز آنها هستگد.  سالمت رسیدن موفقیت به

هـا را بـه    و خـروج محتويـات آن   ديدنتمال آسیب حا زيستینوع محصو ت  اي  ارسال

احتمالی مرد  با عوامـل عفـونی را كـم خواهـد      مواجه ،و در نتیجه دهد خارج كاه  می

امتگاع كـرده  ها  بگدی بستهگونه  اي  توانگد از قبول ارسال می ونقل حملی ها سازمانكرد. 

 نمايگد.   اعمالها  و يا مقرارت خاص خود را برای ارسال آن

ها وجود نداشته باشد و يـا   ممك  است در بعضی از نواحی امكان ارسال مگظم نمونه

نـوع كا هـا نداشـته     ايـ   ونقـل  حمـل ها قانون خاصی برای  ممك  است بعضی از كشور

كل مواجـه خواهـد شـد. تگهـا از طريـ       ها بـا مشـ   صورت ارسال نمونه اي  باشگد، كه در

طـر  كـرده و از رسـیدن سـالم و     ها را بر توان موانع حمل نمونه یهای مستمر م كوش 

 ها با رعايت شرايط قانونی اطمیگان حاصل نمود. آن موقع به
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 ها انتقال نمونهو آوري  جمعنكات كلیدي در  -3-13-3

 نظر داشت:ها بايستی موارد زير را در  نمونهآوری  جمعدر 

را ترشحات  ياشده و حداقل آلودگی آوری  جمعناحیه اصلی عفونت  در نمونه بايد -

 های مجاور داشته باشد. يا بافت ها ارگانبا 

ادرار، هـای   از نمونـه  هـا  از جداسـازی مطلـوب میكروارگانیسـم    اطمیگانمگظور  به -

گیـری، ظـرو  و    نمونـه بايد از لواز  مدفوع، خلط، بزا ، ترشحات و پوسته زخم و چرك 

گیری بايستی دارای درپوش محكم  ب استفاده نمود. ظرو  نمونهسهای كشت مگا محیط

ی هـا  آبهگگا  انتقال جلوگیری شود. سودر و مگاسبی باشد كه از نشت و آلودگی نمونه 

چرب باشـد و سـواب آلهيگـات كلسـیم نیـز      ممك  است حاوی بقايای اسیدهای ای  پگبه

موجب ممانعت از رشد برخـی   ،ممك  است باعث نشر محصو ت سمی شده و در نتیجه

اسـتر   ئی از جگس داكرون يا پلیها آبپسگد گردد، لذا استفاده از سو ی مشكلها باكتریاز 

  دهگـده يـا ظـر    نمونه را بايد در يـك محـیط انتقـال   ی حاوی ها آب. سوشود میتوصیه 

 مرطوب جهت جلوگیری از خشك شدن و مر  باكتری قرار داد.  

برای گرفت  نمونه از خون، مايع مغزی نخاعی، ترشحات داخل حفرات و مفاصـل   -

رون كشـید و وارد ظـر    نمونه را توسط سر سوزن و سرنگ بی توان می ی بستهها و آبسه

 . وداستريل نم

هـايی   همچگی  ترشـحات و چـرك  برداری از پوست و مخاط سطحی و  برای نمونه -

 از سواب استفاده كرد. توان می كه مقدار آنها خیلی كم است

سـواب را درسـت قبـل از     تـوان  مـی  بـرداری از مكـان خشـك پوسـت     برای نمونه -

مرطـوب نمـوده و سـپس عمـل      Nutrient brothبا سـر  فیزيولـوژی يـا    برداری  نمونه

 را انجا  داد.برداری  نمونه

. بـرای مثـال جهـت    شـود  مـی برداری  نمونهاز ماده شستشو شده  ،ددر برخی موار -

  .شود می از شستشوی گلو استفاده ها معمو ً بررسی ويروس

http://lab-sciences.blogfa.com/
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تـا بـدي  ترتیـب    نمونه بايسـتی مشـخص گـردد،    آوری  جمعزمان مگاسب جهت  -

ــه حــداكثر  شــانس جداســازی میكروارگانیســم ــا ب ــدی به ــب تیفوئی ــثالً در ت  ،رســد. م

در طی هفتـه اول بیمـاری از خـون جـدا نمـود.       توان میعامل عفونت را  میكروارگانیسم

كشت مدفوع و يا ادرار معموً  در طـی هفتـه دو  و سـو  بیمـاری مثبـت خواهـد شـد.        

های سرمی در طی هفتة دو  شروع به افزاي  كرده و در طی هفته پـگجم بـه    آگلوتیگی 

 رسد. مقدار خود می بیشیگه

های كشت بايد گرفته شـود   انجا  تكگیكمگظور  بهمقدار كافی از نمونه مورد نظر  -

های  ز  درمورد حجم مگاسب نمونه مورد نظر جهت كشت بايـد تگظـیم    و دستورالعمل

ای مجدد میسر نبود،  های ناكافی بايستی نگهداری شوند. چگانچه تهیه نمونه گردد. نمونه

يكاسیون داشت بايسـتی روی نمونـة اولیـة ناكـافی     اند ونهو از نظر كلیگیكی نیز كشت نم

آزمايشگاه هگگا  گزارش نتیجه بايد شرايط نمونـه   ،كارهای  ز  انجا  گیرد، با اي  وجود

 دريافتی را برای پزشك گزارش نمايد.

ك بیوتیـ  قبل از تجـويز آنتـی   ،نمونه جهت كشتآوری  جمعا مكان بايستی  حتی -

 صورت گیرد.

كـه يـك میكروارگانیسـم     از آنجـايی ، زيستیهای  آئروسلگیری  در خصوص نمونه -

 است، غلظت آنها پـايی  آمـده و از  شده  مگتشر ها مورد استفاده در حجم وسیعی از نمونه

وسـیله   بـه عمـل   ايـ   خاص تغلـیظ گردنـد.  ی ها سیستمو  ها روشبايد با  ها رو نمونه اي 

برداری جديد قادرند مقـاديری از هـوا    نمونهی ها سیستمشود.  میگیر انجا   دستگاه نمونه

 از مايع نمايگد. میمتر مكعب( را در كمتر از يك دقیقه وارد مقادير ك 31)

گیری برخی عوامل میكروبی طی تهديـدات   و شرايط نمونه ها نه، نمو1-3در جدول 

 ذكر گرديده است. زيستی
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 زيستیتشخیص و تعیین هويت عوامل  -3-14

 ي تشخیصی سنتیها روش -3-14-1

يی هستگد كه محصو ت بیـان يـك ژن   ها روشی سگتی شامل آن دسته از ها روش

كگگـد.   مـی  را جهـت اهـدا  تشخیصـی دنبـال     هـا  ی خاصـی از میكروارگانیسـم  ها ژنيا 

ظـاهری  هـای   ، ويهگـی هـا  آمیزی میكروارگانیسـم  های مشخصات ظاهری در رنگ ويهگی

و رشد، الگوهای بیوشیمیايی )مد نظر ای  كشت، نیازهای تغذيههای  كلونی آنها در محیط

ــیدر بیوت ــگ(، آنت ــا ژن ايپیگ ــطح ه ــود روی س ــلولی موج ــا س ــاس ه ــی )اس ی میكروب

بیــوگرا (، پروفايــل  بیــوتیكی )آنتــی گگ(، الگــوی حساســیت و مقاومــت آنتــیســروتايپی

اصلی مورد بررسی در ايـ   های  گ( و غیره از جمله شاخصه)باكتريوفاژتايپیگ باكتريوفاژی

 باشگد. می ها روش

مبتگـی بـر بیـان ژن بـوده و تحـت تـاثیر شـرايط         ها ويهگیاي  ة عمد آنكه دلیل به

از كـارايی پـايیگی    هـا  ويهگـی ی سـگتی مبتگـی بـر ايـ      ها روشگیرند،  میمحیطی قرار 

در  در بعضی مواقع ها روشلذا اي   ؛باشد میبر  انجا  آنها زمان ،برخوردارند. از طر  ديگر

ــدمیولوژيك   ــیمای اپی ــیف س ــاریتوص ــا بیم ــد ه ــونی مفی ــیی عف ــده  م ــگد. از عم باش

زحمـت  به متغیر بودن نتايج )عـد  تكرارپـذيری(، پر   توان می ها روشاي  های  محدوديت

مزيـت   .بودن آزمايشات، طو نی بودن زمان آزماي  و طیف محدود استفاده اشـاره كـرد  

هـای  ز    در سادگی انجا  و همچگی  در دسترس بودن بعضی مواد و معر  ها روشاي  

   .باشد می برای انجا  آنها

 

 آمی ي میكروسكوپی و رن ي ها بررسی -3-14-1-1

 و ازهانـد  بـر اسـاس شـكل،    ها آزمايشات میكروسكوپی جهت بررسی میكروارگانیسم

گـر ،  آمیـزی   رنـگ شگاسـی،   آزمايشـگاه میكـروب  د. در یـر گ مـی مورفولوژی سلول انجا  
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ی هـا  آزمايشی مهم برای تشخیص احتمالی سريع عوامل عفـونی اسـت و كیفیـت نمونـه    

، بـا در نظـر   انـد  گر  شـده آمیزی  رنگيی كه ها كگد. تفسیر گسترش می بالیگی را ارزيابی

ازه، شكل و آراي  سلول با مشاهده مستقیم در زيـر  اند  آمیزی، ی رنگها گرفت  مشخصه

وسیله بسـیاری از فاكتورهـا    بهممك  است  ها گیرد. اي  مشخصه میمیكروسكوپ صورت 

و آمیـزی   رنگ، روش ، محیط كشت، اتمسفر انكوباسیونها زمان ماندگی پلیت مانگد مدت

شـده از   گیرنـد. بـرای تفسـیر اسـمیرهای تهیـه     وجود مواد مهاركگگده تحت تأثیر قـرار ب 

ی میزبـان و  هـا  سـلول ی بالیگی مانگد خلط، به وجود عوامل اضافی مانگـد انـواع   ها نمونه

شـده  جاداي  های ، خیاركبايست دقت نمود. برای مثال در عامل طاعون میفاگوسیتوز نیز 

را بـا گیمسـا يـا بـه      شـده آن  خـارج اخ كرده و مقداری از ترشـحات  يی سورها رنگرا با س

بـه روش ويسـون   آمیـزی   رنگكگگد. در  میآمیزی  رنگفلورسانس اختصاصی وموناي روش

هده كـرد.  دو قطبی شبیه سگجا  قفلی مشاصورت  بههای عامل طاعون را  توان باسیل می

كـه در   طـوری  پذيری بسیار مقاو  بوده بـه  زخم، نسبت به رنگ همچگی  اسپور عامل سیاه

آمیـزی   رنـگ شـود. بـرای    مـی شفا  ديـده  صورت  بهمعمولی رنگ نگرفته و آمیزی  رنگ

فولتون  -، روش شیفرها روش اي  شود. يكی از میاختصاصی استفاده ی ها روشاز  ،اسپور

(Schaeffer - Falton )گري  ) شیتكه با استفاده از رنگ ما  باشد میMalachite 

Green( و حرارت )گیرد. میافزاي  قدرت نفوذ رنگ( صورت مگظور  به 
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 با گیمسا طاعونهاي  باسیلآمی ي  رن : 8-3شكل 

 

 
 ماالشیت گرينآمی ي  رن با  عامل آنتراكسهاي  : مشاهده اسپورهاي باسیل9-3شكل 

 



31        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 كشت -3-14-1-1

سگتی، عمومـاً براسـاس   ی ها روشجداسازی و تشخیص عوامل عفونی در ی ها روش

يت در يك محـیط جامـد   ؤقابل رهای  مختلف و تولید كلگیهای  كشت باكتری در محیط

وجـود، عوامـل    ايـ   مايع است. بـا های  انتخابی و انجا  آزمايشات بیوشیمیايی در محیط

وجود داشته  میك نسبتاً عوامل، غالباً به مقدار اي  عفونی بیماريزا در مواد غذايی آلوده به

طـی   ،از سوی ديگـر  گیرند و میعامل فساد، در موضع مغلوب قرار ی ها میكروبو توسط 

جداسـازی بـاكتری    نـد، در نتیجـه  گرد مـی فرآوری مواد غذايی دچار صدمه های  عملیات

دلیـل جداسـازی    كگد و بـه همـی    میبوده و زمان بیشتری را طلب تر  پیچیدهمورد نظر 

ــه  ــو ً در ســه مرحل ــا معم ــی : آنه ــی پ ــازی غگ ــی، (Pre Enrichment)س ــازی  غگ س

(Enrichment)      و كشـت در محـیط جامـد انتخـابی (Selective Plating)   صـورت

خطـی  طـور   بـه مايع مغزی نخـاعی(  و  مايعات بدن )مثل خون، ادرارهای  نمونه گیرد. می

با چشـم غیـر مسـلح    كه  ها باكتریجداشده های  شوند و كلگی میروی پلیت كشت داده 

شـوند. هـر كلگـی،     مـی بعد از انكوباسیون به مدت يك تا چگد روز ظاهر  اند قابل مشاهده

ازه، بافـت، رنـگ و   انـد  از نظـر  هـا    كلگیيا ها سلول باكتری است. بررسی شامل میلیون

 بسیار مهم است. ،اولی  مرحله شگاسايی عوامل میكروبیعگوان  بههای همولیز  واكگ 

 

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

شود، برای حفظ  میگفته  نیز (Resuscitation) اي  مرحله كه به آن مرحله احیاء

فرآيگدهای مختلـف ضـروری بـه     ديده در صدمههای  و التیا  باكتری ها تعداد كم باكتری

يـك   سـالمونال اسـتفاده از   نظیـر  زا بیماریی ها میكروبرسد و در مورد بعضی از  می نظر

 ايـ   است. برای انجا  میالزا (Lactose Brothكگگده مثل محیط  كتوز براث ) غگی پی 

 .شود میاز يك محیط غیرانتخابی استفاده  ،مرحله

 سازي غنی -

بسـیار كـم اسـت،     در نمونـه غـذايی   زا بیمـاری ی هـا  بـاكتری در مواقعی كه تعـداد  

بـوده و لـذا بـا     رشد ارگانیسم مـورد نظـر   ،. هد  از اي  مرحلهگیرد می انجا سازی  غگی

را در بـی    يی كـه بـا تري  ضـريب رشـد    هـا  بـاكتری مايع، كگگده  غگیاستفاده از محیط 

خواهگد نمـود. مـثالً در    دارا باشگد در اي  محیط رشد جمعیت میكروبی آن نمونه غذايی

. اكثـر  ددگـر  مـی  اسـتفاده  تتراتیونـات  سلگیت سیستی  يـا های  مورد سالمونال از محیط

سـازند كـه    میپیچیده بوده و شرايطی را فراهم  از نظر مواد مغذیسازی  غگیهای  محیط

يابد و يا از رشد آنهـا جلـوگیری شـود و     رقیب كاه های  رشد میكروارگانیسم ،طی آن

 تگها باكتری مورد نظر رشد نمايد.

 جامد انتخابیهاي  استفاده از محیط -

 يی هستگد كه يك میكروب يـا گـروه خاصـی از   ها جامد انتخابی، محیطهای  محیط

كگگـده   غگـی های  مشابه محیط ها اصول ساخت اي  محیط. كگگد می را انتخابها  میكروب

 . بـدي  گردد می است و در تهیه آنها از عوامل مورد نیاز برای رشد باكتری استفاده مايع

میكـروب مـورد نظـر     گردد می كه باعث شود می معگی كه در تهیه آنها از موادی استفاده

 گـردد  مـی  د. البتـه پیشـگهاد  شو میتفكیك داده  ها میكروبآن رشد كرده و از ساير  در

رشد كـرده باشـد، بهتـر     ها ی واضح و تیپیكی در اي  محیطها حتی در مواردی كه پرگگه

 ،مثـال عگـوان   بـه ی اسـتفاده گـردد.   تأيیدنهايی، از آزمايشات گیری  نتیجهقبل از  است
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آمیـزی   رنـگ نظیر كاتا ز، اكسیداز، كواگو ز و همچگـی   ای  شیمیايی سادهآزمايشات بیو

 توانگد بسیار مفید باشگد. میگر  

 

 
 : محیط كشت آگار خون گوسفند جهت كشت عامل آنتراكس11-3شكل 

 

 ها تعیین هويت میكروارگانیسم -1-30-3-1

 شوند. میسرولوژيك و بیوشیمیايی شگاسايی ی ها روشتوسط انواع عوامل میكروبی 

جديدی در های  . اما پیشرفتساعت زمان اضافی برای رشد دارد 30كار اغلب نیاز به  اي 

میگیـاتوری از  ی هـا  روشكه  سگتی عوامل میكروبی حاصل شده است به طوریی ها روش

تـري    از معرو . اند را برطر  نموده ها برخی از اي  محدوديت ،تشخیصیهای  جمله كیت

كگگـده   جـاد اي  وای  رودهی ها باكتریبرای خانواده  API20Eاز جمله  APIهای  آنها كیت

 دارایيـك نـوار    بـر مشـتمل   هـا  كیـت  ايـ   .باشد میمسمويت غذايی و گاسترو انتريت 

باشگد. بعد از تلقـیح كلگـی ارگانیسـم     میشیمیايی های  چگدي  حفره برای انجا  واكگ 

 هجـاد رنـگ همـرا   اي ، تغییرات سوبسترا باها با سوبسترای موجود در حفرهمد نظر واكگ  

 هـا  كیـت  اي  باشگد. میخاصی های  بیانگر وجود ارگانیسم ،رنگی مختلفهای  است و الگو

تـر و قابلیـت    ابلیت استفاده بیشتر، تفسـیر سـاده  دارای دقت، سرعت، قابلیت نگهداری، ق
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تـر   مرسو  گـران ی ها روشپرتابل و سیار را دارند اما نسبت به های  استفاده در آزمايشگاه

 .اند توسعه نیافته ها بوده و برای تما  میكروارگانیسم

هـای   روش از ديسك اي  اشاره نمود. در ها تك توان به میگی میديگر ی ها سیستماز 

بیوشـیمیايی  های  برای انجا  واكگ  ها واجد سوبسترای مورد استفاده در میكروارگانیسم

روش از محلول باكتريايی در غلظت مشخص جهـت واكـگ  بـا     اي  شود. در میاستفاده 

يادداشـت   هـا  تغییر رنگ ديسك ،گذاری ختلف استفاده شده و پس از انكوبهمهای  ديسك

با الگوی استاندارد موجود در كیت بررسی شده و  ها رنگشده و الگوهای حاصله از تغییر 

 اشاره نمود. Micro-IDتوان به كیت  می ها كیت اي  شود. از جمله مینتیجه يادداشت 

 

 زيستیگیري برخی عوامل میكروبی طی تهديدات  و شرايط نمونه ها : نمونه1-3جدول 

 تظاهرات بالینی عوامل میكروبی

نوع بیماري و 

 عامل آن

بالفاصله پس از 

 تماس

دوره تظاهرات 

 بالینی

دوره نقاهت/ مراحل 

 از مرگنهايی/ پس 

: مزخ سیاه

 آنتراسیس باسیلوس

 ساعت 30صفر تا 

سوآپ بیگی و گلو 

همچگی  ترشحات تگفسی 

 PCRو  FAبرای كشت، 

 ساعت 33-30

سر  برای 

 ،تشخیص توكسی 

خون برای كشت 

 PCRو 

 روز 31-1

سر  برای تشخیص 

، خون برای كشت و توكسی 

 ی پاتولوژیها نمونه

: يرسیگیا طاعون

 پستیس

 ساعت 30صفر تا 

سوآپ بیگی، خلط 

و ترشحات تگفسی برای 

 PCR و FAكشت، 

 ساعت، 33-30

و خلط  خون

 FAخونی برای كشت و 

 F-1ژن  و سگج  آنتی

 روز 1كمتر از 

سر  برای تشخیص 

IgM  و سپسIgG  نمونه

 پاتولوژی

تو رمی: 

 تو رنزيس فرانسیسال

 ساعت 30صفر تا 

خلط ، سوآپ بیگی

و ترشحات تگفسی برای 

 PCRو  FAكشت، 

 ساعت 33-30

خون برای كشت 

، خلط برای PCRو 

FA 

 روز 1بی  از 

و  IgMسر  برای سگج  

 و تیترآگلوتیگاسیون IgGسپس 

 نمونه پاتولوژی
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نوع بیماري و 

 عامل آن

بالفاصله پس از 

 تماس

دوره تظاهرات 

 بالینی

دوره نقاهت/ مراحل 

 نهايی/ پس از مرگ

 :گالندرز

 بورخولدريا مالئی

 ساعت 30صفر تا 

، خلط، سوآپ بیگی

ترشحات تگفسی برای 

 PCRكشت و 

 ساعت 33-30

خون برای كشت 

خلط و نمونه  PCRو 

ترشحات ضايعات پوستی 

 PCRبرای كشت و 

 روز 1بی  از 

خون و نسوج برای 

ی ها كشت، سر  برای آزماي 

 ی پاتولوژیها نمونه، ايمونولوژی

 : بروسالبروسلوز

، سويس، )آبورتوس

 ملی تگسیس(

 

 ساعت 30صفر تا 

سوآپ بیگی، خلط، 

ترشحات تگفسی برای 

 PCRكشت و 

 ساعت 33-30

خون برای كشت 

PCR 

 روز 1بی  از 

خون و نسوج برای 

ی ها تستكشت، سر  برای 

 ی پاتولوژیها نمونه سرولوژی،

تب كیو: 

 بورنتی كوكسیال

 ساعت 30صفر تا 

، خلط،  سوآپ گلو

ترشحات تگفسی برای 

 PCRكشت و 

 روز 1-3

خون برای كشت 

و دار  مرغ جگی  در تخم

يا تلقیح به موش خون 

 PCRبرای 

 روز 1بی  از 

خون برای كشت در 

و يا تلقیح به دار  مرغ جگی  تخم

 ی پاتولوژیها نمونه، موش

بوتولیسم: 

بوتولیسم  توكسی 

 (بوتولیگیو كلستريديو   )

 

 ساعت 30صفر تا 

سوآپ بیگی، 

 PCRترشحات تگفسی برای 

سر   و سگج  توكسی 

 برای رديابی توكسی 

 ساعت 33-30

سوآپ بیگی، 

ترشحات تگفسی برای 

PCR  و رديابی توكسی 

 روز 1بی  از 

وجود  Ig Gو Ig Mمعمو ً 

 ندارد.

ی پاتولوژی )كبد و ها نمونه

 طحال(

مسمومیت با 

ريسی   ريسی : )توكسی 

 از دانه كرچك(

ساعت  30صفر تا 

ترشحات  سوآپ بیگی،

و سر   PCRتگفسی برای 

 برای رديابی توكسی 

 ساعت 01-11

سر  برای رديابی 

، نسج برای توكسی 

آزمايشات 

 ايمونوهیستولوژيك

 روز 1كمتر از 

و  IgMسر  برای مطالعه 

IgG 

: Bانتروتوكسی  

 استافیلوكك اورئوس

 

 ساعت 1صفر تا 

، سوآپ بیگی

 PCRترشحات تگفسی برای 

و سر  برای آزماي  

 توكسی 

 روز 1-3

نمونه ادرار )تست 

ايمونولوژی(، سوآپ بیگی و 

ترشحات تگفسی برای 

PCR  برای توكسی ، سر 

 روز 1بی  از 

گیری  اندازه سر  برای

 IgGو  IgMسطح 
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نوع بیماري و 

 عامل آن

بالفاصله پس از 

 تماس

دوره تظاهرات 

 بالینی

دوره نقاهت/ مراحل 

 نهايی/ پس از مرگ

مسمومیت با 

 : مايكوتوكسی T2سم 

 

 ساعت 30صفر تا 

سوآپ گلو، بیگی و 

ترشحات تگفسی برای 

ی ايمونولوژی و ها تست

HPlC 

 روز 1-3

سر ، نسج )نمونه 

بافت( برای تشخیص 

 توكسی 

 روز 1بی  از 

نمونه ادرار برای مطالعه 

 ی توكسی ها متابولیت

 

انسفالومیلیت 

 اسبی

WEE  ،EEE  ،

VEE 

 

 ساعت 30صفر تا 

سوآپ بیگی، 

ترشحات تگفسی برای 

 PCRكشت ويروس و 

 ساعت 33-30

سر  و سوآپ گلو 

و  PCRبرای كشت و 

، ا يزا، مايع مغزی نخاعی

سوآپ گلو حداكثر تا روز 

 پگجم

 روز 1بی  از 

، IgMسر  برای رديابی 

عالوه  ی پاتولوژی بهها نمونه

 نمونه غدد فو  كلیوی

 ابو 

 ساعت 30صفر تا 

 سوآپ بیگی،

ترشحات تگفسی برای 

 PCRكشت ويروس و 

 روز 1-3

سر  جهت كشت 

 ويروس

 روز 1بی  از 

سر  جهت كشت 

ی پاتولوژی ها ويروسی، نمونه

 عالوه نمونه غدد لگفاوی به

پوكس )  اسمال

(، آبله میمونی:  آبله

 ها ارتوپوكس ويروس

 ساعت 30صفر تا 

سوآپ بیگی و 

ترشحات تگفسی جهت 

 PCRكشت ويروس و 

 روز 1-3

سر  جهت كشت 

 ويروس

 روز 1بی  از 

سر  جهت كشت 

ويروس، نمونه ضايعات پوستی 

جهت آزماي  میكروسكوپ 

الكترونی و كشت ويروس و 

PCRی پاتولوژیها ، نمونه 
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 فی يكی تشخیص عوامل میكروبیي ها روش -3-14-1

 Impedance Measurment)) مقاومت الكتريكیگیري  اندازه -3-14-1-1

شگاسـايی بـاكتری براسـاس     ،سريعی است كـه توسـط آن   نسبتاً ي  روش، تكگیكا

پذيرد. بـدي    می دهد، صورت می الكتريكی كه از خود نشان فعالیت متابولیكی و مقاومت

 مقاومت الكتريكی نشـان نمونه، با گذشت زمان از خود  ی موجود درها باكتریصورت كه 

 گردد می گیری اندازه و شود می مگحگی خاص نماي  داده دهگد كه میزان آن بر روی می

زنگـد. بـا اسـتفاده از ايـ       می باكتری و تعداد آن را تخمی  نوع ،و از روی مگحگی حاصله

د غـذايی مانگـد سـالمونال،    يـی مـوا  زا بیمـاری ی هـا  بـاكتری  تشـخیص تعـدادی از   ،روش

و لیسـتريا   (Staphylococcous Aureus) اورئـوس  كلی، اسـتافیلوكوكوس اشريشـیا 

 موف  انجا  گرديده است.طور  بهمگوسیتوژنز 

 

 (Flow Cytometry)فلوسیتومتري  -3-1-4-1-1

ی بـاكتری در يـك محـیط    هـا  سـلول  گیـری تعـدادی از   اندازه مگظور از اي  روش،

توسط يـك كانـال جريـانی بـه      جداگانه طور به ها سلولاست كه در آن  مايع سوپانسیون

و دستگاه قادر است كه هر سـلول را از نظـر    شوند می هدايت (Detector) طر  دتكتور

 تركیبی و هويتی مشخص نمايد.

 

 شیمیايیي ها روش -3-14-3

 ATP (ATP Assessment)ي سنج  تولید ها روش -3-14-3-1

يی است كه در تعیی  ها روش يكی از ،یشده توسط باكترتولید ATP تعیی  میزان

واكگشی است كـه   ،اساس آن و گیرد می وضعیت بهداشتی مواد غذايی مورد استفاده قرار

 كـه آنـزيم در حضـور    . بدي  صورتگیرد می صورت (Luciferase) بی  آنزيم لوسیفراز
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ATP  كگـد كـه    مـی  تولیـد  ، بر روی لوسیفري  اثر كرده و نورها باكتریتوسط تولیدشده

است هر چه تعـداد   . بديهیگردد میگیری  اندازه  توسط دستگاهتولیدشده میزان اي  نور 

و نــور  هبیشــتری تولیــد گرديــد ATPبــاكتری در نمونــه مــورد بررســی بیشــتر باشــد، 

 گردد. میجاد اي بیشتری

 

  DNA (DNA Hybridization)سازي روش دورگه -3-14-3-1

يعگی توانايی اتصـال بـه جفـت     DNAفرد  به   روش كه بر اساس ويهگی مگحصراي

تـوان بـرای    مـی  DNAويهگـی   ايـ   ريزی گرديده اسـت. از  پايه باشد میباز مكمل خود 

 DNAهـای   تراد  ،روش اي  خاص در درون ژنو  استفاده نمود. درهای  شگاسايی توالی

يـا   DNAهـای   گیـرد تـا تـراد     مـی يك میكروارگانیسم خاص مـورد اسـتفاده قـرار    ی 

RNAدر واقـع بـی  قطعـه    مشابه خـود در ژنـو  تعیـی  گـردد.     ی DNA  و  معلـو  ی

بـاكتری مجهـول و ناشـگاخته هیبريداسـیون صـورت      ی  DNAقطعـه بـا  شـده   شگاخته

دانیم مربوط به چه نوع بـاكتری   می نشاندار شده را كه DNA ازای  پذيرد. ابتدا قطعه می

باكتری مـورد نظـر را   ی  DNAآن تا توسطكگگد  می پروب به فیلتر اضافهعگوان  بهاست 

ی DNA نشاندار شده با قطعـه ی  DNA شگاسايی كگگد. بدي  صورت كه چگانچه قطعه

جـدا   دهگـد، بـا شستشـوی فیلتـر از هـم       ی مجهول جفت شوند و هیبريد تشكیلباكتر

مانگـد و بـدي  شـكل بـاكتری مـورد نظـر شگاسـايی         مـی  شوند و بر روی فیلتر باقی مین

 گردد. می

 

 گذاري ساترن لكه -1-30-1-1

كاوشـگر، قطعـات     بـر قطعـه    عـالوه   كـه   اسـت    ز   يداسـیون هیبر  عمل  انجا   برای    

DNAشوند. لذا ابتدا   ای رشته  نیز تك  هضم شده  یDNA حـاوی   كـه را آگارز   ژل  روی  

  يا فرمالدئید يا هیدروكسیدسـديم   اوره  مثل  قلیائی  های محلول در  است  شده  هضم  قطعات
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  ژل  فوقـانی   قسـمت   را روی  غشاء نیترو سـلولزی  از  ای صفحه  نمايگد. سپس می  رشته تك

  بـافر تانـك    گذارنـد. محلـول   مـی  الرطوبـه   جاذبكاغذ   غشاء مقداری  آن  و روی  قرار داده

  بـه  ، عبور از ژل و حی   شود می  با  كشیده  ذ فوقانیكاغ  فشار اسمزی  وسیله بهالكتروفوزر 

عمـل    . بـا تسـهیل  گـردد  مـی   مگتقـل   اسـت   بـار مثبـت    دارای  كـه   غشاء نیترو سـلولزی 

 ،نشـاندار   پـروب   در معـر    شـده   هضـم  یDNA كاوشـكر و قطعـات    بی   هیبريداسیون 

  هیبريداسـیون   كه  . قطعاتیددگر میوجود دارد هیبريد   همولوژی  كه راديواكتیو در نقاطی

در   نیترو سـلولزی   از غشای  و سپس شوند می  شسته  ازمحیط  است  نگرفته  در آنها صورت

  قطعـات   ،فـیلم   از ظهور و ثبوت  پس .آيد می  عمل هب اتوراديوگرافی  عكاسی  فیلم  مجاورت

 .شوند می  ديده  باند مرئی  يك  صورت هیبريد هستگد به  با پروب  كه DNAاز   ای ويهه

 

بیماري ا و ي ها باكتري در تشخیص مونولوژيكیاي يها روش -3-14-4

 عوامل عفونی

بیمـاريزا از  هـای   مونولوژيكی و سرولوژيكی در تشخیص میكروارگانیسماي  یها روش

 وجـود دلیـل   بـه لـیك    ؛انـد  گرفتـه اختصاصی مورد اسـتفاده قـرار   صورت  بهقبل  ها سال

دهد چگـدان مـورد اسـتقبال واقـع      می رخ ها ثبت كاذب كه در اي  واكگ می ها واكگ 

و  مونوكلونـال های  بادی يی نظیر آنتیها ی اخیر با استفاده از تكگیكها سالنگرديدند. در 

گرديـده و امـروزه كـاربرد بسـیار زيـادی در       كوآگلوتیگاسیون و الیزا اي  مشـكل مرتفـع  

اشـاره   هـا  روش اي  تري  مهمدارند. در زير به سه مورد از  زا بیماریی ها باكتریتشخیص 

 گردد. می

 

 روش كواگلوتیناسیون التكس -3-14-4-1

بی  پـادت  و پـادگ  )يـا     است كه اساس آن مبتگی بر انجا  واكگ ای  روش ساده 

مـورد نظـر    ژن آنتـی ، شـده  بادی مشـخص  آنتی( است كه توسط يك ژن آنتیو  بادی آنتی
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آماده كـه  های  بادی آنتی . امروزه در بازار،شود می آن( تشخیص داده )باكتری يا توكسی 

ت تجـاری  صـورت تجـارتی وجـود دارد كـه نمونـه آن كیـ       بـه  انـد  به  تكس متصل شده

 ی مواد غذايی مـورد اسـتفاده قـرار   ها از نمونه برای جداسازی سالمونال سالمونال است كه

)بـاكتری يـا    ژن آنتـی متصل بـه  تكـس و    بادی اثر واكگ  بی  آنتی . يعگی درگیرد می

 .شود می و باكتری تشخیص دادهايجادشده  توكسی  باكتری( آگلوتیگاسیون

 

 (ELISAروش الی ا ) -3-14-4-1

ی هـا  میكـروب بـرای جسـتجوی   ای  وسیع و گستردهطور  بهيی كه ها يكی از تكگیك

كـه اسـاس    باشـد  می ، الیزاگیرد می قرار بیماريزا و بسیاری از عوامل عفونی مورد استفاده

تكگیك برای اولـی  بـار    اي  موردنظر است.بادی  آنتیيا  ژن آنتیاتصال يك آنزيم به  ،آن

در اختصاصـی  هـای   بـادی  و آنتـی  هـا  ژن جهت بررسی و تشـخیص آنتـی   3311دهه در 

 تكگیك ابتدا بـاكتری يـا توكسـی     اي  درمیكروبی مورد استفاده قرار گرفت. ی ها ژنپاتو

كـه ايـ  فـاز جامـد معمـو ً       شـود  مـی  روی يك فاز جامد قـرار داده  (ژن آنتیمورد نظر)

كگگـد   مـی بادی اختصاصی كه حـاوی آنـزيم اسـت اضـافه      سپس آنتی استیرن است. پلی

میزان آنزيم باقیمانده در لوله يا حفره  دهگد و می مونوگلوبولی (. شستشوی ماليماي آنتی)

هـای   بـادی  آنتـی تـا مقـدار مصـر  آنـزيم و میـزان       گـد گك مـی گیری  اندازه میكروتیتر را

طـور   بـه قابل ذكـر اسـت آنزيمـی كـه      .گیرد می اختصاصی سر  اولیه مورد آزماي  قرار

 راديـ  پراكسـیداز   آنـزيم هـورس  ، گیـرد  می قرار معمول در اي  تكگیك مورد استفاده

(Horseradish Peroxidase)    بـا اضـافه كـردن سوبسـترای خـاص       است كـه مقـدار آن را

نوعی از ايـ  تكگیـك نیـز بـه نـا       . كگگد میگیری  اندازه پراكسیداز و به روش كالیمتری

و پـس از   شـود  مـی  جـذب فـاز جامـد    بـادی  آنتـی  ساندويج الیزا موسو  است كه در آن

ژن مـورد   و آنتـی  شـود  مـی  اضافه است ژن آنتیمحلول مورد آزماي  كه حاوی  ،شستشو

برای تشخیص بسیاری  نظر حداقل بايد دو جايگاه اتصال داشته باشد. امروزه از اي  روش
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ــتافیلوكوكوس    ــه اس ــاريزا از جمل ــل بیم ــالمونال، اشر اواز عوام ــوس، س ــی،  يرئ ــیا كل ش

 گردد. میی آنها استفاده ها توكسی   و وگییكالستريديو  بوتول

 

 Selective Motility Enrichment)) انتخابی حركتسازي  روش غنی -3-14-4-3

  أباكتری بیماريزا توسازی  است كه با غگی اي  روش در واقع يك روش سرولوژيكی

انتخـابی در محـیط   سـازی   باكتری، غگیسازی  غگی ست. يعگی ابتدا بايستی مراحل پی ا

سرولوژيكی انجا  آزمايشات  مايع و كشت در محیط جامد انتخابی صورت گرفته و سپس

ی هـا  بـاكتری است، تگها  حركت میكروارگانیسم مدنظر ككه در اي  تكگی آنجايیگیرد. از

 .متحرك قابل جداسازی و تشخیص هستگد

 

 زيستیهاي  ي تشخیصی توكسینها روش -3-14-5

آوری هستگد كه توسـط موجـودات زنـده از جملـه حیوانـات،       مواد زيان ها توكسی 

. اي  مواد در بعضـی از خصوصـیات از سـمو     شوند میها تولید  و قارچ ها باكتریگیاهان، 

طبیعـی   كـامالً . در تولید آنها انسان دخالتی نـدارد و بـه شـكل    باشگد میصگعتی متمايز 

  نسـبتاً زايی بسیار بـا  و تولیـد    قدرت سم خاطر بهی زيستی ها توكسی . شوند میساخته 

در  انـد.  ختلف جهت اهدا  خصـمانه بـوده  همواره مورد توجه كشورهای م ،ارزان و ساده

همواره مدنظر بوده و به اشـكال گونـاگون    ها توكسی و مايكو ها توكسی اي  راستا باكتريو

انـد كـه    ی قـارچی بسـیار زيـادی شـگاخته شـده     ها توكسی اند.  مورد استفاده قرار گرفته

آفالتوكسـی  و تريكوتسـ     ،مثالعگوان  به .روند می مواد پرخطر زيستی به شمار عگوان به

روند. اي  مواد به طر  گونـاگون   شمار می های مهم قارچی)مايكو توكسی ( به از توكسی 

هـای آلـوده بـه ايـ  عوامـل و آلـوده        روسلئاز جمله تولید آ ؛گیرند می مورد استفاده قرار

ساخت  مگابع آب و مگابع غذايی. با توجه بـه اهمیـت و خطـرات ناشـی از ايـ  عوامـل،       

ای برخوردار اسـت زيـرا در غیـاب تـأمی  تـداركات       ويهه ها از جايگاه تشخیص سريع آن
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استفاده از اي  عوامل  ای و ملی يك حادثه زيستی ناشی از خاص در سطح محلی، مگطقه

آب و مواد غذايی، اساس بهداشت و درمان محلی و شايد ملی را های  كگگده آلوده عگوان به

 گردد. تر شدن وضعیت بحران  وخیم هم ريخته و باعث به

 

 زيستیهاي  تشخیصی توكسین ي زيستیها روش -3-14-5-1

ولـی ايـ     باشـگد  میيی سريع، آسان و دقی  ها روشی تشخیصی پیشرفته، ها روش

فـراهم   هـا  توكسی ی زيستی اطالعاتی راجع به فعالیت زيستی ها روشبر خال   ها روش

ی زيستی هگوز هم امروزه جهـت تشـخیص بعضـی از سـمو      ها روشآورند، از ايگرو  نمی

بیشتر بر پايـه تزريـ  و بررسـی     ها روش. اي  باشگد میاستاندارد طاليی مد نظر  عگوان به

در حیوانات مختلف آزمايشگاهی از جمله مـوش، میمـون، خرگـوش و يـا      فعالیت سمو 

در  ی مبتگی بر كشت سلولی و بررسی فعالیت توكسی ها روشباشگد.  میخوكچه هگدی 

 .باشد میزيستی است كه در مقیاس وسیعی مورد استفاده  ها روشنیز از  ها سلول

 

 ي ايمونولوژيكها روش -3-14-5-1

ی زيسـتی هسـتگد و در مقیـاس    هـا  روشتـر از   تـر و ارزان  بسیار سـاده  ها روشاي  

 هـا  روشايـ    تـري   مهم. گیرند میوسیعی مورد استفاده اكثر مراكز سگج  زيستی قرار 

 شامل موارد زير است. 

 

  ي انتشار در ژلها روش -3-14-5-3

ی ايمونولوژيك مورد استفاده بوده و شامل انتشـار  ها روشيكی از اولی   ها روشاي  

هـا،   . جهـت انجـا  ايـ  آزمـاي     باشگد میی میكرو اساليد ها روشطرفه و دويك طرفه، 

، هـا  روش. از میان اي  باشد میجزء ضروری و مهم  ،ژن در شكل رسوب فراهم كردن آنتی

  تكگیك جهت شگاسايی متد اوچترلونی از بقیه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. اي
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سمو  مختلف از جمله سمو  استافیلوكوكی كاربرد داشته است. اي  تكگیـك حساسـیت   

ــدود   ــی در ح ــا  3/1تشخیص ــی  13/1ت ــر  در میل ــمو     میكروگ ــورد س ــر را در م لیت

هـای   . ايجـاد واكـگ   باشـد  مـی استافیلوكوكی دارد ولی از طرفی تفسیر نتايج آن مشكل 

 .باشد میت اي  تكگیك از ديگر مشكال ،غیراختصاصی

 

 روش هماگلوتیناسیون سنج  به -3-14-5-4

ی سـگج   هـا  روشتـر از   مراتـب حسـاس   ی مبتگی بر هماگلوتیگاسیون بـه ها روش

ی انتشار در ژل، نیـازی بـه فـر  قابـل رسـوب      ها روش. بر خال  باشگد می انتشار در ژل

 شده با توكسـی   های پوشیده اريتروسیتیون معكوس، . در هماگلوتیگاسباشد میژن ن  آنتی

دهـد. در   ها، آگلوتیگاسیون رخ می بادی آنتیبه واكگ  اضافه شده و در صورت آزاد بودن 

و شـده   متصـل هـای گوسـفگد    بـا اريتروسـیت   بـادی  آنتـی آزمون اگلوتیگاسیون معكوس، 

 كگد. میهگگامی كه توكسی  موجود است، با آن آگلوتیگاسیون ايجاد 

 

 كواگلوتیناسیون -3-14-5-5

باكتری استافیلوكوكوس ارئوس A با پروتئی  بادی علیه توكسی  آنتی ،در اي  روش

بـادی   آنتـی  Fab و قسمتشده  متصل بادی آنتی Fcبه قسمت  A. پروتئی  شود میباند 

 .  شود میعرضه  Aآزادانه در سطح پروتئی  

 

 و معكوس  غیرفعال آگلوتیناسیون ذرات التكس  -3-14-5-6

هـای غـذايی و يـا كشـت      ی محلـول در عصـاره  ها ژن برای شگاسايی آنتی اي  روش

بادی محلـول   ی آگلوتیگاسیون سگتی، آنتیها روش. در گیرد میسلولی مورد استفاده قرار 

و معكـوس،  غیرفعـال  دهـد امـا در آگلوتیگاسـیون ذرات  تكـس      ژن واكگ  مـی  با آنتی

دهگـد. در ايـ     ژن محلول واكـگ  مـی   و با آنتیشده  متصلها به ذرات  تكس  بادی آنتی



         311    زيستیاپیدمیولوژي و تشخیص تهديدات : سومفصل 

 

 

شـده بـه    متصـل  بـادی  آنتیو با مقدار ثابتی از شده  تهیههای متوالی از نمونه  رقت ،روش

 .شود میذرات  تكس سگجیده 

 

 ايمونوالكتروفورز -3-14-5-7

ی هـا  توكسـی  علیـه  تولیدشـده  های اختصاصـی   بادی اي  روش برپاية واكگ  آنتی

ی مبتگی بر اي  اساس، كـانتر ايمونوالكتروفـورز و   ها روشتري   . كاربردیباشد میمختلف 

يی حسـاس جهـت شگاسـايی    هـا  روشهـا   . اي  تكگیـك باشگد میراكت ايمونوالكتروفورز 

و غیـره   بوتولیگیـو   ی استافیلوكوكی، توكسـی  ها توكسی ی مختلف از جمله ها توكسی 

 باشگد. می

 

 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) االي ا -3-14-5-8

 ،ابداع گرديـد. از آن تـاري    Van Wemen توسط  3333روش ا يزا كمی در سال 

 ELISAانـد ولـی بـدون شـك      نولوژيكی بسیاری ابـداع گرديـده  وی سگج  ايمها روش

 و بیشتري  استفاده را در تما  دنیا داشته است.بهتري  

ژن هـد  بـا انكوباسـیون     (، آنتیSandwich Formatدر روش مستقیم يا دوگانه )

ژن   . ايـ  آنتـی  شـود  مـی هـا سـگجیده    به چاهـك شده  متصلبادی  نمونه و اتصال به آنتی

اختصاصی پوشـیده شـده    بادی آنتیبا يك آنزيم ديگر كه خود آن توسط يك شده  متصل

يابد و در صورت اتصال سوبسترای آنزيم كه به واكـگ  اضـافه گرديـده،     است، اتصال می

كگـد كـه میـزان رنـگ يـا فلورسـگت        رنگ مخصوص و يا محصول فلورسگت تولیـد مـی  

يی اسـت  هـا  روششده خواهد بود. ا يزا يكی از  ژن رديابی تابعی از میزان آنتی ،تولیدشده

ی تشخیصـی ايمونولـوژيكی دارد. مزايـای    ها روشاستفاده را در بی  اكثر  تري  كه وسیع

اي  تكگیك از جمله حساسیت قابل قبول آن باعث شده تا مقبولیت بسـیار زيـادی را در   

ی تركیبی آن ها روشداشته باشد. اي  روش و  یزيستیهای مختلف كلیگیكی و  تشخیص
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ی باكتريـايی، قـارچی و   هـا  سـی  توكدر مورد تشخیص اكثـر   PCR – ELISAاز جمله 

بسیار با يی نسبت   های تركیبی، حساسیت و ويهگی رفته است و اي  تكگیككار  به غیره

 های قديمی دارند. به تكگیك

 

3-14-5-9- Enzyme-Linked Immuno Filtration assay 

 ELIFA، روش ELISAنولوژيكی مشـت  از  وی سريع سگج  ايمها روشيكی از  

حساسیتی برابر و حتـی بیشـتر    ،گزارش شده كه اي  روش در بسیاری از موارد. باشد می

يــك غشــای نیتــرو ســلولز وجــود دارد كــه بــی    ،دارد. در ايــ  روش ELISAاز روش 

ـ  گیرد میو يك پمپ قرار  ها چاهك ه از غشـای مـذكور واكـگ  بـی      . فیلتراسـیون نمون

انـد را تسـريع    سـلولز ثابـت شـده    ها كه در غشای نیترو ها و لیگاندهای آن دهگده واكگ 

به يك ساعت در مـورد   ELISAساعت در مورد  0ای كه آزماي  فو  از  گونه به ؛كگد می

ELIFA .كاه  يافته است 

 

 ي مبتنی بركروماتوگرافیها روش -3-14-5-11

ــا روش ــازك   ه ــه ن ــاتوگرافی  ي ــد كروم ــاتوگرافی مانگ ــی بركروم ، (TLC)ی مبتگ

جهـت   (،HPLC)و يا كروماتوگرافی مايع با كارآيی بـا    (GLC)كروماتوگرافی گاز مايع 

استافیلوكوكوس ارئوس های  ، توكسی بوتولیگیو ی مختلف از جمله ها توكسی تشخیص 

 111/1هـا حساسـیتی در حـدود     . ايـ  تكگیـك  گیرنـد  مـی اسـتفاده قـرار    و غیره مـورد 

عگـوان   بـه كاربردهای متعـددی   ،و به همی  دلیل باشگد میدارا را میكروگر  در كیلوگر  

 .اند يك ابزار تشخیصی مگاسب پیدا نموده
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 فلوسیتومتري -3-14-5-11

ی مبتگی بر فلوسیتومتری براساس اصول پراكگدگی، برانگیختگـی و انتشـار   ها روش

هـای فلـوروكرو     به اي  شكل كه برانگیختگی نور و انتشار مولكـول  ؛باشگد مینور استوار 

تكگیـك   . ايـ  گردد می باعث ايجاد امواج دارای اطالعات چگدگانه از ذرات مورد سگج 

دارای حساسـیتی در حـدود يـك پیكـوگر  در      اسـتافیلوكوك  B در تشخیص توكسـی  

 .باشد میلیتر  میلی

 

 Radio Immuno Assay (RIA)راديوايمنواسی  -3-14-5-11

بـادی   اكتیو نشاندار شـده و سـپس بـا آنتـی    ژن با يك ماده راديو آنتی ،روشدر اي  

توسط تعیـی  میـزان    بادی ژن و آنتی دهد. میزان اتصال آنتی اختصاصی خود واكگ  می

انتشـار در ژل   خصوص بهو  ی سگتیها روش. اي  روش از شود میاكتیويته مشخص راديو

 تر است ولی دارای معايبی است كه شامل نیـاز بـه تجهیـزات مخصـوص و     بسیار حساس

پیكـو مـول از    311. ايـ  متـد قـادر اسـت مقـادير      باشـد  میخطر كار با مواد راديواكتیو 

 ی بالیگی تشخیص دهد.ها توكسی  ريسی  را در نمونه

 

 ها نوين تشخیص توكسیني ها روش -3-14-5-13

ی مختلـف  ها توكسی نولوژيكی وها كاربرد وسیعی در تشخیص ايم بادی آنتیامروزه 

ها به دمـا   حساسیت آن ،از جمله ؛باشگد میهايی نیز  دارند ولی از طرفی دارای محدوديت

هـا باعـث شـده تـا      ها (. ايـ  محـدوديت   ساختمان پروتئیگی آن ن)در نتیجه دناتوره شد

 جايگزي  گردند.های جديدتر   فگاوریها با  بادی آنتی

و يـا اسـتفاده از    هـا  Aptamer chipتـوان بـه اسـتفاده از     می ها روشاز جمله اي  

( ارتباط بسـیار  GSLS( اشاره نمود. گلیكواسفگگولیپیدها )GSLSگلیكواسفگگولیپیدها )

كگگـد و حساسـیت بسـیار     ی )پروتئی ( مختلف برقرار مـی ها توكسی محكم و قوی را با 
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بـادی نشـان    آنتـی  فگـاوری های زيـادی نسـبت بـه     لذا مزيت ؛باشگد میبا يی را نیز دارا 

 Micro فگـاوری يافته بر اسـاس  های بهبود به تكگیك توان میديگر ی ها روشاند. از  داده

chip  اشاره كرد. يكی از اي  متدها، روشMicro chip  هـای مختلـف    در تركیب بـا ژل

آورده اسـت. ايـ     وجود بهرا  Protein gel-based Micro chipنا   هاست كه تكگیكی ب

 هــای برپايــه ولــوژيكی مختلــف از جملــه در ايمونواســیونهــای ايم در ســگج  فگــاوری

 مورد استفاده قرار گرفته است. Mass spectromyفلورسگت كمی لومیگسانس و 

ـ  بـادی، روشـی   های بر پايه آنتی ی جايگزي  در سگج ها روشيكی ديگر از   نـا   هب

Solid phase Surface Immuno assay Technology     اسـت. ايـ  تكگیـك دارای

  از جملـه ريسـی ،   زمـان چگـد توكسـی     و توانايی سگج  هم بوده حساسیتی بسیار با 

SEB   تـر بـر پايـه     ی قـديمی هـا  روشد. اي  متد، جـايگزيگی بـرای   را دارو يا تريكوتس

Micro Plate  مثلMagnetic Micro phore  يـاGold coated magneto elastic 

sensor surface باشد می. 

 Immunomagnetic نـا   بـه روش ديگری كه در سگج  ريسی  اخیراً ابداع شده 

Microsphere surface يكـی   .جزء كمی لومیگسانس است دو روش شامل . اي باشد می

( ECLسـانس ) گالكتروكمـی لومی ( و ديگـری  FCLشامل فلوروژنیك كمی لومیگسانس )

% رديـابی كگـد.   ml/pg1ريسی  را در حـد   . اي  تكگیك قادر است كه توكسی باشد می

Capillary Electrophoresis های ديگری است كـه جهـت رديـابی ريسـی       از تكگیك

ــا متــدهای ديگــر    ــی يافتــه اســت. ايــ  روش در تركیــب ب  Capillaryكــاربرد فراوان

Electrophoresis-based Immuno assay(CEIA)   در سطح وسیعی مورد اسـتفاده

 قرار گرفته است. 
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 استافیلوكوكی Bانتروتوكسین  -

كـه يكـی    باشد میاستافیلو كوك ارئوس تولیدكگگده تعدادی اگزوتوكسی  مختلف  

است. اي  توكسی  دارای طیف وسیع فعالیـت زيسـتی    B (SEB) از آنها انترو توكسی 

ناگهـانی   طـور  بـه سـاعت از تمـاس استگشـاقی توكسـی ،      33تا  1است. پس از گذشت 

دفـع سـريع ايـ      دلیـل  بهكگد.  های بدون خلط بروز می درد، میالهی و سرفهلرز، سرو تب

يم مشـكل  توكسی  از جريان خون، تعیی  حضور آن در جريان خون همزمان با بروز عال

آن را رديـابی   تـوان  مـی ی حساس آزمايشـگاهی  ها تستبا ايگحال توسط بعضی از  ؛است

 كرد.

مبتگی بـر   Bتوكسی  سمو  استافیلوكوكی از جمله انتروی تشخیص ها روشسابقاً  

ی ها روشروز زمان نیاز داشت. بعد از آن  33تا  1ی انتشار در ژل بود كه حدوداً ها روش

رديـابی ايـ  سـم     ی گذشته جهـت ها روشتر و مفیدتر از  بسیار حساس RIAمبتگی بر 

. باشـگد  مـی انتشـار در ژل   یهـا  روشتـر از   رابر حسـاس صد ب ها روشمعرفی گرديد. اي  

ــرای تشــخیص ســم   و كیــت هــا روش و ديگــر ســمو   SEBهــای تجــاری مختلفــی ب

هـای   بیشتر از تكگیـك  ،استافیلوكوكی موجود است كه حساسیتی برابر و در بعضی موارد

RIA   شامل متدهای  ها روشدارند. ايRPLA ها همـان   . اساس اي  تكگیكباشگد می

ی هـا  تسـت  ،مـوارد فـو   بـر   عـالوه تشخیص ايمگولوژيكی مبتگی بر ذرات  تكس اسـت.  

 های سـگتی  تر از تكگیك بر ا يزا قادر هستگد سمو  استافیلوكوكی را بسیار حساس مبتگی

 دهگد. می تشخیص ng/ml/. 31را در مقادير ها توكسی  كگگد. اي  تكگیكگیری  اندازه

تـری جهـت    تـر و پیشـرفته   ی بسـیار جديـد  هـا  روشی فو ، ها روشبر  عالوهامروزه  

 فگـاوری تركیـب آنهـا بـا     بیوسگسـورها و  كـارگیری  بـه انـد. بـا    عرضه شده SEBارزيابی 

آمـده   وجـود  بهو مواد زيستی ديگر  ها توكسی فلورسگت، تحو ت بزرگی در تشخیص بیو

كـه امكـان    باشـگد  مـی پـروب   3شامل  array-based biosensorهای  است. تكگیك

دهگـد، پـروب اول شـامل     های بسـیار كـم را مـی    اندازه تشخیص همزمان چگد ماده و در
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Immobilized Capture Antibodies دو  كه در واقـع شـامل    كه توسط پروب باشگد می

 SEBهـا در شگاسـايی    . اي  تكگیكشوند می، شگاسايی باشد میهای فلورسگت  بادی آنتی

هـای الكترونیـك    های ديگـر، میكروچیـپ   . از جمله تكگیكاند برداشتهبهتري  نتايج را در

Electronic Microchips     قابل ذكر است كه در واقع روش سگج  بـر پايـه میكـرو

ی ها روش. اي  متد قابلیت تركیب با باشد می( Micro Electrophoresisالكتروفورز )

امكان آنـالیز چگـد نمونـه و چگـد سـم را همزمـان        همچگی ديگر را نیز دارد. اي  روش 

ی هـا  روشز ا Immuno Magnetic Separation( يـا  IMS)  آورد. روش فراهم مـی 

. در ايـ   باشـد  مـی ی ايمگواسی ها روشای از  جديد ديگری بوده كه در واقع نوع پیشرفته

هـای   بـادی  كـه بـا آنتـی    شـود  مـی های مغگاطیسی بسیار كوچكی اسـتفاده   از دانه ،روش

ای  گونه به باشد میبسیار با يی  دارای حساسیت  اختصاصی پوشیده شده است. اي  روش

 كگد. خوبی مشخص می هب ml/ng3/1های  را در غلظت SEBكه 

ــی از  FM-IMSروش  ــا روشيكـ ــی هـ ــه در آن از   IMSی تكمیلـ ــت كـ اسـ

Microplate Fluorometer  ايـ  روش نسـبت بـه    شـود  مـی استفاده .IMS   بسـیار

نشـده فـراهم    هـای فـرآوری   حتی در نمونه توكسی  تر بوده و در آن امكان سگج  سريع

كـه در   باشـگد  میبسیار متگوع و گسترده  SEBی جديد تشخیص ها روشگرديده است. 

ی هـا  روششـامل   هـا  روشايـ    تـري   مهـم  .گـردد  میها اكتفا  آن تري  مهمادامه به ذكر 

و يــا  PCR ،Real-Time PCR، ELISA-PCRمبتگـی بـر اســیدهای نوكلئیـك شـامل     

، Magnetoplastic Sensors ،Surface Plasmon Resonance تر مانگـد ی جديـد ها روش

ELISA-LAPS ،Fluorescent assay ،Fibroptic_Sandwich Immuno assayو 

Piezoelectric Crystal Immunosensor باشگد می.  
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 پرفرنژنس كلستريديومي ها توكسین -

 كلسـتريديو   نـا   بـه هـوازی   توسـط يـك بـاكتری گـر  مثبـت بـی       ها توكسی اي  

در عملیـات خرابكارانـه در    ها توكسی . استفاده از برخی از اي  شوند میپرفرنهنس تولید 

 Aغذايی دور از ذه  نیست. از انواع سمو  ايـ  بـاكتری نـوع    مگابع آب يا انبارهای مواد

 Aعامل مسمومیت بوده كه البته بیشتر موارد در اثر مسمومیت بـا نـوع    ها انساندر  Cو

. تشخیص كلستريديو  و سمو  آن در مواد غذايی معمول نبوده و اكثـر اوقـات   باشگد می

. متـدهای مختلفـی بـرای    باشـد  مـی تشخیص آن بر مبگای جسـتجوی سـم در مـدفوع    

تگهـا روش   هـا  روشبی  ايـ   . از اند شگاسايی سمو  كلستريديو  پرفرنهنس گزارش شده

ی ايمگولوژيـك  هـا  تسـت دارای حساسیت و ويهگـی بـا يی اسـت.     Veroكشت سلولی 

گفته  SEBجهت تشخیص اي  توكسی  وجود دارند. همچگان كه در مورد  متعددی نیز

خـوبی در   هب ELISAو  RPLA ی انتشار در ژل، ها روشتر مثل  ی قديمیها روش، شد

ی مبتگی بـر  ها تست. گیرند میتشخیص سمو  كلستريديو  پرفرنهنس مورد استفاده قرار 

ELISA  بــا حساســیت در حــدml/ng 3-3  قــادر بــه تشــخیص ســمو  ايــ  بــاكتری

ی مبتگی بـر اسـیدهای نوكلئیـك در مـورد تشـخیص ايـ  بـاكتری و        ها روش. باشگد می

 PCRی مبتگی بر ها تستاند. از جمله  توسعه يافته خوبی بهآن   ی عامل مسمومیتها ژن

ی تكثیـری  هـا  روشی هیبريديزاسـیون و يـا انـواع    ها روششامل  ،های مولكولی و پروب

. استفاده از بیوسگسـورها  باشگد میی باكتريايی ها توكسی ی دخیل در ايجاد ها ژنجهت 

های مبتگی بر فلورسگت در مورد سمو  كلستريديو  ديفیسیل نیز باعث ايجـاد   و تكگیك

ی مفیدی كه جهت ارزيابی ها روشی سگج  بسیار دقی  و سريع شده است. از ها روش

 Polyیهـا  روشبـه   تـوان  میروند  میكار  به كلستريديو  پرفرنهنس و سگج  توكسی 

Capture ELISA(PC-ELISA)، Mouse Neutralization Test (MNT)  و

يی با حساسیت و ويهگی ها روشها همگی  كانتر ايمونوالكتروفورز اشاره نمود. اي  تكگیك

 اند. ی كلستريديو  پرفرنهنس ارزيابی شدهها توكسی با  جهت شگاسايی 
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 بوتولینیوم توكسین كلستريديوم -

. شـروع  شود میتولید  بوتولیگیو  هوازی كلستريديو  توسط باكتری بی اي  توكسی 

مغزی همراه بوده كه شامل تاری ديد، دو بیگـی، خشـكی دهـان و      با فلج اعصاب  بیماری

سـاعت پـس از    11تـا   33. تظاهرات بیماری خیلـی زود طـی   باشد میحل  و ديسفاژی 

 .شود میاستگشا  توكسی  شروع 

 ،ی مبتگی بر تزري  به حیوانات آزمايشگاهیها روشی تشخیص سگتی مثل ها روش

 ها روشولی اي   شوند میهای اي  باكتری استفاده  و مسمومیت جهت تشخیص توكسی 

های مدفوع، غذا  معمو ً در نمونه  برخوردار نیستگد. توكسی  اي  باكتریبا يی   از ويهگی

، روش تزريـ  بـه مـوش از حساسـیت     هـا  روش. در بی  اي  شود میگیری  اندازه يا خون

صرفه نبـودن،   از جمله مقرون به ؛همراه دارد هبا يی برخوردار است ولی مشكالت زيادی ب

ی ا يـزا بـا   هـا  روشنیاز به تجهیزات خاص و در دسترس نبودن حیوانات آزمايشـگاهی.  

ی هـا  تسـت ی جـايگزيگی بـرای   هـا  روشكلونال  های مگوكلونال و پلی بای استفاده از آنتی

ی مولكــولی مختلـف جهــت تشــخیص  هـا  روش. باشــگد مــی  سـگتی تشــخیص توكسـی   

ايـ    ،مثـال  عگـوان  بـه . انـد  گرفتـه   د اسـتفاده قـرار  ی بوتولیسم طراحی و مورها توكسی 

در سـطح وسـیعی مـورد اسـتفاده      بوتولیگیو  Bآزمايشات جهت تشخیص توكسی  نوع 

هـای مختلفـی از جملـه سـر ، خـون،       ی فـو  بـرای نمونـه   هـا  تسـت قرار گرفته اسـت.  

ی مختلف الكترو میـوگرا   ها تستاند.  آسپیراسیون سیستم گوارش و مدفوع طراحی شده

يی هستگد كه جهت تشخیص مسمومیت با ايـ  بـاكتری مـورد اسـتفاده قـرار      ها روشاز 

ی جديدی كه اخیراً جهت تشخیص و شگاسايی توكسی  بوتولیسـم  ها روش. از گیرند می

( اشاره كرد. اي  روش برپايه ECLبه الكتروكمی لومیگسانس ) توان می شوند میاستفاده 

بادی مونوكلونـال طراحـی شـده و روشـی سـاده و بسـیار حسـاس بـا          های آنتی مولكول

ی روتـــی  مثـــل هـــا روشبرابـــر بیشـــتر از  3111تـــا  311حساســـیتی در حـــدود 

Chromogenic ELISA باشد می. 



         333    زيستیاپیدمیولوژي و تشخیص تهديدات : سومفصل 

 

 

و بـر اسـاس    امروزه استفاده از لیگاندهای جديد كـه بـر پايـه اتصـال بـه توكسـی       

 بوتولیگیـو  اند اي  امكان را فراهم كرده كه توكسی   های مونوكلونال تهیه شده بادی آنتی

ـ   311تا میزان  فگاوریرا در حد فیتوگر  تشخیص دهگد. اي   راحتـی   هفیتوگر  سـم را ب

های جديد برای  يكی از تكگیك array Color–Coded beadدهد. روش تشخیص می

 .است. اي  تكگیك بر اساس فلوسیتومتری طراحـی شـده اسـت    بوتولیگیو تشخیص سم 

 .  گیرد می اكگون مورد استفاده قرار بیشتر بوده و هم ELISAحساسیت اي  تكگیك از 

Mass Spectromy بوتولیگیــو   هــايی اســت كــه جهــت ســم از ديگــر تكگیــك 

. اي  تكگیك باشد میگرفته شده است و تكگیكی سريع برای تشخیص اي  توكسی  كار به

ی مورد اسـتفاده و  ها به تهیه دشوار نمونه توان میكه از جمله  باشد می دارای معايبی نیز

اشاره كرد. از مزايـای ايـ  تكگیـك، سـريع بـودن و آنـالیز همزمـان         ها وجود مهاركگگده

های  از ديگر محدوديت ،ی پیشرفته و نیز هزيگه با ها دستگاهچگدي  نمونه است. نیاز به 

 .باشد میاي  تكگیك 

هـا و تكگیـك    بـادی  آنتی كارگیری بهكه در واقع تركیبی از  Immuno-PCRروش

PCR و تكگیكی سريع و با قدرتی با  نشـان   گیرد میاكگون مورد استفاده قرار  است، هم

 Back) تكگیكـی ای  های آن از جمله مشكالت زمیگـه  علت محدوديت داده است ولی به

ground Problems.استفاده از آن كامالً محدود باقیمانده است ،) 

ی مبتگـی بـر   هـا  روش) FRETهـای   بـه تكگیـك   تـوان  مـی هـای ديگـر    از تكگیك

Fluorescence Resonance Energy Transfer    هـا   ( اشـاره كـرد. ايـ  تكگیـك

و ممكـ  اسـت در آيگـده كاربردهـای وسـیعی در       باشـگد  میاكگون در حال پیشرفت   هم

 ی باكتريال داشته باشگد.ها توكسی های ناشی از  تشخیص مسمومیت
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 تتانوس توكسین -

 ،و محـل اصـلی تـأثیر آن    شـود  مـی تتـانی تولیـد    توسط كلستريديو  اي  توكسی 

و  شـود  مـی مختـل    عصبی است. انتقال جريان عصبی تحت تأثیر ايـ  توكسـی     سیستم

هـای عضـالنی    كـه مگجـر بـه اسپاسـم     باشـد  مـی های نخاعی  اثر آن مهار نرون تري  مهم

 .دشو میسیستمیك و تشگج و صرع 

تشخیص اي  سم بر اساس عاليم و معايگات بالیگی و نیز استفاده از الكترومیوگرافی 

تشـخیص افتراقـی مسـمومیت بـا      ،له در تشخیص سم اي  بـاكتری ئمس تري  مهماست. 

تتـانوس ابـداع    ی جديدی كه برای تشخیص توكسی ها روشاستريكیگی  است. يكی از 

. در ايـ   باشـد  می Monosacharide arraysمونوساكاريد های  شده است، روش آرايه

اسـید   نورآمیگیـك  اسـتیل  Nاستیل گا كتوزامی  و  Nهای كربوهیدراتی  از آرايه ،تكگیك

عگـوان   بـه ( ثابت شده و در واقع chip) ها در سطح يك تراشه . اي  آرايهشود میاستفاده 

های فلور  توسط پروب ها اي  مجموعه كگگد. پس از اتصال، گیرنده برای توكسی  عمل می

تتـانوس و   یهـا  توكسـی  اي  تكگیك پیشرفته جهت شگاسايی  .شوند میسگت شگاسايی 

 كارايی خوبی نشان داده است. ،كلرا

 

 ي قارچیها توكسین -

تركیـب   01يـك گـروه حـاوی بـی  از      ،ی قـارچی هـا  توكسی يا  ها توكسی مايكو

مانگد آلودگی  ؛شوند می ها انساناز طر  گوناگون باعث آلودگی  ها توكسی . اي  باشگد می

غـذايی، محـیط و غیـره. در     های آلوده و استگشا ، آلودگی مـواد  آئروسلاز طري  ايجاد 

ی قارچی است كـه باعـث   ها توكسی جگگ زيستی، باران زرد يادآور استفاده از  یسگاريو

 .شود میآلودگی شديد محیط زندگی 
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 ها تريكوتسن -

كـه توسـط    باشـد  مـی  توكسـی   11در حدود  یمتعدد اي  خانواده شامل تركیبات

. شــوند مــیتولیــد  Stachybotrys و Fusarium ،Phomopsisهــای خــانواده قــارچ

هـايی هسـتگد كـه از طريـ  پوسـت نیـز جـذب شـده و موجـب           توكسی  ها تريكوتس 

. عاليم درگیـری سیسـتم تگفسـی شـامل درد قفسـه سـیگه و       گردند میمسمومیت افراد 

هموپتزی است و در موارد آلودگی و مسمومیت شديد باعث ضعف شديد، شوك و مـر   

به دنبال جذب چشـمی و يـا گوارشـی سـبب ايجـاد       ها توكسی . همچگی  اي  گردند می

ی هـا  لولسـ سـازی   شدت پـروتئی   هب ها توكسی . اي  گردند میمسمومیت و ايجاد عاليم 

اي  عمل را از طريـ    ها . تريكوتس شوند میيوكاريوت را مهار نموده و باعث مر  سلول 

ی گازكرومـاتوگرافی و  هـا  روشدهگـد. بـا اسـتفاده از     مهار پپتیديل ترانسفراز انجـا  مـی  

HPLC را در پالسـما و ادرار بیمـار تعیـی  نمـود. ادرار نمونـه        وجود توكسی  توان می

سمی بسـیار مهلـك اسـت كـه     ، . تريكوتس باشد میمگاسبی جهت تشخیص تريكوتس  

 كشگده باشد. تواند میگر   پس از تماس با آن حتی در حد چگد میلی

 

 آفالتوكسین -

و يكـی از   شـود  مـی  تقسیمگروه  0سگت به بر اساس خصوصیات فلور اي  توكسی 

ی طبیعی است كه خواص كارسیگوژنی آن اثبات شـده اسـت. ايـ     ها توكسی تري   قوی

ــويه   ــیاری از س ــط بس ــی  توس ــپرژيلوس    توكس ــاتوس و آس ــپرژيلوس فومیگ ــای آس ه

عوامـل توكسـیگی اسـت كـه      تري  مهم. اي  توكسی  يكی از شود میپارازيتیكوس تولید 

هـای مختلـف و    چـرا كـه القـای سـرطان     ،ودركـار   بـه  ی زيسـتی هـا  جگـگ تواند در  می

مـدت    عوامـل بـرای از پـا درآوردن بلگد   تـري  يكی از كشـگده  تواند میی كبد ها بدخیمی

 مدت است.ها بلگد بر خال  تريكوتس  ها توكسی نیروهای مقابل باشد. اثرات آفال
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ی مربـوط بـه   هـا  توكسی العاده و استفاده از عوامل قارچی و  با توجه به اهمیت فو 

موقع و  هها، تشخیص و افترا  ب ی زيستی و همچگی  خطرات ناشی از آنها جگگآنها در 

ز ی قــديمی، اســتفاده اهــا روشبــر  عــالوه. باشــد مــیســريع آنهــا بســیار حــائز اهمیــت 

های جديدی را جهـت تشـخیص    كلونال و نوتركیب، مسیر های مونوكلونال، پلی بادی آنتی

هـای سـرمی و يـا     غالباً بر روی نمونـه  ها تستكرده است. اي   های قارچی باز مسمومیت

 تـوان  مـی  هـا  روشكگگـد. در ايـ     قابل قبولی ارائه می نسبتاًو نتايج  شوند میادرار انجا  

هـای نوتركیـب،    بـادی  های سرولوژيك را بسـیار ارتقـاء بخشـید چـرا كـه آنتـی       تشخیص

و حساسیت با  و در ضـم  بـا هزيگـه پـائی  جهـت تشـخیص         هايی با ويهگی بادی آنتی

 .باشگد میهای قارچی مختلف  توكسی 

 

 ريسین توكسین -

. اي  توكسـی  از گیـاه كرچـك    باشد میپروتئیگی و خطرناك  ريسی  يك توكسی 

راحتی از اي  گیاه قابل استخراج اسـت.   هآيد كه در تما  دنیا وجود داشته و ب می دست هب

ی هـوايی و  هـا  راه  عالئم مسمومیت با اي  توكسی  شامل : تب، سـرفه، ديسـپگه، نكـروز   

. بـرای تشـخیص   باشـد  مـی های ريوی، ديسترس تگفسی شديد و در نهايت مر   موير 

ــ  توكســی    ــا اي ــیمســمومیت ب ــوان م ــا   ت ــون و ي ــزا در خ ــا تســتاز تســت ا ي ی ه

يی ها روشتري   ايمگوهیستوشیمی در نسوج استفاده كرد. راديو ايمگواسی يكی از قديمی

. اي  متد قدرت تشـخیص تـا   شود میگرفته كار  به است كه جهت تشخیص اي  توكسی 

از توكسی  را دارد. اي  تست گرچه قدرت تشـخیص و حساسـیت بـا يی     پیكوگر  311

مشكالتی نیز دارد كه باعث شده متدهای ديگر از جمله ا يزا بیشـتر   ،دارد ولی در مقابل

 راديواكتیو و انكوباسـیون مواد  استفاده از ،مورد استفاده قرار گیرند. از جمله مشكالت آن

خود اختصاص داده  هتری را ب مدت زمان كوتاه ELISA. در مقابل، باشد میمدت  یطو ن

 Planar array. اخیـراً اسـتفاده از   باشـد  مـی تری  تست بسیار سريع، RIAو نسبت به 
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Immunosensor     ، ــ ــه ريس ــی  از جمل ــدي  توكس ــان چگ ــايی همزم ــت شگاس جه

گزارش شـده اسـت. ايـ  تكگیـك قـادر بـه        استافیلوكوك و يرسیگیا پستیس Bتوكسی 

لیتر است. يكی از مزايای اسـتفاده   نانوگر  در میلی 31ريسی  در حد  شگاسايی توكسی 

هـای   حساسیت، سادگی و نیز قابل انجا  بودن آن در مقـادير كـم نمونـه    ،از اي  تكگیك

نیز توسـعه يافتـه    ها توكسی . اي  تكگیك همچگی  جهت شگاسايی ديگر باشد میبالیگی 

توكسـوئید بوتولیسـم و مايكوتوكسـی     ، ، توكسـی  وبـا  SEBاست كه شـامل ريسـی ،   

 .  باشد میفومونیسی  

 

 و اب ارهاي تشخیصی مولكولی و جديد ها روش -3-14-6

ولی مبتگـی  ی مختلف مولكها روشدر طی ده سال گذشته  ويهه بهی اخیر ها سالدر 

توسـعه   اپیـدمیولوژيك ابـداع و  ی هـا  بررسیژنیك و ژنتیكی جهت  بر آنالیز ساختار آنتی

آنهـا  هـای   ی مورد استفاده و بیـان مزايـا و محـدوديت   ها روش تري  مهم. ذيالً به اند يافته

 پردازيم. می

 

 هاي تشخیصی نوينفناوري و  PCRروش  -3-14-6-1

PCR چگدي  سال اسـت بـرای تشـخیص مسـتقیم و      پلیمرازای  يا واكگ  زنجیره

 ،. در ايـ  روش شـود  میگرفته كار بهبالیگی های  سريع انواعی از عوامل میكروبی در نمونه

ــراد  مــورد نظــر كــه روی الگــوی اولیــه   وجــود دارد در شــرايط  DNAقســمتی از ت

هـد  ايجـاد   ی DNAتصاعدی تكثیر شده تـا مقـادير انبـوهی از     طور بهآزمايشگاهی و 

چرخـه   31-11گردد. مراحل مختلف دناتوراسیون، اتصـال پرايمرهـا و توسـعه در طـی     

 ،. در مراحل بعدگیرند میساعت انجا   1-0متوالی در يك دستگاه ترموسیكلر و به مدت 

آمیـزی   شوند. رنگ میالكتروفورز  ،آمید اكريل رشده در ژل آگاروز و يا پلیمحصو ت تكثی

. گیـرد  مـی صـورت   UVشـده تحـت نـور     آمیـزی  رنـگ يت قطعات ؤبا اتیديو  برمايد و ر
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برای بررسی همزمان چگدي  عامـل   (Multiplex PCR)گانه ی چگدها روشاكگون  هم

زيادی در تكگیك رخ های  نیز پیشرفت ی اخیرها سال. در اند عفونی در نمونه توسعه يافته

( بـا  Lightcyclerجديـد از جملـه  يـت سـايكلر )    ی ها سیستمكه  یطور بهداده است 

با كاربردهـای متعـدد را در تشـخیص سـريع      حساسيك تكگیك  ،فلوريمتری استفاده از

مقـدار اسـیدهای   گیـری   اندازه جهت ی فلوئورسگسها رنگ. اند عوامل عفونی فراهم آورده

 .اند گرفته شدهكار به ها و دناتوراسیون در اي  شیوه سازی نوكلئیك و نشان دادن دورگه

در ارت   زيستیبرای شگاسايی عوامل  PCRچگدي  سال است كه دستگاه پرتابل 

اسـتاندارد  عگـوان   بـه ديگـر از آن  هـای   آمريكا توسعه يافته و وزارت دفاع آمريكا و ارتـ  

وری اداهو بـا فگـ  اي شركت light cyclerدستگاه با تلفی  دستگاه  اي  كگگد. میاستفاده 

دهـد بـا    میافزار متمايز آن اجازه  سته قابل حمل مقاو  شده است. نر تبديل آن به يك ب

راحتی و با دقت به انجا   را به ها ژنسرعت با  و در حداقل زمان و آموزش، شگاسايی پاتو

 برساند. 

 

 
 light cyclerاز دستگاه اي  : نمونه11-3شكل
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 هـا  ژنيك دستگاه قابل حمل دستی برای تشخیص پاتو RAZORآنالیزور زيستی 

 ايـ   . طراحـی كوچـك، مقـاو  بـودن    باشـد  مـی در میدان نبرد و نزديك به محل بحران 

نمونـه در آن، ايـ  دسـتگاه را بـه يـك      سـازی   دستگاه در شرايط محیطی و امكان آماده

تبـديل   هـا  و حفاظـت شخصـیت   میبرای علو  نظا ها ژنتشخیص پاتوآل برای  دهاي وسیله

بـرای   هـا  خانـه كامـل از معـر    كتابمركب از يـك   تگها محصول RAZORكرده است. 

تحلیـل  و دقیقـه، تجزيـه   11زمـان كمتـر از    است كه در مدت زيستیشگاسايی تهديدات 

 دهد.   مینتايج را انجا  

و  هـا  ژنفريز و خشك برای تشخیص و شگاسـايی پـاتو  های  معر حاوی های  كیسه

عوامل تهديد زيستی را فراهم نموده است. هـر تسـت كیـت بـرای اسـتفاده در دسـتگاه       

RAZOR گیـری،   محتوی همه مواد  ز  بـرای نمونـه   بهیگه شده است. هر كیسه كیت

در يـك نمونـه سـاده در فرمـت مگاسـب اسـت.        Real time PCRنمونـه  سازی  آماده

RAZOR  پاتوژن در يـك كیسـه در مـدت     31با اي  بسته كیت، قادر به تست نمودن

. در ايـ  شـیوه، نیـاز بـه پیپـت كـردن يـا سـانتريفیوژ نیسـت.          باشد میدقیقه  11زمان

فريز و خشك آسان برای ذخیره و نگهداری و اسـتفاده هسـتگد. همـه اجـزاء     های  معر 

، و بافرها در يك كیسه هستگد. نگهداری در دمای اتـا   ها ، آنزيمها پرايمرها، پروب شامل

هـای   و كیسـه  هـا  آپ كردن، كاه  خطـا از اسـتفاده نامگاسـب معـر      كاه  زمان ست

 آلودگی در اي  سیستم هستگد. از موانعپالستیكی، 
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 RAZORمورد استفاده در دستگاه هاي  از كیسهاي  : نمونه13-3شكل

 

، كوكسـیال،  A، سم بوتولیسـم  بروسالهای  زخم، گونه پاتوژن شامل سیاه 31بررسی 

ا اسـتفاده  از يك نمونه ب و طاعون ، تو رمی، ريسی ، سالمونال، آبلهO157 اشريشیا كلی

 پذير است. از تگها دو سرنگ امكان

ــر  ــال ديگ  HANAA (Hand-held Advanced Nucleic Acid ،مث

Analyzer)  واكـگ   هـای   كوچك انفـرادی بـا حجـم    العاده فو دستگاه است كه يك

كـه دارای محفظـه   اسـت. ايـ  دسـتگاه     شـده  سـاخته ولت  3مگبع تغذيه با بسیار كم و 

 آن سرد و گر  شدن ،پالستیكیهای  نسبت به نمونه ،باشد میواكگ  از جگس سیلیكون 

و عملیـاتی بـرای تشـخیص سـريع عوامـل       میشـود و در مگـاط  نظـا    میتر انجا   سريع

و  میدر مگـاط  نظـا   Smart Cyclerشود. نوع تجاری آن بـا نـا     میبی استفاده ومیكر

عملیاتی توسط افراد برای تشخیص سريع عوامل میكروبی استفاده شده و در كف دسـت  

 متعدد را شگاسايی كگـد. از دقیقه عوامل  31گیرد و قادر است در عر  كمتر از  میقرار 

  دستگاه برای شگاسـايی سـريع بـاكتری اشريشـیا كلـی توسـط رنـگ سـايبرگري  و         اي
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و  VrrAی هـا  ژنآنتراسـیس و پرايمرهـای    باسیلوس، باكتری Tirو  LacZپرايمرهای 

CapA  و باكتری ارويگیا هربیكو  توسط پروبTaqMan  و ژنaeroQ  استفاده شده

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HANAA از دستگاهاي  : نمونه14-3شكل

 

سیسـتم حسـگر   اسـت كـه يـك     FilmArrayدسـتگاه   ،ديگـر قابل ذكر  فگاوری 

گیـر   ی همـه هـا  بیمـاری بـا قابلیـت نظـارت بـر      هـا  جديد همراه با پردازش نمونه زيستی

و همچگـی    بیوتروريسـم ی هـا  ژنسیستم برای شگاسايی و تشخیص پاتو اي  . ازباشد می

و  هـا  نمونهسازی  آماده ،دستگاه اي  شود. اساس میی تگفسی استفاده ها بیماریتشخیص 

، هـا  دسـتگاه پـردازش نمونـه    ايـ   .باشـد  مـی در حجـم كـم و آسـان آن     PCRفگاوری 

كگـد. كیـف    مـی را خودكار انجا  و ظر  يك ساعت جواب را مهیـا   ها حلیل دادهتو تجزيه

كیسـه بـرای تشـخیص عوامـل      31شـامل   FilmArrayبیوتروريسم مورد اسـتفاده در  

 است. Bو  Aبیوتروريسم 
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 FilmArrayاز دستگاه اي  : نمونه15-3شكل 

 

نـويگی در   كـامالً ی هـا  روش(، Gene chipژنـی ) هـای   مبتگی بر تراشههای  شیوه

 باشـگد.  مـی ی ژنتیكی ها بیماریو  ها سرطان، زيستیعرصه تشخیص بسیار سريع عوامل 

عوامـل  ی DNAالكترونیكـی كـه براسـاس رديـف     های  با استفاده از تراشه ها روش اي 

. بـا  انـد  را فـراهم آورده  زيسـتی امكان شگاسايی انواع عوامـل   طراحی شده است، زيستی

مختلـف آن را  ی هـا  رنـگ كه دسـتگاه بتوانـد بـا    ای  شدهكاوشگرهای نشاندار كارگیری به

 در يك نمونه وجود دارد. زيستیشگاسايی كگد، امكان شگاسايی عوامل مختلف 

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

هـای   نشانگرهای زيستی بیمـاری و سـم در نمونـه    سرعت بهقابل حمل بوده و قادر است 

نموده و بـه يـك   گیری  اندازه  انسان )خون، بزا ، ادرار( در مراحل اولیه عفونت را زيستی

دسـتگاه بـرای شگاسـايی     ايـ   برای تشخیص بیمـاری و سـم مبـدل شـود.    آل  ايده  ابزار

ی عفـونی و  هـا  بیمـاری زيسـتی و عوامـل   هـای   توكسـی  يی در حد پیكومـو ر  ها غلظت

نشانگرهای زيستی برای نظارت بر سالمت فضانوردان استفاده گیری  اندازه همچگی  برای

http://bio.sandia.gov/solutions/health_medical_devices/rapidx/index.html
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يی از هـا  بیمـاری هگگـا   برای تشـخیص زود  مگاسب دستگاه دارای پتانسیل اي  شود. می

قلبـی اسـت.   های  تروماتیك مغز و آسیبهای  ديگر، آسیبهای  جمله پروستات و سرطان

افراد در معـر    ،خطرناك باشدهای  ، اگر يك جمعیت در معر  بیوتوكسی اي  بر عالوه

 .آيد میعمل   ز  به اتاقدامآنها  موقع بهو برای درمان  شگاسايیدستگاه  اي  با سرعت به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RapiDXاز دستگاه اي  : نمونه16-3شكل

 

سـايی  مدرن و پیچیده مولكولی است. شگای ها تكگیكيكی از  میكرواری )ريزآرايه( 

بـا   عوامل عفـونی ی DNAهای  توالیی هیبريداسیون  پايهعوامل عفونی در اي  روش، بر

جـاد تمـايز بـی     اي توانـايی تشـخیص و   ،تكگیـك  ايـ   .باشد میالیگونوكلئوتیدهای پروب 

گونـه   اي   طراحیداراست. برای ساخت و  را های مختلف میكروبی روی يك اساليد نمونه

و مولكـول هـدفی كـه     شود میهای طويل استفاده  ی تشخیصی، معمو ً از پروبها چیپ

 كـه بعـد از اسـتخراج    باشـد  می  میژنوی DNA ،تكگیك شگاسايی شود اي  قرار است با
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در  هـا  عفونـت شگاسـايی سـريع   گـردد.   مـی دار  كامل توسط يك رنگ فلورسـانس نشـان  

تواند برای درمان بیمار و تجـويز داروهـای ضـدمیكروبی مگاسـب      های كلیگیكی می نمونه

ی هـا  بیمـاری كاربردهـای میكـرواری در مـورد     تري  مهمشايد يكی از  مفید باشد. ربسیا

ـ   ی عفونـت هـا  ژنعفونی، توانايی آن برای تشخیص سريع پـاتو  كـه   يـ  ا  دلیـل  هزا باشـد. ب

هـای   تركیبات ژنتیكی مجزايی دارند و میكرواری قادر بـه بررسـی تمـا  تـوالی     ها ژنپاتو

 ها تبديل شده است. گونه تشخیص ي ا  آل برای هيدا  تكگیك به ابزاری اي   ژنتیكی است،

  را بر پايـه  چگد پاتوژنهمزمان روش تشخیص  3113ويلسون و همكاران  در سال 

عامل پاتوژنیك پروكاريوتی، ويروسی و يوكـاريوتی   31 ،ابداع نمودند كه در آن میكرواری

 را كـه ويـهه بـرای هـر ارگانیسـم      DNAكگد. محققی  نواحی خاصی از  را شگاسايی می

است، شگاسايی كـرده و سـپس از میكـرواری بـرای تشـخیص حضـور يـا عـد  حضـور          

ر با توجـه  نمايگد. در حال حاض های مورد بررسی استفاده می ی مربوطه در نمونهها ژنپاتو

هايی با قابلیت شگاسايی تعداد عوامل پـاتوژن بسـیار زيـاد     چیپ ،فگاوری اي  به پیشرفت

 است. عامل( طراحی و تهیه شده 311)بی  از 

های میكـرواری شگاسـايی عوامـل پـاتوژن در بـازار موجـود        های تجاری چیپ نمونه

تهیـه   بیوتروريسـتی امل پـاتوژن  های تشخیص عو به چیپ توان میباشد. از آن جمله  می

ها اقدا  بـه سـاخت    توسط وزارت دفاع آمريكا اشاره نمود. همچگی  بعضی از شركت شده

تـوان   ها مـی  نمونه چیپ اي  اند. يكی ديگر از چیپ تشخیصی عوامل پاتوژن غذايی نموده

توان  می ( اشاره كرد كه توسط يك چیپFlu-chip) آنفلوآنزابه چیپ تشخیص ويروس 

   را تشخیص داد. آنفلوآنزاهای  تايپ ساب  میتما

 هـا  ژنمگـی بـا پـاتو   اي  یها سلولی ديگری نیز برای بررسی سیگگالیگگ ها تراشهريز

 Microscale Immune and Cell Analysisتراشـه میكـا )  . ريزانـد  توسعه يافتـه 

MICAفر  جامع برای بررسی درك رفتار سلولی در سطح سلول و مولكولی  ( يك پالت
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هـای   توانـد بـه بررسـی پاسـ      مـی اسـت و  مگاسـب  و سیگگالیگگ با وضوح و حساسیت 

 مگی به عوامل پاتوژن كمك كگد.اي  یها سلول

 
 فرايند آزمايشگاهی میكرواري: 17-3 شكل

 

 تشخیص عامل از طريق حسگرها   -3-14-6-1

با استفاده از  ،باشگد میشگاسی و الكترونیك  كه تلفیقی از زيست زيستیرهای حسگ

و پیونـد آن بـا نشـانگرهای الكترونیـك      زيسـتی بسـیار اختصاصـی عوامـل    هـای   گیرنده

حسـاس و اختصاصـی عمـل كگگـد. بـا حضـور        العاده فو يك دتكتور عگوان  بهتوانگد  می

با ارسال امواجی سبب فعـال   ،اختصاصیاز عامل و پیوند آن با گیرنده  میغلظت بسیار ك

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

 گردد. می

كه با مـواد   ها سازمانی نظامی و ساير ها سازماندر كشورهايی مانگد ايا ت متحده، 

نمايگـد.   مـی  استفاده زيستیخطرناك سروكار دارند، از شگاساگرها و نمايشگرهای عوامل 
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ها نیاز به آموزش داشته و ممك  است نتايج مثبت و مگفـی كـاذب    اي  شیوه كارگیری به

كار  به ايجاد نمايگد. تما  حسگرهای شیمیايی كه برای ارزيابی و شگاسايی مواد خطرناك

تا نتايج مثبت كـاذب بیشـتری نسـبت بـه مگفـی كـاذب        اند روند طوری كالیبره شده می

. ايجـاد  شـوند  مـی  مـی  صـورت كـالیبره   ه نیز به زيستینظر حسگرهای  هايجاد نمايگد. ب

بـه   تـوان  مـی ن . از ايگـرو دنتايج مگفی كاذب را ايجاد نماي تواند می در عوامل ها موتاسیون

عالوه شگاساگرهای موجود فعلی برای  هخیلی اعتماد كرد. ب ها دستگاهنتايج حاصل از اي  

 هـا  تـالش مشخص نمودن عامل مورد نظر ممك  است به زمان زيادی نیاز داشته باشگد. 

جهـت   Elisaيی چـون  هـا  روشيـا   PCRی مولكولی مانگـد  ها روشبرای پرتابل كردن 

گرفته شده را در طـی كمتـر   كار  به ی میدانی كه بتوانگد هويت عامل يا عواملها استفاده

آلـی بـرای    ايـده  طـور  بهگد توان می یها دقیقه مشخص نمايگد ادامه دارد. اي  شیوه 31از 

 طراحی گردند.   ها موتاسیون

 Portable biodetector successfully) میزيستی قابل حمل مواد سـ  ردياب

detectsbiohazardsواقعـی مـواد شـیمیايی   گیـری   اندازه  ( يك دستگاه تخصصی در، 

ن دستگاه بـا بودجـه و هـدايت وزارت دفـاع انگلسـتا      اي  .باشد می زيستیبیوشیمیايی و 

مونـه بـا اسـتفاده از    شـده در داخـل ن   براساس شگاسايی مواد خطرنـاك ازپـی  تعريـف   

سیسـتم بـرای شگاسـايی چگـدي  عامـل       ايـ   است.شده  تهیهتراشه نوری آشكارساز ريز

تراشـه در تركیـب بـا    ريز اي  شده است. طراحیو سم ريسی  زخم  سیاهاز جمله  زيستی

بـا درجـه بـا يی از ويهگـی و      زيسـتی اسـی بـرای شگاسـايی عوامـل     مگواي و روش میشی

با تشخیص تغییرات ضريب شكست  ريزتراشهنوری  فگاوریاست. شده  شگاختهحساسیت 

 ايـ   ،شود میيك آشكارساز زيستی استفاده عگوان  بهنوری بر سطح ماده است. زمانی كه 

پوشـیده شـده    زيسـتی با  و میل به اهـدا   های  خاص با ويهگیهای  بادی آنتیتراشه با 

سم در نمونه وجود داشته باشد بـه آن چسـبیده و    و كه باكتری، ويروس میهگگا و است

   .شود میباعث تشخیص آن 
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يــك سیســتم تشــخیص و اســت. ايــ   NexSense Bدســتگاه  ،سیســتم ديگــر

است كه قابل حمـل توسـط    زيستیشگاسايی سريع، قوی و قابل اعتماد جهت تهديدات 

 Lab on aهـای   ناشی از هوا با استفاده از تكگیـك ی ها ژنفرد بوده و قادر به آنالیز پاتو

chip  وrapid PCR نطـرا بـا   . اي  سیستم، قابلیـت شگاسـايی عوامـل مـورد     باشد می

 دارد.را  دقیقه( در محل 11سرعت با ) كمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NexSense B: دستگاه 18-3شكل 

 

گیری كـار  بـه شده بـا   يك سیستم حسگرهای زيستی مهگدسی BioFlashدستگاه 

های ويهه پاتوژن متصل به غشاء و يـك مولكـول بیولومیگیسـانس حسـاس بـه       بادی آنتی

به پاتوژن خاص پس از چگد دقیقه مگجـر بـه افـزاي      بادی آنتی. اتصال باشد میم یكلس

شود. تقويت نور خروجی با استفاده از لومیگومتر بـه   میكلسیم داخل سلولی و انتشار نور 

 العـاده  فو و حساسیت  سرعت بهتوان  میآن های  شود. از ويهگی میآسانی تشخیص داده 
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در عر  كمتر از سه دقیقه اشاره كرد. استفاده آسـان بـرای    ها ژنآن برای تشخیص پاتو

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

 

 

 

 

 

 

 

 BioFlash: دستگاه 19-3شكل

 

مشـكوك بـه   هـای   قادر بـه آنـالیز نمونـه    (NIDS) سیستم تشخیص هوشمگد نانو

، يرسیگیا پستیس، سم بوتولیگم، سم ريسی ، واكسیگیا، انتروتوكسی  آنتراسیس باسیلوس

B     استافیلوكوكی، ويبريو كلرا، فرانسیسال تو رنسـیس، اشريشـیا كلـیO157 بروسـال ، 

ز نـوع پیشـرفته آن بـرای تشـخیص     . اباشـد  مـی ملیتگسیس، ژيارديا، سـالمونال و غیـره   

، )تركیبات ارگانوفسفره و كربامیـدها( و همچگـی  عوامـل شـیمیايی اعصـاب      ها ك  آفت

دستگاه بـه فـر     اي  برای تشخیص در ها شود. نمونه میخون و عوامل موستارد استفاده 

ی هـا  روشبرابـر نسـبت بـه     311تـا   NIDS شوند. حساسیت تشخیصـی  میمايع تهیه 

LFA .قـادر بـه خوانـدن     سـیم  بـی  و دستیصورت  هدستگاه ب اي  نشان داده شده است

بـرای نیروهـای   دسـتگاه   ايـ   است. از LCDوی يك ر ركوردها و ارائه نتايج برخودكار 
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 اي  شود. وزن نوع دستی میاستفاده  ها و محافظت شخصیت ها نشان نظامی، پلیس، آت 

دقیقه، زمان  3و نیاز به سه باطری دارد. زمان تگظیم تقريبا بوده كیلوگر   13/1دستگاه 

 ثانیه است. 11دقیقه و زمان قرائت تقريبا  31سگج  

 

 زيستیي تشخیص میدانی تهديدات ها سیستم -3-14-6-3

پايه سه اصل كشف ذرات فیزيكی، كشف مواد بیوشیمیايی كلیدی و كشف سريع بر

 .  باشد می زيستیهای  فعالیتكشف 

 

ي فی يكی و ها روشبر پايه  زيستیشناسايی ذرات ي ها روش -3-14-6-4

 شیمیايی

ــر شگاســايی ذرات مبی هــا روشدر  ی فیزيكــی، از هــا روشپايــه بر زيســتیتگــی ب

. شگاسـايی  نمايگـد  مـی میكرونی را شگاسايی  3-1شود كه ذرات  میيی استفاده ها دستگاه

 در معـر  آنهاسـت. همچگـی     زيسـتی پايه تغییرات حجـم عبـوری اسـت كـه ذرات     بر

 هـا  روش ايـ   گیـرد. اسـاس   مـی اساس پراكگ  در نور نیـز صـورت   ذرات برگیری  اندازه

اسـاس  ذرات موجـود در هـوا بر   وسـیله  بـه پراكگ  نور )لیزر( از هوا و مگحر  شـدن آن  

ی هـا  روش. باشـد  مـی حساس های  فتوسل وسیله بهآن گیری  اندازه ازه ذرات واند  تعداد و

مبتگی بر فلوسیتومتری براسـاس اصـول پراكگـدگی، برانگیختگـی و انتشـار نـور اسـتوار        

های فلوروكرو  باعـث ايجـاد    به اي  شكل كه برانگیختگی نور و انتشار مولكول ؛باشگد می

 ايـ   ،مثـال  عگـوان  بـه . گـردد  مـی  امواج دارای اطالعات چگدگانه از ذرات مورد سـگج  

دارای حساسیتی در حدود يك پیكـوگر    استافیلوكوك B تكگیك در تشخیص توكسی 

اسـتفاده   هـا  سلول. از روش فلوسیتومتری جهت بررسی خصوصیات باشد میلیتر  در میلی

بسیار بزر  و غیرقابل حمل هستگد. اخیرا فلوسیتومتر  ها دستگاه اي  شود ولی اغلب می

 شـده  سـاخته فلو(  موسو  به فلوسیتومتر كوچك )میگی بسیار كوچك، دقی  و قابل حمل
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اسـتفاده   BIDSارت  آمريكا موسو  بـه بیـدز    زيستیكه در خودروی تشخیص عوامل 

تازگی فلوسیتومتری با روش جديد فسفورسانس طراحی شده اسـت   شود. همچگی  به می

 طور همزمان تشخیص دهد. را به زيستینوع عامل  11واند ت میكه 

، زيسـتی مبتگـی بـر شگاسـايی اجـزای بیوشـیمیايی كلیـدی عوامـل        ی ها روشدر 

 Ethylيی مانگـد  هـا  رنـگ . از هسـتگد قابـل شگاسـايی    هـا  میكروارگانیسمهای  متابولیت

violet   استفاده شده اسـت.   زيستیيا تیوكاربوسیانی  فلورسانس جهت شگاسايی سمو

زوالكتريك فوكوسـیگگ توانـايی   اي مونولوژيك همچون الكتروايمیونوديفیوژن واي یها روش

 را دارند. زيستیشگاسايی در حد نانوگر  عوامل 

 

 تشخیصی مبتنی بر ايمونو فلورسنت -

ــ   ــه صــیت و اختصانیــز از حساســی هــا سیســتماي ــد. از جمل ــا يی برخوردارن ت ب

 FAST (Fluorescence antibodyتـوان بـه    مـی مونوفلورسـانس  اي  هـای  تكگیـك 

staining technique    ــت ــك اس ــتم اتوماتی ــك سیس ــه ي ــرد ك ــاره ك ــط و( اش  توس

برداری شگاسايی عوامل )يك بـاكتری و يـك میكرولیتـر هـوا(      متحده جهت نمونه ا تاي 

 ده است.گرفته ش كار به

اكتیـو نشـاندار شـده و    ژن با يك ماده راديو آنتی (RIA)در روش راديو ايمیگو اسی

بـادی   ژن و آنتـی  دهد. میزان اتصـال آنتـی   بادی اختصاصی خود واكگ  می سپس با آنتی

و  ی سـگتی هـا  روشاز  ،. ايـ  روش شـود  میتوسط تعیی  میزان راديو اكتیويته مشخص 

تر است ولی دارای معايبی است كه شامل نیاز بـه   انتشار در ژل بسیار حساس خصوص به

اي  متـد قـادر    ،مثال عگوان به. باشد میخطر كار با مواد راديواكتیو  تجهیزات مخصوص و

 ی بالیگی تشخیص دهد.ها پیكو مول از توكسی  ريسی  را در نمونه 311است مقادير 
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 كروماتوگرافی و اسپكتروسكوپی -

حیـاتی  هـای   كـم مولكـول   العـاده  فو گازكروماتوگرافی روش حساسی برای مقادير 

 آئروسـل آ نی  در يك -D. مثال اثبات وجود اسید آمیگه باشد میهوا  آئروسلموجود در 

سـت.  ها بـاكتری ثابت ديـواره سـلولی    ءاجزا يكی ازد لت بر حضور باكتری دارد چرا كه 

، كروماتوگرافی (TLC)ی مبتگی بركروماتوگرافی مانگد كروماتوگرافی  يه نازك ها روش

جهت تشخیص عوامـل   (HPLC)و يا كروماتوگرافی مايع با كارآيی با   GLCگاز مايع 

اسـتافیلوكوكوس  هـای   ، توكسـی  بوتولیگیـو   مثلی مختلف ها توكسی از جمله  ،زيستی

 111/1هـا حساسـیتی در حـدود     . اي  تكگیكگیرند میاستفاده قرار  مورد ارئوس و غیره

يـك  عگوان  بهو به همی  دلیل كاربردهای متعددی  باشگد میمیكروگر  در كیلوگر  دارا 

 .اند ابزار تشخیصی مگاسب پیدا نموده

تـر   موجـود در يـك مـاتريكس، زمـانی حسـاس     بررسی دقی  جداسـازی تركیبـات   

حالـت اطالعـات    ايـ   يا شرايط پیرامونی آن مجهول بـوده باشـد. در  گردد كه نمونه  می

شرايط بـا   اي  كافی از شرايط تركیبی )دارويی يا سمی( ماتريكس در دسترس نیست. در

 Rt: Retentionتوانگـد دارای زمـان نگهـداری )    مـی كه برخی از تركیبـات  ايگ توجه به

time  صـاری اسپكتروسـكوپی آنهـا،    ( يكسانی در يك روش خاص باشـگد، اطالعـات انح

. جهـت  باشـد  میبهتري  شاهد برای جداسازی كامل و يا شگاسايی تركیبات غیر مگتظره 

تركیبـاتی كـه    میاطالعات بسیار قدرتمگدی از تمـا   بانكاطالعات بايستی  اي  استفاده از

جاد اي وری شود.آومتر جذب مولی دارند، تهیه و گردنان 011الی 331در بازه طول موجی 

اسـتانداردهای شـیمیايی و اسـتانداردتري  شـرايط     تـري    ی نیاز بـه خـالص   بانكچگی  

نقاط مورد استفاده، شـرايط يكسـانی داشـته باشـد.      میآزمايشگاهی دارد تا بتواند در تما

 نیستگد.   یدر يك آزمايشگاه روتی  قابل دسترس ها ويهگی اي  غالباً

تركیبات توكسی ، بهتري  دستیار جهت اثبات خانه ديجیتالی كتاب ،به همی  مگظور

همـراه بـا    HPLCروش جداسـازی و شگاسـايی بـا سیسـتم     تـري    مگاسبتري  و دقیـ  
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خانه حـاوی اطالعـات اسـپكترومتری بـی  از     كتاب اي  است. PDAآشكارساز تخصصی 

خروجـی  های  . برای تفسیر دادهباشد می زيستیتركیب دارويی، سمو  و تركیبات  1111

اسپكترال قدرتمگدی نیـاز اسـت تـا    های  خانهكتاباز آشكار سازهای طیف سگجی جرمی، 

ــه بهتــري  اطالعــات تخصصــی هــر مولكــول، بیشــتري  همپوشــانی    بتــوان ضــم  ارائ

استاندارد تطبی  داد و تركیـب مـورد   های  مولكولی حاصل از آنالیز را با دادههای  شكست

از بزرگتــري  آنهــا  Weilyو  NISTقدرتمگــد ی هــا خانــهكتابنظــر را شگاســايی كــرد. 

الگـوی شكسـت مولكـولی را در خـود دارد.      31111باشگد كـه هركـدا  نزديـك بـه      می

تركیـب، بـه    311دشواری كار زمانی قابل مشاهده است كه برای نتیجه آنالیز نزديك به 

ت از شود. در مواردی كه ماتريكس مجهول باشـد و حـداقل اطالعـا    میآنالیست پیشگهاد 

اسـت. بـرای   ای  پیشگهادات كار بسیار فرسـايگده  اي  تركیبات وجود داشته باشد، بررسی

سگجی جرمـی، شـرايطی    طیفی ها سیستمكگگده  افزار كگترل معمو ً نر مشكل  اي  رفع

كوچك و اختصاصی برای خود بـا موضـوعات   ای  خانهكتابكگگد تا كاربر بتواند  میجاد اي  را

 مشخص آماده نمايد.  
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 : دياگرام دستگاه اسپكتوفوتومتر11-3شكل 

 

تشخیصـی  ی هـا  سیسـتم ، زيسـتی مبتگی بـر كشـف فعالیـت     خودكاری ها روشدر 

دسـتگاه   هـا  سیسـتم  ايـ   كگگد. از جمله میفعالیت متابولیكی میكروارگانیسم را بررسی 

جمـع   آئروسـل  ،روش اي  . درباشد می 30كه حاوی كرب   باشد می( Gulliverگالیور )

سیستم نمونه برداری وارد محـیط كشـت سیسـتم شـده و وقتـی محـیط        وسیله بهشده 

گیری  اندازه دستگاه وسیله بهگردد، گاز راديواكتیو تولید شده  میعامل متابولیزه  وسیله به

میكروب و زمـان كشـف آن يـك سـاعت اسـت.       31-311روش  اي  شود. حساسیت می

از يك محفظه رشد میگیاتوری تشكیل شده است. رشـد میكـروب    Wolf trapسیستم 

تغییرات د لت بـر رشـد و    اي  گردد. می pHدر محفظه میگیاتوری موجب تغییر رشد و 

ی محـیط  تغییرات پتانسیل اكسید و احیـا  Marbacفعالیت متابولیك دارد. در سیستم 

 Multivatorو  Minivatorی هـا  سیسـتم شـود. در   مـی گیـری   انـدازه  پیوسته طور به
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مخصـوص بـه خـود    هـای   و محیط ها متعددی وجود دارد كه هر كدا  معر های  محفظه

جـاد  اي رنگی يا فلورسانتهای  مختلف، واكگ های  دارند و تغییرات ناشی از تجزيه محیط

و  هـا  غیـر اختصاصـی عمـل كـرده و ممكـ  اسـت مـواد محـیط         ،هـا  روش اي   كگد. می

 آنها خودبخود تجزيه شود.های  معر 

 BIDS (Biological Integrated Detection System)خودرو ارت  آمريكا موسو  به  

فــرابگف ،  زيســتیايزر آئرو، پارتیكــل ســزيســتیبــردار مــايع و  واجــد تجهیــزات نمونــه

و شــیمیايی،  زيســتی مــی، اســپكترومتری جرزيســتیفلوســیتومتری، آشكارســاز  میگــی

فريزر پرتابل، راديو، پريگتر لیزری، واحـدهای كگتـرل    3مركزی اطالعات، كگگده  پردازش

. فلوسـیتومتر بسـیار كوچـك،    باشد میپیشرفته روی كامپیوتر های  محیطی، نصب برنامه

كـه در ايـ     شـده  سـاخته فلـو(   موسو  به فلوسیتومتر كوچك )میگـی  دقی  و قابل حمل

 ءدر يك نمونه مـايع بـه اجـزا    زيستیحاوی عوامل های  آئروسلشود.  میخودرو استفاده 

 .شـود  مـی شوند و يك نوع رنگ با فرمول خاص به آن اضـافه   میتر خود شكسته  كوچك

يـك باريكـه   ای  شود كـه از روزنـه   میسپس نمونه به مركز جريان سريعی از مايع تزري  

شود. در صورت وجود  میگیری  اندازه شود و نور حاصل از برگشت، مینوری به آن تابیده 

هـای   ی باكتری در نمونه، نورهـای مـگعكس شـده از آن در زوايـا و طـول مـوج      ها سلول

شـده و  آوری  جمـع ای  كگگـده  مختلف با استفاده از فیلترهـای مخصـوص و لولـه تقويـت    

ازه و همچگـی  میـزان نـور آن مـورد بررسـی قـرار       اند  اطالعات مربوطه در مورد شكل و

گـرده  های  محیطی مانگد دانه زيستیاز بی  ساير عوامل  ها باكتریگیرد. بدي  طري   می

 شوند. میتفكیك  غیرهو  ها و گرده قارچ
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 (BIDS: نماي بیرونی و داخلی خودرو ارت  آمريكا )11-3شكل 

 

برای تشخیص حضـور   IDAR (Light Detection and Ranging)دستگاه  

رود كـه بـا ارسـال     كار بهتواند  میشده در فواصل دور  پخ  آئروسلدر ابر  زيستیوامل ع

و بازگشـت آن بـه    آئروسـل امواج لیزر با طول موج و نوسان مشخص و برخـورد بـه ابـر    

جـذب مولكـولی محاسـبه و    ای  پیشـرفته رايانـه  هـای   مخصوص توسط برنامـه های  آنت 

دسـتگاه   ايـ    گیـرد.  می، مورد شگاسايی قرار آئروسلاطالعات ساختاری ذرات موجود در 

بال نصب شده و  سیستم بر روی چرخ اي  دارای انواع ثابت و متحرك است. نوع متحرك

عمـل   اي  كیلومتری تشخیص دهد. 11را در فاصله  زيستی آئروسلقادر است حضور ابر 

عاليم دريافتی به كمـك پردازشـگرهای حـاوی اطالعـات     ای  با پردازش و محاسبه لحظه

 گیرد. میصورت  زيستی
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 LIDAR: دستگاه 11-3 شكل

 

جهت تشخیص  JBPDS (Joint Biological Point Detection System)دستگاه 

بیـدز در نظـر گرفتـه شـده     ی ها سیستمدر محل برای جايگزيگی با  زيستیدقی  عوامل 

هـای شگاسـايی ثابـت و سـیار نصـب       سـتگاه اي  ، مقرهـا و ها است كه در خودروها، كشتی

 شود. می
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 و كاربري آن JBPDSاز دستگاه اي  : نمونه13-3 شكل

 

ارای عملكرد مـوثر در  د (Biodetection) ی شگاسايی تهديدات زيستیها دستگاه

 فگاوریيك  عگوان به هستگد و زيستیخارج از محیط آزمايشگاه برای تشخیص تهديدات 

بـرای   هـا  دسـتگاه  ايـ   گردنـد. از جملـه   مـی حیاتی برای امگیت بهداشـتی افـراد تلقـی    

امگیتی در ايا ت متحده آمريكا، توسـط آزمايشـگاه ملـی  رنـس لیورمـور      های  ماموريت

(LLNL.ارائه شده است ) 
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 Aerosol point detection)ای  نقطـه هـای   آئروسـل شگاسـايی  ی هـا  سیسـتم 

system)  باشــگد.  مــیتحلیــل آنهــا و و تجزيــه زيســتی آئروســلآوری  جمــعقــادر بــه

دارای يـك فیلتـر    BioWatchمانگـد   هـا  سیسـتم  ايـ    ی نسل اول )وابسته(ها دستگاه

 آئروسـل گـرد و گـاز در هـوا را جـذب و هرگونـه ذرات      و مـايع،   معل هستگد كه ذرات 

 هـا  تحلیل نمونـه و فیلترها برای تجزيه اي  را حفظ كرده و سپس در برنامه روزانه زيستی

تركیبـات را   ايـ   درسـتی  تـوان بـه   مـی شـود كـه    میهای متمركز فرستاده  به آزمايشگاه

زيستی های  آئروسليك استاندارد طاليی برای نشان دادن  BioWatchشگاسايی نمود. 

كوتـاه  مگظـور   بـه نسل دو  )مسـتقل(  ی ها سیستمامگیت ملی است. اما های  در ماموريت

شدن زمان بی  حمله و تشخیص آن، از وجود يك آشكارساز مطلـوب بـا قابلیـت انجـا      

سیسـتم   ،مثـال عگوان  بهبرد.  میشده بهره آوری  جمعهای  خودكار از نمونهوتحلیل  تجزيه

وزارت امگیت كشور در آزمايشـگاه  ( كه با كمك مالی APDSتشخیص پاتوژن مستقل )

شـامل سیسـتم    هـا  ملی  رنس لیورمور توسعه يافته است، قابل ذكر اسـت. ديگـر مثـال   

ا ت متحـده بـرای   ايـ  (استفاده شده سرويس امگیتیBDSتشخیص تركیبات خطرناك )

نیـز در   JBPDSدر مراكـز پسـت اسـت. سیسـتم ديگـر      زخم  سیاهتشخیص آلودگی به 

مسـتقر شـده    ،نجا  آزمون و ارزيابی پیشرفته برای استفاده در میدانحاضر در حال ا حال

 .است
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 اي نقطههاي  آئروسل: سیستم شناسايی 14-3 شكل

 

APDS بـرای اسـتفاده در تاسیسـات مـدنی مانگـد      است كـه  يك سیستم مستقل 

سیسـتم محتـوی يـك     ايـ   و غیـره طراحـی شـده اسـت.     ها فرودگاهی مترو، ها ايستگاه 

است كه از طري  فیلتراسیون ذرات فـاز گـاز در سـیلیكون مرطـوب      آئروسلكگگده  جمع

آب  لیتـر  میلیحجم چگد به يك  زيستیازه عوامل اند در آئروسلديواره برای انتقال ذرات 

هـای   نمونـه پـردازش و تحلیـل   شد،  مگتقلبه فاز مايع  آئروسلكه  مید. هگگارو می كار به

شـود.   مـی مگواسـی انجـا    اي مبتگـی بـر  مخصـوص و  آمده با استفاده از بیـدهای   دست به

عوامـل   ايـ   فلورسگت بـرای شگاسـايی   بادی آنتیاز بیدهای پوشیده شده با ای  مجموعه
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آشـكار بـی  نمونـه و    هـای   شود. قرائت خودكار نوری تشـخیص واكـگ    می گرفته كار به

دار و سـپس روش   فلورسـگت  بـادی  آنتـی بیدهای پوشیده شده با های  مجموعهيك از هر

فر  مستقل  در يك پلیت ها قابلیت اي  سازی شود. يكپارچه میانجا   PCRتايیدی با نا  

دقیقـه بـرای شگاسـايی عوامـل خـاص       11-11حسگر باعث كاه  زمان تشخیص برای 

 شود. می

هـای   آئروسـل آشكارساز و هشداردهگده، عمدتاً جهت تشخیص ذرات و ی ها دستگاه

قابل حمل مـدل   (Biocapture) زيستیكاربرد دارند. دستگاه ضبط  در اتمسفر زيستی

خطرنـاك در   زيسـتی دهگـده بـه وجـود غبـاری از عوامـل       اولـی  پاسـ   عگـوان   به 111

توان با استفاده  مینا آشگا طراحی شده است و در هگگا  انجا  عملیات بزر  های  محیط

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

 .باشـد  مـی مطرح هوا  تهديدات زيستی فگاوریدر  يك جه  قابل توجهعگوان  بهدستگاه 

پیشرفته در شگاسايی مجموعه ذرات زيسـتی  های  فگاوریآخري   برگرفته ازدستگاه  اي 

يك ابزار مـوثر و  عگوان  به و بودهمعل  در هوا، عوامل بیماريزای موجود در هوا و اسپورها 

مـدنطر  در محـیط   زيستیسريع، آسان و كارآمد عوامل آوری  جمعآسان برای استفاده و 

 .باشد می

طـور   يك سیستم قابل حمل است كـه بـه  ، 311( مدل Biobadgeمدال زيستی )

و آوری  جمـع موجـود در هـوا را در غلظـت پايـدار امـا بسـیار كـم،         زيستیذرات  یموثر

ازه آن با يك تلف  همراه كوچك قابـل مقايسـه بـوده و از نطـر وزن     اند كگد. میشگاسايی 

. اي  دستگاه برای نظارت بر قرار گـرفت  يـك فـرد در معـر  ارگانیسـم      باشد میسبك 

 شود. میاستفاده  زيستیو يا پگهان در مگطقه مشكوك به آلودگی  زيستی
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 از دستگاه مدال زيستیاي  : نمونه15-3 شكل

 

صرفه بـرای بررسـی تهديـدات     يك روش مقرون به BioXC™ 200GXدستگاه 

دستگاه، نیاز به انتقال نمونه از طري  وجـود يـك    اي  هوا است. طراحی مبتكرانه زيستی

كگد و بگـابراي  بـه میـزان قابـل تـوجهی       میبرطر   را GeneXpertمجموعه كارتريج 

 دهد. میناخواسته را در انسان كاه  ی ها ژنريسك خطر در معر  قرار گرفت  پاتو

دستگاه مجهز بـه يـك    يك 1000B( مدل AirSentinelدستگاه نگهبان هوايی )

موجود در  زيستی آئروسليك آشكارساز، عگوان  بهتواند  میمداو  طور  بهحسگر است كه 

 كگد.   هوا را شگاسايی
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 : دستگاه نگهبان هوايی16-3شكل 

 

مـداو  عامـل را در   طور  بهكه  باشد میدارای سیستم مانتیتوری  IBACساز آشكار

هگگـا   زود طـور  بـه كگـد و هشـدار دهگـده آن     میمحیط داخل يا در فضای باز شگاسايی 

دسـتگاه بـا    ايـ   كگد. میگرد و گاز را در محیط اعال  و تهديدات بیولوژيكی معل  مايع، 

درمان و پاكسـازی محـیط   زمیگه ، موقع بهمهار  و تسهیل فرآيگد شگاسايی عوامل زيستی

يی هـا  بـاكتری عامل سیاه زخـم،   آنتراسیس باسیلوسباكتری های  اسپور كگد. میرا فراهم 

مانگد ريسـی  بـا    ها و توكسی  مانگد آبله ها ويروس، مانگد يرسیگیا پستیس عامل طاعون

 باشگد. میاي  دستگاه قابل شگاسايی 

ــدار  ــتم هش ــه )سیس ــف ا( Prime Alertدهگده اولی ــان كش ــالقوه   امك ــور ب حض

ديگر های  زيستی را فراهم آورده است. از قابلیتهای  و توكسی  زيستیهای  كگگدهتهديد
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ی استفاده، برخـورداری از  طیف وسیع، آسانوتحلیل  تجزيهآن، اجرای بسیار دقی ، قدرت 

 .باشد میكاره و ارائه نتیجه تشخیص در محل در عر  چگد دقیقه  كیت همه

 

 Smart ticketsنواري ي ها تست -

Smart tickets  كـه در آن باشـگد   مـی نوارهای بـاريكی از كاغـذ حسـاس    شامل، 

و در حضور عامل مورد نظر در نمونـه بـا    شتهقرار دا زيستیاختصاصی عوامل های  پادت 

سرعت استفاده در مگـاط  جگگـی   دلیل  به اي  نوارها .دهد میتغییر رنگ  میواكگ  آنزي

برای كمك به سربازان در  (BioPenخودكار زيستی ) .اند گرفتهشدت مورد توجه قرار  به

قـرار   خطرنـاك  زيسـتی ا آنهـا در معـر  عوامـل    ايـ  كـه ايگ تعیی مگظور  بهمیدان جگگ 

 نتیجه قابـل حصـول   ،دقیقه 31در مدت زمان كمتر از يا نه طراحی شده است.  اند گرفته

مبتگـی بـر   است. دستگاه تشخیص جديد )مجهز به صفحه نماي  ال سی دی كوچـك(  

 خودكار برای بررسـی  اي  . همچگی  ازداردگونه آزماي  مقدماتی ن نیاز به هیچ هواي  شی

 از جملـه رايـج در آب  ی ها عفونتو محیطی  زيستا آب آشامیدنی آلوده به سمو  اي كهايگ

 شود.  میاستفاده است يا خیر،  Cو  Bهپاتیت 

 
 از خودكار زيستیاي  : نمونه17-3 شكل

http://thefutureofthings.com/upload/image/articles/2006/biopen/biopen.jpg
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آزمون بیولـوژيكی   1قادر به ارائه كامل  نوع متكاملی است كه Defenderدستگاه 

بلوتوث و اتصال بـه شـبكه    ،سیم بیصورت  بهو قابلیت استفاده  مگاسب بودهبا حساسیت 

زخم، انتروتوكسی   دستگاه برای تشخیص سیاه اي  . ازباشد میرا دارا  ها برای انتقال داده

B باسـیلوس تورنجگسـیس، تـو رمی، اورتوپـاكس،     استا ، توكسی  بوتولیسم، طاعون ،

 شود. میاستفاده  غیره ، ريسی  وبروسال

 

بنـدي   تیـ  ي هـا  روشانجام مطالعات اپیدمیولوژيك بـا   -3-14-7

 زيستیعوامل 

اپیـدمیولوژيك  ی هـا  بررسـی میكروبـی يـك جـزء  يگفـك از     های  سويهبگدی  تیپ

. ايــ  فرايگــد از نظــر اپیــدمیولوژيكی جهــت شگاســايی باشــد مــیی عفــونی هــا بیمــاری

بررسـی   ،زا بیمـاری هـای   رديابی و شگاسايی سويه ،ها عفونتتشخیص مگبع  ،ها گیری همه

كگترل عفونـت از اهمیـت بـا يی    ی ها روششده بیمارستانی و ارزيابی  ی كسبها ژنپاتو

 برخوردار است.

ی فگـوتیپی و ژنـوتیپی   هـا  روشبه دو دسته عمده بگدی  تیپی ها روشكلی  طور به

ی سگتی شامل آن دسـته  ها روش ،عبارت ديگر هی فگوتیپی يا بها روشگردند.  میتقسیم 

ی خاصـی را جهـت اهـدا     هـا  ژنيی هستگد كه محصو ت بیـان يـك ژن يـا    ها روشاز 

ی ژنـوتیپی مبتگـی بـر    هـا  روشپذيری با يی دارند. كگگد وتغییر میاپیدمیولوژيك دنبال 

بوده و كمتر تحت تاثیر شـرايط محیطـی قـرار     ها بررسی ساختار ژنتیكی میكروارگانیسم

ی انتخـابی بـرای   هـا  روش عگوان بهچگدي  تكگیك مولكولی  ،ی اخیرها سالگیرند. در  می

ی هـا  روشچگـدي  مزيـت نسـبت بـه      ها روش. اي  اند ظهور نموده ها میكروبگدی ب تیپ

تـر   گسـترده كـاربرد   ،دهی بـا تر  توان به قدرت افترا  میاز جمله اي  مزايا  ،سگتی دارند

 میكروبی و سرعت با تر اشاره نمود.  های  برای انواع مختلف گونه
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 عفونیهاي  يگیر همهدر  ها بیماريعوامل اتیولوژيك بندي  تی اهمیت  -

و  زيسـتی يا عمدی )حمـالت   غیر عمدی و شكل بهی چه گیر همهبروز يك  دنبال به

، در شگاخت عامل ايجاد عفونـت  ،عفونتتوجه به ابعاد اپیدمیولوژيك يك ، بیوتروريستی(

دهـی اقـدامات    آن جهـت  دنبـال  بـه مخزن و چگونگی نحوه انتقـال و انتشـار آن و   ، مگبع

در ويـهه   بـه ی شگاختی گیر همهی ها بررسی .درمانی بسیار حائز اهمیت است محافظتی و

واجـد  هـای   گیری سـويه كـار  بـه بیوتروريسـتی كـه احتمـال     و زيسـتی طی يـك حملـه   

غیر معمول وجود دارد، جهت تعیـی  عامـل    يافته وخصوصیات فگوتیپی و ژنوتیپی تغییر

باشـگد   كگگده می معمول بسیار كمك ومیك اند  های شده و افترا  آن با سويه گرفته كار به

گرديـده  پـذيز   امكـان ی پیشرفته مولكولی ها روشامروزه با توسعه  ،دستیابی به اي  مهم

 است.

 

 فنوتیپی:بندي  تی ي ها روش -3-14-7-1

يی هـا  روشی سگتی شامل آن دسته از ها روشعبارت ديگر  هی فگوتیپی يا بها روش

ی خاصـی را جهـت اهـدا  اپیـدمیولوژيك     هـا  ژنهستگد كه محصو ت بیان يك ژن يا 

یگـگ(،  يی همچـون پروفايـل بیوشـیمیايی )مـد نظـر در بیوتايپ     ها ويهگیكگگد.  می دنبال

گگ(، الگـوی  ی میكروبـی )اسـاس سـروتايپی   هـا  سـلول ی موجـود روی سـطح   ها ژن آنتی

ــت آنتـــی ــوتیكی )آنتـــی حساســـیت و مقاومـ ــاژی  بیـ ــوگرا (، پروفايـــل باكتريوفـ بیـ

 باشگد. میقابل بررسی  ها روشژتايپیگگ( وغیره با اي  )باكتريوفا

مبتگی بر بیان ژن بوده و تحت تاثیر شرايط محیطی قرار  ها ويهگیاي   آنكه دلیل به

ايـ   . از كـارايی پـايیگی برخوردارنـد    هـا  ويهگیی سگتی مبتگی بر اي  ها روش، گیرند می

مزيـت   .انـد  عفونی مفید بوده یها بیماریدر توصیف سیمای اپیدمیولوژيك  بعضا ها روش

هـای  ز    در سادگی انجا  و همچگی  در دسترس بودن بعضی مواد و معر  ها روشاي  

بـه متغیـر بـودن     تـوان  مـی  ها روشاي  های  از عمده محدوديت .باشد می برای انجا  آنها
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طو نی بودن زمان آزماي  و طیف ، پذيری(، پر زحمت بودن آزمايشاتنتايج )عد  تكرار

 محدود استفاده اشاره كرد.  

 

 مولكولیبندي  تی ي ها روش -13-14-7-1

ی غیرمبتگـی بـر اسـیدهای    ها روشمولكولی خود به دو دسته بگدی  تیپی ها روش

 شوند. میبگدی  بر اسیدهای نوكلئیك تقسیم یگنوكلئیك و مبت

 

 كنوكلئیی غیر مبتگی بر اسیدهای ها روشالف( 

 Multilocus enzyme electrophoresis 

ی متابولیـك  هـا  آنـزيم از ای  اي  روش مبتگی بـر حركـت الكتروفورتیـك مجموعـه    

رز شده غیر دناتوره الكتروفوای  عصاره سلولی روی يك ژل نشاسته ،.در اي  شیوهباشد می

در حركـت   هـا  وارياسـیون  .شـود  مـی  آمیـزی  رنـگ زا  و سپس بـا يـك سوبسـترای رنـگ    

هسـتگد  ای  )الكترومور ( نمايانگر جانشیگی و تغییرات اسید آمیگه ها آنزيمالكتروفورتیك 

 آنـزيم مـورد نظـر را نشـان    كگگـده   تـراد  ژن كـد  هـای   وارياسـیون  ها كه اي  جانشیگی

توان گوناگونی ژنتیكی را ارزيابی و نزديكی ژنتیكـی دو   میكمك اي  تكگیك  هدهگد. ب می

 و تفسیر نتايج آن مشـكل بوده پرهزيگه  و زحمترا بررسی كرد. اي  روش بسیار پر ايزوله

 .باشد می

 

 ساكاريدها الكتروفورز لیپو پلی -

شـكل گرفتـه اسـت.     هـا  بـاكتری سـاكاريد   پلیاي  تكگیك بر اساس الكتروفورز لیپو

 مگفـی ی گـر   هـا  بـاكتری ژنیك از ديواره سلولی  ساكاريد يك قسمت اصلی آنتی لیپوپلی

هـای   پاتیـك بـوده كـه واجـد زنجیـره      های آمفی . اي  ساختار متشكل از مولكولباشد می

ــی Oجــانبی  ــره باشــگد م ــ  O. زنجی ــی تشــكیل ش ــدهای خگث ده اســت. معمــو  از قگ



         301    زيستیاپیدمیولوژي و تشخیص تهديدات : سومفصل 

 

 

كلروفر  از سلول باكتريايی استخراج نمود. در مرحله  –با فگل توان میساكاريد را  لیپوپلی

آمید صورت گرفته وسپس با توجه به وجود قگـدها   اكريل عمل الكتروفورز در ژل پلی د،بع

دهای موجـود در هسـته مولكـول و    و همچگـی  قگـ  سـاكاريد   پلـی جـانبی  های  در شاخه

گـردد. اختالفـات در حركـت     مـی  آمیـزی  رنـگ پذيری اي  قگدها با نقره، ژل با نقره  رنگ

زنجیره جانبی اسـت. افتـرا    ويهه  بهالكتروفورتیك مربوط به ساختار و تشكیالت مولكول 

هـای   بـادی  آنتـی  كمـك  بـه سـرولوژيكی  ی هـا  تكگیـك از طري   ،دقیقتر الگوهای حاصله

 پذير است. كلونال و مونوكلونال امكان پلی

 

 ايمونوبالتین  -

اجزای سلول میكروبی بعد از الكتروفورز به يك غشاء مگتقل گرديـده   ،در اي  روش

ی هـا  روشژن از طريـ    آنتـی  – بـادی  آنتی. اتصال شوند میانكوبه  بادی آنتیو در حضور 

ژنـی و   ك ابـزار قدرتمگـدی در آنـالیز آنتـی    . ايـ  تكگیـ  گـردد  مـی  ايمونو اسـی بررسـی  

 ها است. نگاری میكروارگانیسم انگشت

 

 كل سلولیهاي  غشاء خارجی و يا پروتئینهاي  پروتئینآنالی   -

(Total cell/OM proteins) 

پپتیدهای موجود در باكتری لیز شـده اسـت. از    ي  تكگیك مبتگی برالكتروفورز پلیا

شوند، لذا نتـايج   میدهی روی كروموزو  باكتريايی رمز ها ژنتوسط  ها پروتئی  كه آنجائی

 نشانگر ژنوتیپ سويه مورد بررسی است. ها آمده از الكتروفورز اي  پروتئی  دست به

 :ها مبتنی بر ساختارهاي ژنتیكی میكروارگانیسمبندي  تی ي ها روش -

عوامل میكروبی كه معمـو ً بـا  بـوده و زمیگـه     ی DNAتگوع ژنتیكی در ساختار 

ی هـا  روش كمـك  بـه اي  فرصت را ايجاد نمـوده اسـت كـه     ،آورد میافترا  آنها را فراهم 

تر، بـا قـدرت افتـرا      مبتگی بر اسیدهای نوكلئیك بتوان مطالعات اپیدمیولوژيك را دقی 
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تـر و بـا سـرعت بسـیار بـا تر       با وسعت كاربرد افـزون ،  با درجه تكرارپذيری بیشتر ،با تر

 ی سگتی به انجا  رساند.ها روشنسبت به 

تشخیص را در سطوح مختلف از جمله تشـخیص در   ها میكروبی ژنتیكی ها ويهگی

حد گونه و تحت گونه )تاكسونومی(، تشـخیص در حـد سـويه )رديـابی اپیـدمیولوژيك(،      

برای ما  را مقاومت به داروها تشخیص در حد پارامترهای بیومديكال مانگد ويرو نسیته و

 كگگد. می مهیا

ی مختلـف مولكـولی   هـا  روش ،ده سـال گذشـته   در طـی  ويهه به ،ی اخیرها سالدر 

. انـد  اپیدمیولوژيك ابداع وتوسعه يافتـه ی ها بررسیمبتگی بر آنالیز ساختار ژنتیكی جهت 

 پردازيم. میآنها های  ی مورد استفاده و بیان مزايا و محدوديتها روش تري  مهمذيالً به 

 

 (Plasmid Profile Analysisآنالی  پروفايل پالسمیدي) -

روفـورز  از طريـ  الكت  ژنتیكـی اسـت.  بگدی  تیپی ها روشتري   اي  روش از ابتدايی

بـه پروفايـل پالسـمیدی     ،ازه و تعداد آنهـا اند شده و تعیی  نمودن پالسمیدهای استخراج

ی هـا  گیـری  همه آمیزی برای آنالیز موفقیت طور بهاي  روش  بريم. میكروارگانیسم پی می

ی هـا  بـاكتری بـرای  ويـهه   بـه شده در جامعـه   كسبی ها عفونت بیمارستانی وی ها عفونت

ايـ   هـای   معايـب و محـدوديت   تـري   مهماز  گرفته شده است. كار بهگر  مگفی ای  رشته

 :توان به موارد زير اشاره كرد میروش 

 باشگد میبگدی  تیپقابل غیر ايگروفاقد پالسمید بوده و از  ها بعضی ايزوله -

هـای   پروفايل، گردند میاز دست رفته و يا كسب  راحتی بهپالسمیدها  كه آنجائیاز  -

 باشگد. میپالسمیدی الگوهای پايداری ن

بسـته(،   و خطـی بـاز  هـای   مولكولی مختلف از يك پالسمید )مانگد فر  های شكل -

دهگد كه باعث كسـب نتـايج مختلـف     میالگوهای مهاجرت الكتروفورتیكی مختلفی ارائه 

 شود. می
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زايـی ترانسـپوزونی،    خـاطر موتاسـیون   بـه پالسمیدی ی DNAتركیب و محتوی  -

 ناپايدار بوده و احتمال كسب نتايج مثبت و مگفی كاذب وجود دارد.

 

 دهنده برشي ها آن يمبا  میاز طريق هضم آن ي میكروموزوي DNAآنالی   -

را در نقاطی ويهه كـه   DNAآنزيماتیك  طور بهی محدودا ثر ها آنزيم ،در اي  روش

ازه قطعات تحت تاثیر تـراد   اند دهگد. تعداد و می است، برش ها آنزيمنقطه شگاسايی اي  

معمـول مـورد    طور بهيی كه ها آنزيم. باشد می DNAتشخیصی آنزيم، تركیب و محتوی 

(، صدها EcoR1 ،HindΙΙΙ برش متعدد هستگد )مانگد های مكاناستفاده بوده و دارای 

 ،كگگد. قطعات حاصله در ژل آگـاروز  می كیلو جفت باز ايجاد 1 – 11های  اندازه رقطعه د

. شـوند  می يترؤ UVبا اتیديو  برمايد تحت نور آمیزی رنگبعد از  و شوند میالكتروفورز 

 كگگد. می گوناكون ايجادهای  پروفايل ،مختلفهای  سويه ،در اي  روش

 .پیچیده مشكل استهای  های روش: الف( مقايسه پروفايل محدوديت

 وجود پالسمیدها وجود دارد. دلیل بهب( امكان مخدوش شدن نتايج  

 

RFLP - 

پايـه   بـر RFLP(Restriction Fragment Length Polymorphisms ) روش

)با آنزيم با اثر محدود( كه واجد  شده مختلف از قطعات بريدههای  اندازه تشخیص تعداد و

ــوزو  ــراد  كروم ــك ت ــیخاصــی  میي ــگد م ــدا  اســتوار اســت.، باش هضــم  DNAدر ابت

گردنـد. در مرحلـه    میالكتروفورز  ،سپس قطعات حاصله روی ژل آگاروز شود و می میآنزي

قطعـات خـاص مـورد نظـر از      گردند. میشده به يك غشاء مگتقل  قطعات الكتروفورز ،بعد

 ،ايـ  روش  كمـك  به .شوند میشده شگاسايی یبريداسیون با يك كاوشگر نشاندارطري  ه

قابـل   ،كگگـد  مـی شونده به كاوشگر را در خـود حمـل    يی كه لوكوس متصلها تما  سويه
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هستگد. انتخاب كاوشگر و آنـزيم محـدودا ثر بـرای تفسـیر نتـايج از اهمیـت       بگدی  تیپ

 دهی با يی دارد.   قدرت تكرارپذيری و افترا  ،اي  روش با يی برخوردار است.

 

 (Ribotypingريبوتايپین  ) -

 (Grimont and Grimont)اي  تكگیك كه ابتدا توسـط گريمونـت و گريمونـت   

 16S) میريبـوزو  هـای  اپـرون بـرای   RFLPابداع گرديد، يك آنـالیز سـاترن بالتیگـگ    

rRNA ،23S rRNA  و يك يا چگد اپرون مربوط بهtRNA )ی ها ژن. تراد  باشد می

 شده مثل كاوشـگر مربـوط بـه    و كاوشگرهای تهیه اند محافظت شده العاده فو   میريبوزو

rRNA  باكتريـايی هیبريـد  هـای   از بسـیاری گونـه   میريبوزو های اپروناشريشیا كلی با 

هسـتگد، تمامـاً بـا ايـ        میريبوزو های اپرونواجد  ها باكتریهمه  كه آنجائی. از گردد می

محـدودا ثر كـه   ی هـا  آنـزيم . برخـی قطعـات حاصـل از    باشـگد  میبگدی  تیپروش قابل 

ند. نتايج حاصله پايدار و قابـل  ا مگاسبای  برای تعیی  هويت گونه باشگد میشده  محافظت

كگگد. اي   می باند ايجاد 31-31اپرون ريبوزومی،  1-3های واجد  تكرار هستگد. ارگانیسم

 Multilocus enzyme electrophoresisدهـی در حـد روش    قدرت افتـرا   ،شیوه

جزيـی كمتـر از آن را دارد. ريبوتايپیگـگ بـه مهـارت متوسـطی نیـاز دارد.         طـور  بـه ويا 

 Riboprinter Microbial Characterizationی نیمـه اتوماتیـك مثـل   هـا  روش

System TM اند برای ريبوتايپیگگ توسعه يافته. 

 

Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) – 
 میكروموزوی DNAابزاری برای بررسی  عگوان به 3310 اي  تكگیك ابتدا در سال

برای ای  العاده فو يوكاريوتی توصیف شد اما بعداً مشخص گرديد كه روش های  ارگانیسم 

 .  باشد میمختلف میكروبی های  گونهبگدی  تیپ
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گـردد. در   مـی های آگاروز لیـز   در پال   میآنزي طور بهابتدا ارگانیسم  ،در اي  شیوه

دهگده از هم  برشی ها آنزيمبا  میبعد از هضم كروموزو DNAقطعات بزر   ،مرحله بعد

  مـی از طري  هضـم آنزي  میكروموزو DNAگردند. در ايگجا برخال  روش آنالیز  میجدا 

از ،  شـد  ی بـا نـواحی بـرش متعـدد اسـتفاده مـی      هـا  آنزيمه كه از دهگد برشی ها آنزيمبا 

كگگد استفاده  میكمتری در طول كروموزو  ايجاد های  كه برشای  هدهگد برشی ها آنزيم

از طري    میكروموزوی DNAتفكیك كامل قطعات بزر   ،. در طی الكتروفورزگردد می

گـردد   مـی در میدان الكتريكی كه توسط سه سـری الكتـرود ايجـاد    ای  تغییر جهت دوره

جفـت بـاز    كیلـو  31-111در حدودای  اندازه قطعه با 31تا  1كه  یطور به شود میحاصل 

 گردند. میايجاد 

صورت  UVشده تحت نور  آمیزی رنگيت قطعات ؤبا اتیديو  برمايد و ر آمیزی رنگ

دهـی    يی است كه با توان با ی افتـرا ها تكگیكتري   . اي  روش يكی از متداولگیرد می

 عگـوان  بـه كـه اغلـب    یطور بهگرفته شده است  كار بهباكتريايی های  برای بسیاری از گونه

 شود. میمولكولی در نظر گرفته بگدی  تیپی ها روشاستاندارد طاليی 

 مدت دارد به چگدي  بار انكوباسیون طو نی نیاز DNAتهیه  -روش: های  محدوديت

 با  و تجهیزات ويهه دارد. نسبتاًنیاز به هزيگه  -

 

 (PCRپلیمراز)اي  مبتنی بر واكن  زنجیرهبندي  تی ي ها روش -

كه چگدي  سال است برای تشخیص مستقیم انواعی از عوامل میكروبی  PCRروش

يـك تكگیـك سـريع نیـز در بـی        عگـوان  بـه ، شـود  می گرفته كار بهبالیگی های  در نمونه

 هـا  روشدر ايـ    برخوردار شده اسـت. ای  مولكولی از جايگاه ويههبگدی  تیپی ها تكگیك

در شــرايط ،  وجــود دارد DNAقســمتی از تــراد  مــورد نظــر كــه روی الگــوی اولیــه  

هـد  ايجـاد   ی DNAتكثیر شده تـا مقـادير انبـوهی از     تصاعدی طور بهآزمايشگاهی و 

چرخـه   31-11اتصـال پرايمرهـا و توسـعه در طـی      ،مراحل مختلف دناتوراسیون گردد.
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 ،در مراحل بعد .گیرند میساعت انجا   1-0متوالی در يك دستگاه ترموسیكلر و به مدت 

با  آمیزی رنگشوند.  میآمید الكتروفورز  اكريل محصو ت تكثیرشده در ژل آگاروز و يا پلی

 .گیرد می صورت UVشده تحت نور  آمیزی رنگيت قطعات ؤاتیديو  برمايد و ر

 

 Random amplified polymorphic DNA (RAPD)تكنیك  -

روش  عگـوان  بـه گاهـاً از آن   ،اي  تكگیـك كـه ابتـدائًا توسـط ويلیـا  ابـداع كرديـد       

(Arbitrarily primed PCR) AP-PCRتكگیـك،  ايـ   . در واقـع  شـود  می نا  برده

جفت باز( بـرای هیبريداسـیون    31است كه از يك پرايمر كوتاه )معمو ً  PCRروشی از 

متوالی، های  . نتیجتاً بعد از انجا  چرخهشود میاستفاده  میتصادفی كروموزو های مكانبه 

 هـای  مكـان تعـداد و محـل    كـه  آنجـائی آيگـد. از   میمختلفی حاصل  های اندازه  باقطعات 

تعـداد قطعـات حاصـله     ازه وانـد  لـذا  باشد می مختلف، متفاوتهای  تصادفی در بی  سويه

 .باشد می دهگده الكتروفورز نیز متفاوت و افترا  روی ژل

هـا قابـل اسـتفاده اسـت. از      از ارگانیسـم ای  اي  روش برای هر گونـه  ،از نظر تئوری

 .باشد میو تكرارپذيری پايی  آن دهی  قدرت افترا  ،روشهای  محدوديت

 

  Rep-PCRتكنیك -

روی ژنـو  ارگانیسـم مـورد نظـر      DNAتراد  تكـراری از   اي  روش بر پايه تكثیر

همكاران توصیف گرديد. دو سری عمـده از   و Versalovic استوار است كه ابتدا توسط

 :عگاصر تكراری شامل

 (Repetitive extragenic palindromic)عگاصر پالیگـدرومیك خـارج ژنـی   

REP ثابت تكـراری داخـل ژنیـك    های  جفت بازی دارند و همچگی  تراد  11ازه اند كه

 ERIC (Enterobacterial repetitive intetgenic consensus)انتروباكتريايی 
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 . اي  روش از قدرتباشگد می جفت بازی دارند، اهدا  مورد نظر اي  روش 331ازه اند كه

 برخوردار است. ها مگاسبی در بی  سويهدهی  افترا 

 

 AFLPتكنیك  -

يك فـ    AFLP (Amplified fragment Length polymorphism)روش

اسـت كـه    DNAمجموعه قطعـات  برپايه تكثیر انتخابی از يك زير  مینگاری ژنو انگشت

باكتريـايی تحـت   ی DNA ،. در بیشتر مـوارد اند محدودا ثر ايجاد شدهی ها آنزيمتوسط 

( (Linkerرابـط   قرار گرفته و سـپس بـه يـك    EcoRI وMse I يی مثلها آنزيمبرش 

هـايی   هـم تـراد    و ها آنزيممحدودا ثر برای  های مكان ،رابط داخل. در شوند می متصل

 . بـرای گیـرد  مـی تكثیر انتخـابی صـورت    ،حالت در اي  خاص اتصال پرايمرها وجود دارد.

به يكی از پرايمرها يك نشانگر راديواكتیـو يـا فلورسـگت متصـل      ،الگوهای حاصلهرؤيت 

است. پذير  امكانبا اتیديو  برمايد نیز  آمیزی رنگشگاسايی محصو ت از طري   .گردد می

 PFGEو  Rep-PCRآن از دهـی   افتـرا   قدرت تكرارپذيری مگاسب داشته ولی قدرت

از سـرعت   PFGEتر است اما نسبت به پرزحمت Rep-PCRكمتر است. اي  تكگیك از 

 خیلی با يی برخوردار است.

 

 (Sequencingيابی) تكنیك ترادف -

هايی از ژنو  ارگانیسم مورد نظر است. اگرچه  يابی قسمت تراد اي  روش مبتگی بر 

اخیـراً جهـت    امـا  ،ها مطرح شـد  ويروسبگدی  تیپابزاری برای  عگوان بهابتدائاً اي  روش 

گرفتـه شـده    كـار  به ها باكتریی حاصله از ها بیماریاپیدمیولوژيكی مولكولی ی ها بررسی

 ايـ  روش اسـتاندارد طاليـی محسـوب     ،هـا  ويروسبگدی  تیپاست. در مواردی همچون 

 شده با مواد فلورسگت استفادهيابی از پرايمرهای نشاندار ی جديد تراد ها روش. گردد می

ـ  می قابـل بررسـی اسـت.     (Real time)ای  صـورت لحظـه   هكگگد كه پیشرفت واكگ  ب
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آنالیز كل كروموزو  بـا ايـ    ، RAPD يا و PFGE ،Rep-PCR يی مثلها روشبرخال  

هـای   بلكه قسـمت خیلـی كـوچكی از ژنـو  كـه بـی  سـويه        ،باشد مین پذير امكانروش 

بگـدی   تیـپ . جهت تعیی  هويـت و  گردد می يابی قارچی مختلف است تراد  باكتريايی و

كلـی ايـ     طور به. باشد میعوامل میكروبی كه كشت آنها مشكل است اي  روش انتخابی 

 نیاز دارد.هزيگه بوده و به مهارت خیلی با يی روش پر

 

 MLST (Multi Locus Sequence Typing:)تكنیك

عوامـل  ی شگاسـايی  هـا  روش( يكـی از  MLSTجايگاهی )يابی چگد سیستم تراد 

 MLST .باشد میبسیار حائز اهمیت اپیدمیولوژيكی ی ها بررسینظر  كه ازاست  زيستی

يك روش تايپیگگ مولكولی با قدرت تفكیك با ، قابلیت انتقال اطالعات، سـادگی انجـا    

ی ها ژنهای  اللی در توالیهای  از تفاوت ،روش اي  در. باشد میپذيری با  گیك و تكرارتك

امكان يـافت  مگـابع آلـودگی و انتشـار ارگانیسـم،       ،روشبا اي   شود. میدار استفاده  خانه

. ايـ  تكگیـك بـرای    گـردد  مـی مشـخص  ی بـاكتری  ها تگوع ژنتیكی و ارتباط بی  ايزوله

ی هـا  پروفايـل شـود.   مـی اسـتفاده   عفـونی هـای   تايپیگگ و شگاسايی بسیاری از ارگانیسم

 يكـديگر مقايسـه  كـامپیوتری بـا   مخصـوص   یها افزار با استفاده از نر  MLST حاصل از

   .گردد میو نتايج حاصل از آن بررسی  شوند می
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 مقدمه: -4-1

مختلـف  هـای   آمادگی كامل در عرصه ،زيستیتهديدات برای مقابله و دفاع در برابر 

بهتري  راه برای كم كردن يا جلوگیری از اثـر   ،زيستی ز  است. هگگا  پخ  يك عامل 

بـه   موقـع  بـه قبل از گسترش آن بر روی هد  و اطالع  زيستی آئروسلعوامل، تشخیص 

 زيسـتی يـك حملـه    موقع بهعد  تشخیص  .باشد میپرسگل برای انجا  اقدامات حفاظتی 

ركاران بهداشـتی پاسـخگو   انـد  خواهد بود كه تعـداد زيـادی از دسـت    اي  همیشه برابر با

مـوارد، در صـورت عـد      ايـ   با در نظر گرفت  .تبديل گردند بیمارنشده به افراد  حفاظت

ی تشخیصی، حفاظت از نظر پزشكی )واكسیگاسیون و ساير انـواع  ها دستگاهدسترسی به 

و تگها ابزار در دسترس برای مقابله با  تري  مهمپیشگیری(، هوشیاری و حفاظت فیزيكی 

و كاه  اثر آنهـا خواهـد بـود. سـطح خطـر ناشـی از يـك         زيستیهای افزار جگگحمله 

با آن و نیز گسترش آسـیب حاصـل از آن اسـت. كـاربرد      مواجهحادثه، تابعی از احتمال 

تـالش بـرای   مگظـور   بـه بخشی از فرايگد مديريت خطـر،  عگوان  بهكگترل خطر های  معیار

مختلـف كـاه    هـای   . مكانیسمباشد میكاه  يا حذ  آسیب احتمالی يا ضايعه شديد 

كـه شـامل مـوارد    معرفی نمـود   زيستیتوان برای مقابله با عوامل شیمیايی و  میخطر را 

 :باشگد می زير

 كگترل اجرايی -3

 كگترل مهگدسی -3

 محافظت فیزيكی -1

تـا جـايی كـه ممكـ       ترجیحـا روش كگترل خطر نبايد به يك روش محدود گردد. 

 ،بـرده شـود. بـرای مثـال     كـار  بهاست يك روش كگترل بايستی موثر و متگاسب با حادثه 

صـورت   بهكه عمدتاً  زيستیمصدومی  در برابر عوامل شیمیايی و از بهتري  راه محافظت 

عوامـل، غیـر ممكـ  گـردد يـا حـداقل        اي  آن است كه استفاده از ،اند رها شده آئروسل

امر میسر نشود، هد  كگتـرل خطـر بايسـتی     اي  امكان استفاده از آنها محدود شود. اگر
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راستا هر روشی  اي  و كاه  هدر رفت  سرمايه باشد. در ها انسانبه حداقل رساندن رنج 

 مزايا و معايب مخصوص به خود را دارد.

 

 اجرايیهاي  كنترل -4-1

اعال  خطـر   اجرايی شاملهای  ، كگترلزيستیدر خصوص كاربرد عوامل شیمیايی و 

امـر   ايـ   .باشد میدهگده(، تخلیه و قرنطیگه مگاط  بالقوه آلوده )از جمله سیستم هشدار

ناشـی از  های  به سادگی احتمال در معر  قرار گرفت  را كاه  داده و افراد را از آسیب

تر و نیز در مقايسه  رايی معمو ً از نظر كاربرد آساناجهای  دارد. كگترل میحادثه محفوظ 

. زمـانی كـه از خطـر اجتگـاب گـردد،      باشـگد  مـی تر  ارزان ،كگترل خطری ها روشبا ساير 

گـردد، اگرچـه    مـی كاه  خطر در مقايسه با ساير معیارها از اهمیت كمتـری برخـوردار   

هـای   اجرايی پیروی نكگگد )مثالً ممك  است خانـه های  ممك  است مرد  از دستورالعمل

ترتیب برپايی قرنطیگه مستلز  آن است كـه از چیـز ديگـری     اي  خود را ترك كگگد(. به

اسـتفاده كـرد.    هـا  ساختمانتوان از مگاط  محدود يا  میاستفاده نشود. در برخی موارد ن

همچگی  گاهی  ز  است برخی از پرسگل از جمله افراد مشمول مقابله بـا حـوادث، وارد   

مكمـل اسـتفاده   عگـوان   بـه عمو ً بدان معگی است كه كگترل اجرايی م اي  مگطقه شوند.

 كگترل خطر نبايد ناديده گرفته شود.های  شود و ساير مكانیسم می

 

 مهندسیهاي  كنترل -4-3

يی از جملـه كگتـرل جريـان هـوا،     هـا  مهگدسی شامل استفاده از فگاوریهای  كگترل

 كـار  بـه معمول برای محدود كردن گسـترش حادثـه   طور  بهفیلترها و وسايل مختلفی كه 

مسـتقل از   ،مهگدسـی هـای   اجرايی، نق  كگتـرل های  . برخال  كگترلباشد میروند،  می

توان ناديده گرفت، زيرا به د يـل فگـی فقـط     می. مسلماً آنها را باشد میتصمیمات انسان 
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كـه  ايگ  محدود به مگاط  خاص هستگد. مهگدسی كگترل بدون فشار بـر پرسـگل و بـدون   

ر است از تماس آنها بـا مـواد   وسايل حفاظت شخصی نمايد، قادآنها را وادار به استفاده از 

 زيسـتی هـای   استفاده از كابیگـت  ،آور جلوگیری نمايد. يك مثال از كگترل مهگدسی زيان

مثال بـه   اي  ،كه در ادامه باشد میم  برای دستكاری مواد خطرناك و مشكوك پستی اي 

فیلتـر هـوا،   ی هـا  سیسـتم ی مجهز بـه  ها ساختمانشود. همچگی   مییل شرح داده صتف

 دهد.   میشكلی از مهگدسی كگترل را تشكیل 

 

 محافظت فی يكی -4-4

تـوان بـا    مـی شود كه حادثـه را نـه    میفیزيكی استفاده های  كگگده وقتی از محافظت

اقدامات اجرايی مهار عگوان  بهمهگدسی و نه با دور كردن افراد از محل حادثه های  كگترل

، ولی گاهی تگهـا روش كـاربردی   باشد مینمود. اگرچه محافظت، اساساً يك اقدا  مكمل 

گردد. وقتی  ز  باشد بر محافظت فیزيكی تكیه گردد بايستی هـد  اصـلی    میمحسوب 

شـده   ود. سـطح محافظـت  آن باشد كه تعدد افراد در معر  خطر به حداقل رسـانده شـ  

با درجه و نوع حادثه متگاسب باشـد. همیشـه محافظـت كامـل  ز       شده بايستی انتخاب

تگهايی برای محافظت مواد قابل تبخیر كـه نـه    ت. مثالً ممك  است ماسك تگفسی بهنیس

در مقولـه  شوند، كافی باشد.  میگذارند و نه از طري  آن جذب  میآسیب پوستی بر جای 

يی ها عوامل فاكتور اي  و به حداقل رساندن با زيستیحفاظت در برابر عوامل شیمیايی و 

پـذير   س تا جايی كه از نظر مگطقی امكانداشت  مقدار تما وجود دارند كه برای پايی  نگه

 گیری.   زمان و پگاهانداز:  عبارتفاكتورها تري   روند كه اصلی میكار  باشد، به

فر  كه هرچه زمان تمـاس   اي  فاكتور زمان در واقع بر مدت تماس د لت دارد، با

و عوار  بعدی كمتر خواهـد شـد. عامـل     ها بیماریفرد به  یاحتمال ابتال ،تر باشد كوتاه

فاصله همان مسافت يا بعد فیزيكی است )مثالً بر حسب متر يا كیلـومتر( كـه بـی  يـك     

، بـه سـدها و موانـع    گیـری  تروريستی وجـود دارد. فـاكتور پگـاه   فرد و محل وقوع حادثه 
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سـه عامـل بـا     ايـ   وجـود دارد. شده  مگتشرگردد كه بی  فرد و مواد آلوده  میكی برفیزي

یل بیشتر همراه با اصول كلی برای به حداقل رساندن میزان تماس، در ادامه توضیح صتف

 .اند داده شده

 

 زمان تماس -4-4-1

مبحث، طول مدتی اسـت كـه يـك فـرد در تمـاس بـا مـواد         اي  مگظور از زمان در

يـا   میتری در محل وقوع يك حمله نظا ده است. هرچه يك فرد زمان طو نیخطرناك بو

رنـاك تمـاس پیـدا كگـد.     احتمال بیشتری دارد كـه بـا مـواد خط    ،تروريستی باقی بماند

باشد )مثالً از قدر يك فرد مدت زمان بیشتری در تماس با مواد خطرناك  همچگی  هرچه

هـم بـرای    ،طري  پوست(، مقدار بیشتری از آنها را دريافت خواهـد كـرد. فـاكتور زمـان    

افرادی كه در محل حادثه حضور دارند مطـرح اسـت و هـم بـرای افـرادی كـه ففـط در        

متفـاوتی  صـورت   بـه دو مـورد   اي  نزديكی محل حادثه قرار دارند؛ گرچه فاكتور زمان در

قـانون اول   ،اگر فردی در مجاورت محل حمله قرار داشته باشد ،ی مثالرود. برا میكار  به

 فاكتور زمان برای او صاد  است.

 

 قانون اول زمان -4-4-1-1

شكل ممك  وارد سـاختمان شـويد و همانجـا بمانیـد تـا زمـانی كـه        تري   به سريع

مـواد   ،ديگـر  مسئو ن اعال  كگگد بیرون آمدن، بی خطر است. اگر بر اثر انفجار يا اتفاقی

راه تماس بـا  تري   معل  در هوا محتملهای  خطرناك در هوا آزاد شوند، استگشا  آ يگده

آنها خواهد بود. در صورت آلوده بودن هوای بیرون، درون ساختمان بهتري  مكـان بـرای   

بهتر است سیستم تهويه مطبوع ساختمان طوری تگظیم شود كـه   ترجیحاماندن است و 

ترتیب ورود هوای آلوده از بیـرون بـه    اي  هوای موجود در داخل را به گردش درآورد. به

خاموش كردن سیستم تهويه مطبوع ساختمان  ،يابد. راه ديگر میدرون ساختمان كاه  
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رای افراد مبتال به آلـرژی اسـتفاده   راهكار ساده مشابه دستورالعملی است كه ب اي  است.

مانـدن در   ،بهتـري  كـار   ،كه مقدار دانه گرده در درون هـوا زيـاد باشـد    میهگگا. شود می

وای داخـل و  است تا زمانی كه مراجع ذيصالح اعال  كگگد تبادل ه (خانه) محیط دربسته

امـر ممكـ  اسـت     ايـ   صـالح در  خطر خواهد بـود. مراجـع ذی   خارج در صورت نیاز بی

نظیـر راديـو و    میعمـو هـای   و يـا گويگـدگان رسـانه     میانتظـا  ،نیروهای امدادی، نظـامی 

 .باشگد تلويزيون

 

 قانون دوم زمان -4-4-1-1

قـرار گرفتـه    هـا  يی را كه تحت تـاثیر آ يگـده  ها ديده و محیط ی آسیبها ساختمان

بهتـر اسـت يـك     ترجیحـا كه  -مگظم و سريع ترك كگید و پگاهگاهی را صورت  بهباشگد 

 برای خود پیدا كگید. - ساختمان آسیب نديده باشد

 

 گیري پناه -4-4-1

مت  به معگای قرار دادن يك مـانع فیزيكـی بـی  فـرد و      اي  درگیری  پگاهاصطالح 

شـود. در مبحـث حفاظـت در برابـر      مـی ذرات خطرناكی است كه از مواد آلـوده مگتشـر   

گـردد. امـا    مـی به مانعی كه مقدار دريافت تشعشع را كاه  دهد، باز گیری  پگاهتشعشع، 

رفته است و به معگای هر نوع كار  بهتری  گیری در مفهو  وسیع پگاهاصطالح  ،مت  اي  در

مانع فیزيكی است كه تماس با تشعشع با ساير مواد خطرنـاك را كـاه  دهـد يـا از آن     

 پگاه توجه كگید. جان به سه قانون زير درباره عاملجلوگیری كگد. 

 

 گیري قانون اول پناه -4-4-1-1

در صـورت   ،زيسـتی برای پگاه گرفت  در برابر تاب  پرتوهای راديواكتیو يا حمـالت  

تاريك زيرزمی  ساختمان برويد و يا در اتاقی بدون پگجره در وسـط  های  امكان به گوشه
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شـوند، در   مـی ساختمان بمانید. در مورد حمالتی كه با استفاده از مواد شـیمیايی انجـا    

د؛ وسط يك اتا  بدون پگجره در طبقه همكف ساختمان پگاه بگیريد. به زير زمـی  نرويـ  

 شوند. مینشی   زيرا مواد شیمیايی در آنجا ته

 

 گیري قانون دوم پناه -4-4-1-1

هـوای داخـل سـاختمان را گـر  كگیـد تـا فشـار        ، هـا  پس از بست  درهـا و پگجـره  

به داخل ساختمان جلوگیری شود. همواره از هـوای   ها جاد شده و از نفوذ آ يگدهاي مثبت

( HEPAدر حال گردش و يا هوايی كه به وسیله يك فیلتر جاذب ذرات، با كیفیت با  )

 صورت سیستم تهويه را خاموش كگید. اي  تگفس كگید. در غیر

 

 گیري قانون سوم پناه -4-4-1-3

معلـ  در هـوا   هـای   خود در برابر آ يگدههای  از امكانات موجود برای حفاظت از ريه

دهان خود را با دستمال بپوشانید( و بدن خـود را از تشعشـع    ،استفاده كگید )برای مثال

ختمان، يـك  تواند يك سا میحفظ كگید )مثالً پشت يك ديوار بتگی قرار گیريد(. پگاهگاه 

ی در برابـر مـواد يـا پرتوهـای     حفـاظ عگـوان   بـه شـده باشـد كـه    ديوار يا يك دستمال تا

عمـل   آنهـا ، گرد و خـاك، آلـودگی و حتـی سـقوط     زيستیراديواكتیو، مواد شیمیايی و 

قرار دادن سدی میان خود و خطر احتمالی  ،تعريف اي   درگیری  پگاهكگد. معگی كلی  می

 است. اثرگذاری عوامل محافظ بستگی به نوع ماده خطرناك دارد.  

اگر در يك حمله تروريستی از يك يا چگد عامـل شـیمیايی اسـتفاده شـده باشـد       

بیشـتری   مـی شده( كه بخـار آنهـا جـر  حج   هن، لويسايت و گاز موستارد تقطیر)مثل فس

گیريد  تر است در بخ  مركزی يك ساختمان در طبقه همكف پگاهنسبت به هوا دارد؛ به

اب كگید؛ زيرا مواد اجتگ ها ساختمانزيرزمی  های  ها و ساير قسمت زيرزمی رفت  به و از 

يابگـد. زيـرزمی  يـا بخـ       مـی ها تجمع  قسمت اي  در ،شده به ساختمانشیمیايی وارد
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بـرای حفاظـت در برابـر حمـالت     پگاه مگاسـبی   مركزی ساختمان در طبقه همكف، جان

 ( است.و طاعونزخم  سیاهو تروريستی با استفاده از عوامل بیولوژيكی )مثل  مینظا

 

 انواع محافظت -4-5

شـامل حفاظـت فـردی و حفاظـت جمعـی       زيسـتی انواع محافظت در برابر عوامل  

بردارنده همه انواع وسـايل و تجهیـزات پوشـیدنی اسـت كـه      . حفاظت فردی درباشد می

كاه  احتمال تگفس يا تماس پوست بـا انـواع عوامـل تروريسـتی     مگظور  بهتوسط افراد 

شـود   مـی و راديولوژيـك در معـر ، اسـتفاده    ای  ، شیمیايی، هستهزيستیشامل: عوامل 

حقیقـت  حفاظـت جمعـی، در    محـافظ(. ی هـا  لباس)مانگد ماسك مخصوص، دستك  و 

  نوعی مهگدسی كگترل است كه خطر در معر  قـرار گـرفت  گروهـی از افـراد را بـدون     

تـوان از فیلترهـای تهويـه     مـی  ،مثـال عگـوان   بهدهد.  میكاه   ،كه دچار حادثه شوندايگ

يا وسايل نقلیه نا  برد. جايی كه امكان داشـته   ها پگاهگاهو مراكز فرماندهی،  ها ساختمان

جاد مشكالت طبیعی برای حفاظت افراد نشود، حفاظت جمعی بر حفاظت اي باشد و باعث

هـای اولیـه    مقايسه انواع عوامل تروريستی و نیازمگدی 3-0 جدولفردی ترجیح دارد. در 

 عوامل نشان داده شده است. اي  افراد در برابر
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 هاي اولیه العمل عكس
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 اين عوامل هاي اولیه در برابر : مقايسه انواع عوامل تروريستی و نیازمندي1-4جدول 

 

 حفاظت فردي -4-5-1

از اصـول مـديريت    ،معمول، بايسـتی در انتخـاب تجهیـزات حفاظـت فـردی     طور  به

موقـت از  طـور   بـه استفاده كرد. با معرفی سدهای حفاظتی بی  افراد و مـواد خطرنـاك،   

هرچگد بايستی يادآوری كرد كـه   ؛شود میخطرات ناشی از در معر  قرار گرفت  كاسته 

عبـور خواهگـدكرد.   كگگده  محافظتاز سدهای  زيستیدير يا زود، همه عوامل شیمیايی و 

رفته، زمان حفاظت از چگد ثانیه تا چگـد روز متفـاوت اسـت و    كار بهبسته به ماهیت مواد 

جـاد  اي نامحدود در برابر هر چیـزی حفاظـت  طور  بهوسیله محافظتی وجود ندارد كه  هیچ

سیسـتم   وسیعی به درزهای قابل نفوذطور  بهحفاظت در برابر يك عامل  ،نمايد. به عالوه

 دان  كامل در برابر انواع حمالت تروريستی - - - -

 دانست  درباره ويهگی، خطرات و اثرات × × × ×

 های استراتهيك انفرادی دانست  پاس  × × × ×

  آمادگی بدون اطالع رسمی - × × ×

 رسانی ها و وسايل اطالع العمل با فراهم كردن نقشه تسهیل كردن عكس × × × ×

 گرداوری نقشه جامع × × × ×

 های اختصاصی طراحی پگاهگاه × × × -

 های پزشكی مگاسب با پرس  از متخصصی  پزشكی دانست  انواع درمان × - - -

 دانست  نقشه خروج جهت تخلیه ساختمان - × - ×

 مدرسه و محل كار های مگاسب نزديك خانه، يافت  پگاهگاه - × × ×

 مالت تروريستیحهای تشخیصی اضطراری در برابر  وجود كیت × × - -

 ماسكاستفاده از  × × × ×

 حركت در مسیر باد × - - -

 فیلترهای با كیفیت و مگاسباستفاده از  × × × ×
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بـرده شـود، عامـل     كـار  بـه ازه صـورت  انـد  وابسته است. يك ماسك اگر غیر متگاسـب بـا  

شـده بـا هـر نـوع     جاداي  حفاظـت واقعـی   ،طبیعیطور  بهمحافظتی ناكارامدی خواهد بود. 

كگگـده   شـده تئـوری اسـت. وسـايل محافظـت      بیگـی  پی وسیله حفاظتی كمتر از سطح 

انتخاب  ها مورد نظر، حادثه مورد نظر و نیز فعالیتبايستی متگاسب با نوع و غلظت عامل 

گردند. بسته به ماهیت عامل خطرساز، محافظت از دسـتگاه تگفسـی، دسـتگاه گوارشـی،     

بـرای   آئروسـل ی تولیـد  ها سیستمها بسیار حائز اهمیت است.  ا اند  پوست، چشم و ساير

 میكـرون  31كـوچكتر از  ای  معمو ً ابرهای غیر قابل ديدن، با ذرات قطـره  زيستیعوامل 

های طو نی در هوا شگاور باقی بمانگـد. در   توانگد برای مدت میذرات  اي  كگگد. میجاد اي 

آلـودگی بـدن    ،درگیری ريوی اتفا  خواهد افتاد. مشكل ديگـر  ،عوامل اي  صورت تگفس

عوامل است كـه حتمـاً بايـد پاكسـازی آنهـا       اي  با ههمواجهای او در صورت  لباسفرد و 

گیـرد متغیـر اسـت و     مـی عوامل قـرار   اي  فضای موثری كه تحت پوش  .صورت بگیرد

بستگی به عوامل متعددی مثل سرعت باد، جهت باد و چگـونگی تـاب  آفتـاب دارد. در    

اولـی  كلیـد   ثر بـرای تشـخیص حملـه وجـود نـدارد      ؤستگاه اعال  خطر ماي  مواردی كه

در يك جمعیـت اسـت    زيستیديدن عاليم كلیگیكی مطاب  با يكی از عوامل  ،تشخیصی

مسـتقیم  طـور   بـه توانگـد   می ها ها بعد از حمله باشد. توكسی  تواند روزها و ساعت میكه 

جـاد مسـمومیت سیسـتمیك    اي  كه بعد از جـذب باعـث   اي  باعث آسیب ريوی گردند يا

تـر از ديگـر    در صورت ورود از راه تگفسی خیلی شديدتر و قوی ها . معمو ً توكسی شوند

ـ  میتاثیر  ههمواجی ها راه ه گذارند. ساير غشاهای مخاطی مثل ملتحمه چشم هم نسبت ب

صـورت   بـه حفاظـت فیزيكـی بايـد     ،بگـابراي  . پذير است آسیب زيستیبسیاری از عوامل 

ی ورود عوامـل  هـا  راهپوشـانگد. سـاير    مـی يی استفاده شود كه تمـا  صـورت را   ها ماسك

غیر از تگفس معمو ً اهمیت كمتری دارند ولی بايد در نظر گرفته شوند. آلـودگی   زيستی

تواند باعث بروز عفونت يا مسـمومیت در فـرد    می زيستیمگابع آبی و غذايی بعد از حمله 
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و غـذايی فاقـد    گردد. بگابراي  برای مقابله بايد مطمئ  شد كه مگـابع آبـی   همواجهمورد 

 را دارند. زيستیآلودگی هستگد و حفاظت كافی در مقابل حمله 

 

 تجهی ات حفاظتی فی يكی انفرادي   -4-5-1-1

ی هـا  ماسك ،ای هستهو شیمیايی، میكروبیی ها جگگتگفسی مخصوص ی ها ماسك

، لباس مخصوص، دستك  و چكمه مخصوص باعث حفاظـت مـوثر بـر    NBCاستاندارد 

تگفسـی كـه بـه فیلترهـای مخصـوص مجهـز       ی ها ماسكشوند.  میعلیه حمله میكروبی 

ر حفظ كگگـد.  میكرومت 1/3الی  3توانگد سیستم تگفسی را از ذراتی بزرگتر از  میهستگد 

مخصوصـی نیـز   ی ها لباس. باشد می M40نمونه  ها ماسك اي  شده امروزه انواع بهسازی

میكروبی بوده و باعث حفاظـت در مقابـل    -های شیمیايیافزار جگگوجود دارند كه ويهه 

بیمارانی كه قـادر بـه پوشـیدن لبـاس و چكمـه       و گردند. افراد آلوده میعوامل میكروبی 

و بـه  شـده  مخصوص نیستگد بايستی  ی پتوهای مخصوص حمـل مجـروحی  پیچیـده    

صورت ماسـك بیمـار بايسـتی بازرسـی شـده و تهويـه        اي  شوند. درهمان طري  حمل 

هـای   به سیسـتم تهويـه و فیلتـر    مجهزی ها پگاهگاهبرای او انجا  گردد. انواع  مگاسب نیز

 ايـ   در مگـاطقی كـه بـه    یزيستیمخصوص دارای فشار مثبت، قادرند افراد را از آلودگی 

د. جريان هوا تگها از طري  فیلتـر مخصـوص مـانع ورود    گ، حفظ نماياند عوامل آلوده شده

تـوان سـاختمان و    شود. در صورت نبودن پگاهگاه می میعوامل آلودگی به داخل پگاهگاه 

آنهـا و تعبیـه سیسـتم    هـای   و روزنه ها معمولی را از طري  مسدود كردن پگجرهی ها اتا 

 نفوذ كرد.   م  و غیرقابلاي ،تهويه مجهز به فیلتر مخصوص
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 زيستیاز وسايل حفاظت انفرادي در برابر تهديدات اي  : نمونه1-4 شكل

 

 پوشیدهسرهاي  در محیط ها آئروسلكنترل بیو  -4-5-1-1

 ها آئروسلسرپوشیده كه معمو ً دما و رطوبت در حد نیاز بیوهای  در اماك  و محیط

بسـیار   هـا  آئروسـل د، بیوگباشـ  مـی وجود داشته و ضمگاً فاكتورهای مزاحم هـم موجـود ن  

توانگد مگتقل شوند. بگابراي  در شرايط عـادی نیـز خطـر شـیوع      میمقاومت كرده و بهتر 

بايـد   زيسـتی ی واگیردار در فضای سرپوشیده بیشتر است. بگابراي  در حمالت ها بیماری

 ،در آنها اقامت دارند میخصوص اگر جمعیت متراك ه بهسربستهای  توجه خاصی به محیط

. باشـد  مـی  زيسـتی در هوا، از اصول اولیـه دفـاع    ها معطو  نمود. كگترل میكروارگانیسم

يی مانگد تهويه، تصفیه، استفاده از اشعه ماورای بگف  و جداسـازی فیزيكـی بـرای    ها راه

 استفاده قرار بگیرد. تواند مورد می ها آئروسلكگترل بیو
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توان آن را برای نابودی همه  میيك مرحله تكمیلی است كه  ،كگترل عوامل كشگده

زا  زنده بـودن آنهـا و غیـر قابـل عفونـت     موجود در هوا و اطمیگان از های  میكروارگانیسم

زدايـی شـديد،    حرارت دهی بـا ، خشـك كـردن يـا آب     مورد استفاده قرار داد. ،بودنشان

 باشگد.   میمورد استفاده  های روشتري   ، معمولUVدهی و پرتو افشانی با  ازن

 

  وله كردن افراد آلودهاي -4-5-1-3

هوای فشرده )مگفی و مثبـت(  های  محیط از طري  استفاده از گراديان ،اقدا  اي  در

شود. فشار مگفی در زمانی كـه جريـان افزايگـده بـه      میجداسازی  ،و حذ  مگافذ موجود

زوله كه دارای فشار مثبت اي های شود، وجود دارد. محفظه میشده وارد  زولهاي  داخل ناحیه

فضای داخلی آن در برابـر آلـودگی    ،هوای داخل را به خارج فرستاده و در نتیجه ،هستگد

زولـه بـوده و فشـار    اي بیمارسـتان ی ها بخ ممك  است برخی از شود.  مقاو  می خارجی

مجـاور دارای فشـار   ی هـا  اتـا  كه مابقی بیمارستان يا حداقل  درحالیمگفی داشته باشد، 

تصـفیه   HEPAبا استفاده از فیلترهای  ها بخ  اي  هوای داخل ،مثبت باشگد. بگابراي 

 .  باشد میزا  خالص عاری از هرگونه عوامل عفونتهوای  اي  شود و می

 

 زدايی آلودگی -4-5-1-4

نـامیم.   مـی وارد شدن ارگانیسم يا توكسی  به بافتهـا يـا مـواد اسـتريل را آلـودگی      

واقع فرآيگدی بـرای مگاسـب    در ،يا استريل كردن مواد آلودهزدايی  عفونتزدايی،  آلودگی

از بــی  بــردن انتخــابی بعضــی از  ،زدايــی آلــودگی كــردن آنهــا جهــت اســتفاده اســت.

از انتقال آنهاست ولـی اسـتريل كـردن بـه مفهـو       جلوگیری مگظور  به ها میكروارگانیسم

ی هـا  روشتوانگـد توسـط    مـی  زيسـتی عوامـل   .ستها كشت  كامل همه میكروارگانیسم

همـواره نقـ  بسـیار     زدايـی  آلـودگی شوند.  زدايی آلودگیمكانیكی، شیمیايی يا فیزيكی 

 ی عفونی داشته است.ها بیماریدر كگترل  میمه
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 زيستیمواد آلوده به عوامل  زدايی آلودگی: 1-4 شكل

 

 مكانیكی زدايی آلودگی -

كگگـد   مـی شامل كارهايی است كه عامل را از محـیط خـارج   مكانیكی  زدايی آلودگی

تصفیه آب برای مصار  نوشیدن بـا روش   ،برند. مثال بارز آن میولی الزاماً آن را از بی  ن

مشخصـی )ويبريـو كلـرا يـا      زيسـتی فیلتر كردن است كـه بـرای خـارج كـردن عوامـل      

كه ممك  اسـت مخصوصـاً بـرای آلـوده كـردن يـك مخـزن آب         كلستريديو  بوتولیگو (

 .رود میكار  بهاستفاده شوند، 

 

 

 

 

 



168        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 شیمیايی زدايی آلودگی -

زداها بیشـتر  گگـد  ايـ   رود. مـی زداها از بـی   بردن گگد كار بهبا  زيستیخطر عوامل 

اسـت   ايـ   شوند. چیزی كه بايد به ياد داشـت  میاستفاده  آئروسلگاز يا  ،مايعصورت  به

حیوانـات يـا محـیط    ، ها انسانتوانگد برای  میزدا هم عوامل گگد اي  كه گاهی وقتها خود

بايـد سـريعاً توسـط شستشـو بـا آب و       زيستیپوستی با عوامل  همواجه ناك باشگد.خطر

زا را از روی  مقادير زيادی از مواد آسیب ،روش اي   صابون مقابله شود. شستشوی خوب با

بردن بـرس همـراه بـا شستشـو اسـت و سـپس       كار  به ،كگد. موضوع مهم میپوست پاك 

شده پوست  ا آب و صابون بايد نواحی آلودهاستفاده از مقادير زيادی آب. پس از شستشو ب

 ايـ   بـه دقیقـه آغشـته    31% هیپو كلريت سديم شستشو داد و حـدود  1/1را با محلول 

% هیپوكلريـت  1و وسـايل نیـز محلـول     هـا  لباس زدايی آلودگیبرای  .محلول نگاه داشت

وسايل را در محلول خیساند  اي  دقیقه بايد 11گیرد. زمانی حدود  میمورد استفاده قرار 

 .و سپس شستشوی معمولی با ساير مواد انجا  بگیرد

 

 فی يكی زدايی آلودگی -

توانگد از طري  ابزارهای فیزيكی مانگد گرما يا اشـعه نیـز از بـی      می زيستیعوامل 

درجـه   311بروند. برای از بی  بردن كامل خطر استريل كردن با گرمای خشـك، دمـای   

شود. اگر گرمای با بخـار )اتـوكالو( در دسـترس     میسلسیوس به مدت دو ساعت، توصیه 

دقیقـه كـافی اسـت.     31دود درجه سلسیوس با فشار يك اتمسفر در حـ  333دمای  ،بود

است كه در نـور خورشـید هـم وجـود دارد و     زا  اشعه ماورای بگف  نیز از عوامل آلودگی

رود. استفاده از نـور   میكار  بهمعمو  همراه با خشك كردن )خشك كردن در نور آفتاب( 

است ولی استاندارد زمانی و محل خاصی برای آن وجود نـدارد  ای  خورشید راه حل ساده

گرفتـه   فقط در مگاط  در معـر  مسـتقیم آفتـاب قـرار     زدايی آلودگی ،محدوديت آنو 

آلـوده   ،انـد  ايی از وسايل يا سطوح كه در معر  نور مستقیم قرار نگرفتهه است و قسمت
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شـوند. اگـر    مـی ها گگـدزدايی   آئروسلو مگاط  دربسته معمو  با گاز يا  ها اتا مانگد.  می

كلسیم استفاده كرد. در  -ي  توان از كلر میبرای جاده و خیابان  ز  باشد  زدايی آلودگی

 .خواهد كردی و اشعه ماورای بگف  محیط را ضدعفونی طبیعت با خشك ،مدتبلگد

 

 محافظت جمعی -4-5-1

حفاظت جمعی يك گروه از مرد  و فراهم نمودن هوای غیر آلوده بـرای آنهـا و نیـز    

، بـدون غلبـه بـر مشـكالت     زيسـتی جلوگیری از تماس پوست آنها با عوامل شـیمیايی و  

گويگـد. در مقايسـه بـا     مـی مربوط به تجهیزات محافظـت شخصـی را محافظـت جمعـی     

روش وابستگی كمتری به آموزش وجود دارد. بگابراي ، محافظـت   اي  در ،حفاظت فردی

از كگترل مهگدسی در نظر گرفـت. وقتـی كـه شـرايط      یخصوص بهتوان نوع  میجمعی را 

تـوان از   میاجازه دهد، محافظت جمعی به حفاظت فردی ترجیح دارد. حفاظت جمعی را 

 آورد. دست بهطري  زير 

اختصاصی برای حفاظت در برابر عوامـل  طور  بهكه ای  يا وسايل نقلیه ها پگاهگاه -3

 طراحی شده باشگد. زيستیشیمیايی و 

 .اند خاص طراحی شدهطور  بهيی كه ها واحد -3
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: نحوه طراحی يك پناهگاه يا وسیله نقلیه مناسب در برابر عوامل شیمیايی و 3-4 شكل

 زيستی

 

محافظـت  مگظـور   بهبگدی  توان با عاي  میرا ای  معمو ً هر ساختمان يا وسیله نقلیه

باشـد كـه   ای  گونه بگدی بايستی به برد. عاي كار  به زيستیشیمیايی يا ی ها سالحدر برابر 

مقـاو  پالسـتیكی و   های  كار با كاربرد ورقه اي  از ورود عوامل به داخل جلوگیری نمايد.

پـذير   امكـان  هـا  ، درهـا و هـواك   ها نواری برای گرفت  درزهای اطرا  پگجرههای  چسب

در خـارج   زيسـتی باعـث نگهـداری عوامـل شـیمیايی و     تگها  نهاقدا   اي  است. متاسفانه

عمل قـادر اسـت    اي  حال، اي  گردد. با میشده جايگزي  ن بلكه اكسیهن تگفس ،گردد می

كگگـده   تهديـد ی هـا  سـالح بـا   ههمواججاد نمايد. در اي راحداقل سطح ابتدايی از حفاظت 

كگگـده   با دو عامل محـدود  ها پگاهگاهو  ها ساختمانشیمیايی و فیزيكی مرسو ، سازگاری 

 رو هستگد. همحافظت روب

 استحكا  و مقاو  بودن درزها -3

 حجم هوا برای هر نفر -3
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نهايـت مشـكل اسـت و در     بگدی كامـل، بـی   عاي  ،همانطور كه در گذشته بیان شد

كـرد.  بگـدی   عاي كامل  طور بهحقیقت، يك مشكل اساسی آن است كه نتوان سیستم را 

دير يا زود نفوذ خواهد كرد. شرايط متفاوت نیـز ممكـ    كگگده  عامل آلوده ،حالت اي   در

است بعد از مدتی باعث افزاي  مشكل گردد. غلظـت مـاده شـیمیايی خـارج از پگاهگـاه      

رسد. در حالی كه ممك  است در داخـل   میم  اي  طبیعی كاه  يافته و به سطحطور  به

 ايـ   قرار داشـته باشـگد.   زيستیاز عامل شیمیايی و  میپگاهگاه افراد در معر  غلظت ك

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

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

گرفت  با برخی دوزها با غلظت زياد از عامـل شـیمیايی بـه مـدت كوتـاهی در خـارج از       

است كه افراد داخل پگاهگاه بدانگد چـه   اي  پگاهگاه قابل مقايسه است. آن چه مهم است

ی هـا  پگاهگـاه بگـدی امـ  اسـت. در حقیقـت در      عـاي  آن شكست   ززمانی برای خروج ا

در هر دو طـر  )داخـل و    میشده با درزهای غیر قابل نفوذ، پاي  دوز ماده س بگدی عاي 

ناصحیح )استفاده از درزگیرهايی كه نسـبت بـه   بگدی  عاي خارج( پگاهگاه ضروری است. 

كافی، ممك  است باعث شود كـه سـطح در   مقاو  نباشگد( يا نا زيستیو  عوامل شیمیايی

 داخل پگاهگاه بی  از محیط خارج باشد.معر  قرار گیری 

، تجمـع گـاز دی   انـد  شـده بگـدی   عـاي  موقـت  طور  بهكه  يیها پگاهگاهمشكل ديگر 

اكسید كرب  و مصـر  اكسـیهن موجـود اسـت. حـداقل فضـای  ز  بـرای هـر نفـر در          

)فر  بر آن است  باشد میمتر مكعب برای يك ساعت  31 ،شدهبگدی  عاي ی ها پگاهگاه

اتفـاقی فعالیـت سـبكی داشـته     طـور   بـه كه افراد در حال استراحت باشگد يا افراد فقـط  

جذب گاز دی اكسـید كـرب ، بـا قـرار دادن يـك سـیگی       مگظور  بهباشگد(. برخی مواقع، 

گـردد. البتـه    میامكان اقامت برای مدت طو نی فراهم  ،حاوی آهك خا  در كف پگاهگاه

يی كـه طراحـی   هـا  پگاهگـاه يـا   هـا  توان اكسیهن اضافی تولید كرد. واحد میروش ن اي   با

دارای فشـار مثبـت هـوای پـاك      وطبیعی درزگیری شده طور  بهاقتصادی داشته باشگد، 
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و ظرفیـت   هـا  اتـا  تصفیه هوا بايستی با حجـم  ی ها دستگاه، ها ساختمان اي   هستگد. در

جـاد فشـار مثبـت    اي بايستی در نطر داشـت كـه  عالوه،  شده متگاسب باشد. بهريزی  برنامه

داشت  چگـی  سیسـتمی، بـه     سرپا نگهمگظور  بهشود.  میدايم، مانع از ضرورت درزگیری 

ی پیشـرفته بـا سیسـتم تهويـه مطبـوع سـاخته       هـا  سـاختمان بازرسی مگظم نیاز اسـت.  

، ممك  است آنها را با فیلترهايی با كـارايی بـا    ها سیستم اي  شوند. بسته به ظرفیت می

يی بـا فشـار   هـا  پگاهگـاه ترتیب  اي  ( يا فیلتر ذغال فعال تجهیز نمود. بهHEPA)فیلتر 

شوند. اگرچه تعدادی از عوامل كاربری محافظت جمعی نسبت به  میهوای مثبت ساخته 

 محافطت فردی ترجیح داده شوند، اما معايب زير وجود خواهد داشت. 

 ارزش )قیمت يا بها( -3

 در دسترس بودن در موارد ضروری -3

 محدوديت حركت -1

توانگد از عهده تهیه پگاهگاه برای همه يا اكثر جمعیـت   میتگها معدودی از كشورها 

تگهـا   نهاقدا   اي  يگد. هزيگهآبر زيستیبر عوامل شیمیايی يا محافظت آنها در برامگظور  به

گـردد، بلكـه هزيگـه     مـی با احتساب قیمت ساختمان و نیز هزيگـه نگهـداری آن تعیـی     

گردد. مرد  بايد قادر باشگد تـا بعـد از    میديگر نیز محاسبه های  به مگظور ها اتا مصر  

تري  زمان، خودشـان را بـه پگاهگـاه برسـانگد. اگـر آنهـا در        كوتاه دريافت اعال  خطر، در

توانـد   مـی فضای باز گرفتار شوند، روش وارد كردن آنها بدون آلودگی به داخـل پگاهگـاه   

پیچیده باشد كه به زمان و نیـز مگـابع نیـاز خواهـد بـود )مـثالً جلـوگیری از ورود هـوا،         

توانگـد   مـی گی  واضـح اسـت كـه افـراد ن    (. همچها لباستجهیزات رفع آلودگی و تعويض 

كه وسايل ضـروری  ايگ آزادانه از پگاهگاه خارج يا داخل شوند و به كارهايشان برسگد؛ مگر

ی محافظ تگها برای پرسـگلی مگاسـب   ها پگاهگاه ،در پگاهگاه وجود داشته باشد. در نهايت

فـراهم   ،جمعـی هستگد كه مسئول انجا  وظايفی در خارج نباشگد. شكل ديگر محافظت 

 ايـ   .باشـد  می زيستیشیمیايی و ی ها سالحدر برابر كگگده  نمودن وسايل نقلیه محافظت
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 ايـ   ، افـرادی كـه از  ايـ   . با وجوددگباش میوسايل دارای سیستم اختصاصی تصفیه هوا 

كگگد، برای جلوگیری از انتشار آلودگی به خارج، نیازمگد بـه آمـوزش    میوسايل استفاده 

 وسايل هستگد. اي  خروج و ورود بهی ها روشمداو  

 

بیوتروريسم  و یزيست يها سالح تأثیر از پیشگیري محور -4-6

 در محافظت جمعی

 مـرد   هوشـمگدانه  همكاری جلب ،آن از پیشگیری و بیوتروريسم كگترل مهم رك 

 و مـوثر  آموزش. باشد مین پذير نامكا مفید و موثر یها آموزش بدون مهم اي  و باشد می

 مـرد   توجیه و عمومی یها آموزش است. صحیحريزی  برنامه نیازمگد خود نوبه به مفید

 عمومی( و )فردی بهداشتی یها دستورالعمل به نسبت باور آنها و بدن سالمتی به نسبت

 )مثـل  جمعـی  ارتباط وسائل از كدا  هر دارند. پیشگیری درای  كگگده  تعیی و مهم نق 

 نقـ   بیوتروريسم دفاع عمومی یها آموزش زمیگه در سیما( و صدا و مجالت ،ها روزنامه

 بهداشـتی،  اولیـه  اصـول  بـه  نسـبت  مـرد   عمـومی  آگاهی. داشت خواهگد را خود ويهه

 یهـا  ح سـال  علیـه  بـر  عمـومی  محافظت وسیلهتري   رجخ مك حال عی  در و مؤثرتري 

 جامعـه  سـطح  در هـا  آمـوزش  ايـ   كـه  شـود ريـزی   ای برنامـه  بگونـه  است. بايد زيستی

 یهـا  مـانور  یاجرا و طراحی توان می راستا همی  در نباشگد. كگگده ن نگرا و زا حساسیت

 داد. ضمگاً توصیه قرار مدنظر بیوتروريسم مقابل در نظامی غیر دفاع ارتقاء برای را شهری

 شوند. محسوب نظامی یها رزماي   يگفك جزء ،زيستی دفاع برنامه گردد می
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 زيستی عوامل مقابل در فی يكى حفاظت وسايل بینى  یپ -4-6-1

 (،زيسـتی  تگفسـی )ضـد   یهـا  ماسـك  مثـل  فیزيكی پیشگیری وسايل بودن فراهم

 یهـا  سـالح  هد  نظامی پرسگل كه زمانی خصوص به و غیره كگگده محافظت یها لباس

 نیروهـای  نیـاز  حد در حداقل بايد تجهیزات گونهايگ است. حیاتی بسیار ،هستگد یزيست

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

 انسـانی  نیـروی  و تجهیزات چگان به بايستی ،گردند تولید داخل در يا و شوند خريداری

 و كـرده  آزماي  را تجهیزات اي  دقت با و سرعت هب بتوانیم كه مجهز باشیم یمتخصص

 اسـتفاده  هگگـا   بـه  كـه  افتـاده  اتفـا   بسیار كگیم. مشخص را ها آن بودن موثر شرايط

شـويم.   مـی  آن بـودن  تـاثیر  بـی  و خرابـی  متوجـه  ماسـك(  وسـیله )مـثالً   يك از پرسگل

 دقیقـاً  افـراد  و شده استفاده پرسگل توسط بار چگدي  قبالً بايد فو  وسائل ،اي بر عالوه

 بدانگد. را ها آن از استفاده نحوه

 

 
 ديده ش: بررسی سالم بودن تجهی ات انفرادي توسط پرسنل آموز4-4 شكل
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 واكسیناسیون ىها برنامه توسعه -4-6-1

 پیشـگیری  قابـل  واكسـ   وسـیله  به خوشبختانهشده  شگاخته زيستی عوامل بیشتر

 یها واكس  پیشرفته ممالك نداريم. در اختیار در را ها واكس  اي  بیشتر اگرچه ؛هستگد

 مصر  حد در و ساخته خود یها ارت  در محرمانهصورت  به را زيستی عوامل مخصوص

 .  اند داده قرار نظامی مراكز دسترس در اورژانسی

 حمايت و تشوي  مورد مملكت سراسر در راسازی  واكس  یها پروژه و ها برنامه بايد

 خود هب تا، شديم نیازمگد ()مثل آبله واكس  نوع يك به روزی كه صورتی در تا دهیم قرار

 و مگـابع  بايـد بـه   اسـت. بگـابراي    شـده  ديـر  بسیار ،كگیم خريداری خارج از و بجگبیم

 میسـر  مـدت  طـو نی ريزی  برنامه با تگها امر باشیم. اي  داشته تكیه داخلی یها استعداد

 فعالسازی  واكس  زمیگه در كه را افرادی و مؤسسات و مراكز بايد بیولوژی است. بخ 

سـازی   واكسـ   یها پروژه هئارا و ارتباط ايجاد صدد در تدريج به و كرده شگاسايی هستگد

 .است تحقیقاتی مراكز از مؤثر حمايت و زمان نیازمگد نیز كار اي  باشگد.

 

 داروئى( )پیشگیرى كموپروفیالكسى -4-6-3

 يكی ،تماس( از بعد و تماس از )قبل پروفیالكسی ويهه یها برنامه داشت  دست در

 ضـروری  بسیارتوجه به آن  ،زيستی حمالت از پیشگیری در كه باشد می مهمی موارد از

 مربـوط  پروفیالكسی مختلف یها رژيم در موجود دارويی عگاصر بايد كار اي  برای ،است

 به مربوط دارويی اقال  شوند. تهیه لیستصورت  به ،مشهور زيستی عوامل از كدا  هر به

 و نشود سپری ها آن مصر  تاري  او ً كه شوند ذخیره و تهیه نحوی به بايد پروفیالكسی

 نظامی عملیاتی باشگد. پرسگل میلیونی يك مثالً جمعیت يك نیاز جوابگوی حداقل ثانیاً

 و شـوند  مـی  گسـیل  ويـهه  یهـا  ماموريـت  به كه آنهايی خصوص به -انتظامی نیروهای و

 نـوع  بـه  توجه با بايد -گیرند قرار زيستی یها افزار جگگ هد  كه شود می داده احتمال
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 عوامـل  طرفـی  از. كگگـد  استفاده دارويی پروفیالكسی ويهه یها برنامه از، محتمل تهديد

 دارويی حساسیت و شوند می مقاو  كبیوتی آنتی داروهای به نسبت روزانهطور  به زيستی

 هر عملیاتی است. تأثیر تحقیقاتی یها پروژه نیازمگد كار شود. اي  كگترل دائماً بايد ها آن

 شـرايط  بـه  توجه با بايد اند شده قید طبی كتب در كه پروفیالكسی یها پروتكل از كدا 

 آن سقم و صحت به نیز خودمان یها آزماي  با و گرفته قرار تحقی  مورد مجدداً كشور

 .است جديد تحقیقات نیازمگد اي  و يمبرب پی

 

 آب منابع از مراقبت -4-6-4

 یزيست یها سالح مهم بسیار اهدا  از يكی ،شرب غیر و شرب آب مخازن و مگابع

 ما آب مگابع به دشم  عگاصر يا و ها تروريست دهیم اجازه . نبايدباشگد می بیوتروريسم و

 درمـان  صدد در گذشت كار از كار ايگكه از بعد و كگگد آلوده را آن ه،كرد پیدا دسترسی

 كگیم. يك مراقبت هوشیارانه بگحو روستاها و شهرها در آب مگابع از بايد برآيیم. بیماران

 با عمدی یها آلودگی به نسبت آب یها نمونه روزانه مراقبت، كگترل اي  مهم بسیار بعد

 متأسـفانه  آب روتـی   یهـا  اسـت. آزمـاي    بیوتروريسـتی  یها فعالیت و زيستی عوامل

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

 كه ببیگگد آموزش نحوی به ها آن پرسگل و آمده وجود بهای  زنجیره مجهز یها آزمايشگاه

 مركز به و و ثبت ضبط روزانهصورت  به آب شیمیايی -میكروبی كیفیت در تغییر هرگونه

 و زيسـتی  حملـه  يـك  وقـوع  از یمتـوان  مـی  ترتیب گردند. بدي  ارسال مركزی هوشمگد

 و سـازان  تصـمیم  توجیـه  نیازمگـد  اول وهلـه  در كـار  ايـ   يـابیم.  آگـاهی  بیوتروريسـم 

 ابعـاد  كـه  استای  دوره سمیگارهای برقراری ،آن راه تگها و است با دست گیران تصمیم

 د.گكگ تشريح متفاوت یها گروه برای را بیوتروريسم و یزيست یها سالح مختلف

 



         177   زيستیدر مقابل تهديدات  یو جمع يفرد حفاظت: چهارمفصل 

 

 

 و غـذايى  مـواد  كننـدگان  توزيع و كنندگان هتهی بر نظارت -4-6-5

 غذايى ذخائر از مراقبت

 بیگگـاه  افـراد  علیـه  بر زا بیماری عوامل یها حامل عگوان به است ممك  غذايی مواد

 بـه  راحتـی  بـه  كـه  را آلـوده  یهـا  گوشـت  و ها خشك شیر داستان روزه روند. همهكار  به

 بـر  نیـز  برفكی تب يا و گاوی جگون. شگويم می ،شوند می ارسال كگگده مصر  یها كشور

 توزيـع  و تولید مراكز بر ناظر یها سازمان و ها اداره كاركگان كلیه است. برای ها زبان سر

 بعـد بیوتروريسـم(   را )از خود حرفه با مگاسب یها آموزش رسد می بگظر كه غذايی مواد

 نوآمـوزی  و بـازآموزی  یهـا  شـود. برنامـه   برگـزار  ويـهه  آموزشی یها كالس بايد ،ندارند

ـ  هـا  آن از  ز  یهـا  حمايـت  و گرفتـه  توجه قرار مورد بايد شاغل كاركگان آيـد.   عمـل  هب

 بدانگد و گیرند ويهه قرار یها تحت آموزش غذايی مواد از مراقبت اداره كارمگدان چگانچه

 ،شوند می نظارت نیز ديگر یها ارگان توسط حتی و است آنان عهده بر اهمیتی با كار كه

 یها محموله داد. ورود خواهگد انجا  بیشتری حساسیت و دقت با را خود وظايف احتما 

گـردد.   تلقـی  حساسـیت  بـا  بايـد  كشـور  داخـل  خشـك( بـه   و تـر صـورت   بـه ) غـذايی 

 نیـروی  حیث از و شده خارج سمبلیك حالت از بايد غذايی مواد گمركی یها آزمايشگاه

 چـه و بـا   ارگـانی  چـه  شوند. واقعاً حمايت آزمايشگاهی تجهیزات و ديده آموزش انسانی

و  مـاهی  گوشـت  مـرغ،  گوشـت  )شـیر،  غـذايی  مواد همه حساب اي  بی ورود بر كیفیتی

 آمـوزش  تداو  یها دوره كاركگان از گروه اي  برای شود می پیشگهاد ؟دارد نظارت (غیره

 گردد. برگزار بیوتروريسم و یزيست یها سالح مقابل در دفاع

 

 بیوتروريسم و زيستی حمله تشخیص و كشف -4-6-6

 هـا  آن وقـوع  از آگاهی كیفیت و بیوتروريسم و زيستی حمله موقع هب و سريع كشف

 تامی  غیاب در زيرا ؛دندار حیاتی نق  حوادث اي  با مقابله در و داشته بحرانی اهمیت
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 از اسـتفاده  با بیوتروريستی حمله يك ملی، وای  مگطقه محلی، سطح در خاص تداركات

 و بهداشـت  شالوده ،غذايی مواد و آب كگگده آلوده عوامل يا مزخ سیاه اسپور ،آبله ويروس

 بـه  برای عادی مرد  و بیماران از كثیری عده و ريخته هم هب را ملی شايد و محلی درمان

 آورند.   می هجو  ديگر درمانی اكز مر و ها بیمارستان به درمانی امكانات آوردن دست

 نمايگـد،  عمـل  سـريع  واكـگ   نقـ   در بايد كه نیروهايی است ممك  اي بر عالوه

 یهـا  نیايد. شباهت بر دستشان از كاری و شده گیر زمی  و گرفتار همه از قبل خودشان

 همـی   و دارد وجـود  بیوتروريسـتی  حملـه  و طبیعـی  یگیـر  همه يك وقوع بی  زيادی

طـور   بـه  كـه  یگیر همه يك از آگاهی سازد. البته می مشكل را دو اي  بی  تمايز ،واقعیت

 وقـايع  ثبـت  وسیع شبكه يك مگدازنی امر اي  مگتهی است. مهم بسیارايجادشده  عمدی

 .باشد می

 .ی متعـدد ارائـه شـده اسـت    هـا  و طـرح  هـا  مـدل  زيستیبرای دفاع در برابر عوامل 

 ز:  اندا اقدامات عبارت تري  مهم

 زيستیتشخیص سريع حمله  -

 رفتهكار  بهشگاسايی عامل  -

بـر   زيسـتی زيـرا عوامـل    ؛باشـد  مین بیوتروريستی آسانتشخیص اولیه وقوع حمله 

، بـه  باشـگد  مـی  خال  عوامل شیمیايی فاقد رنگ، بو و مشخصات ظاهری قابل تشخیص

و گسترش بیماری و قدرت انتشار آن بـه حـدی    شوند مین كه افراد متوجه آلودگی طوری

در صورتی كه امكان تشخیص  .ماند نمی سريع است كه فرصت تشخیص برای كسی باقی

يا بیوتروريسـتی وجـود داشـته باشـد بـا طراحـی روش        زيستیحمالت  موقع بهسريع و 

 ی عفونی جلوگیری كرد.ها بیماریاز شیوع  توان می مگاسب درمانی

 تواند شامل موارد زير باشد: می زيستیی وقوع عملیات ها نشانه

 افزاي  سريع شیوع بیماری در جمعیت سالم -

 زياد شدن تعداد سربازان بیمار   -



         179   زيستیدر مقابل تهديدات  یو جمع يفرد حفاظت: چهارمفصل 

 

 

، ی غیر عادی در تعـدادی از افـراد تحـت مراقبـت بـا عالئـم تـب       ها بیماریظهور  -

 اختال ت تگفسی و گوارشی

 ی محلیها مراجعه تعداد زيادی از بیماران به درمانگاه -

 ر زياد در مگطقهمیو بروز مر  -

 وريستیاخطارهای قبلی عملیات بیوتر ،برخی مواقعدر  -

 شیوع عالئم غیر معمولی نوعی عفونت -

 حساسـیت  بـا  و دقـت  به كشور سراسر مختلف یها شهر در زيستی وقايع كلیه اگر

 مگتقـل  پزشكی اطالعات مركزی بانك به رسانی اطالع شبكه طري  از و شده ضبط  ز 

 مـديريت  مركـز  در موجـود  اطالعـات  اسـت. چگانچـه   شـده  برداشته اساسی گا  گردند

 یهـا  قـد   ،گردند تقويتای  رايانه تجهیزات با و شده بهیگه بهداشت وزارت یها بیماری

 شرايط شد. در خواهگد هموارتر زيستی عوامل عمدی انتشار از آگاهی خصوص در بعدی

 آنكـه  از قبل - شود اپیدمی كشور كگار و گوشه در خاصی بیماری يك است ممك  فعلی

 بكشـد. يـادآور   طـول  هـا  مـدت و  - شـود  آن متوجـه  بتواند درمانی - بهداشتی سیستم

 در مخـتلط صورت  به مختلف زيستی عامل چگد از همزمان استفاده خطر امروزه شود می

 كه شود استفاده يیها ارگانیسم از دارد احتمال دارد. همچگی  وجود مگطقه چگد يا يك

 يـی زا بیماریخواص  ژنتیك مهگدسی طري  از ولی نداشته قرار زيستی عوامل لیست در

 هـر  تشـخیص  با باشد. لذا آمده وجود به ها آن در گسترده بیوتیكی آنتی مقاومت و شديد

 بايـد  بگـابراي  گـردد.   مگتشـر  و تگظیم ها آن از جديدی لیست بايد همواره جديد عامل

 دارنـد  را زيسـتی  عوامـل  روی بر تشخیصی كار توان كه تحقیقاتی مراكز و ها آزمايشگاه

عگـوان   بـه  بتوانگـد  تـا  گردنـد  تقويـت  خاصـی  زمیگـه  در هركـدا   و شـده  شگاسـايی 

 نمايگد.   نق  ايفاء تخصصی مرجع یها آزمايشگاه

ی هوشمگدی وجود ها سیستمكه در مباحث تشخیصی اشاره گرديد امروزه همانطور

در اختیـار آن سیسـتم    قـبالً دارند كه امكان تشخیص عوامل بیولوژيكی كه اطالعات آن 
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را شگاسايی و اعال  خطـر كگـد. ايـ      ها سريعاً آن تواند می گذاشته شده است را داشته و

را شگاسـايی   آئروسـل ابرهـای   ،گد با استفاده از اشعه لیزر مـادون قرمـز  توان می ها دستگاه

قـرار دارد از ايـ     زيسـتی ی حامل عوامل ها آئروسلكه بر سر راه ای  كگگد. مشكل عمده

ی ناشی از حمـالت  ها آئروسلدر نیستگد بی  قا ها دستگاهكه اي   گیرد می واقعیت نشأت

 طبیعی در فضا وجود دارند تمايز قائل شوند. طور بهكه ای  و ذرات آلوده زيستی

 

 یزيست يها سالح از ناشی مصدومین درمان و امداد -4-6-7

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

 درمان ،بهداشت وزارت های تشكل خصوص به و مسئول یها سازمان در آمادگی مالحظه

 بـا  مقابلـه  برای درمان و بهداشت یها شبكه آمادگی. شود می برطر  پزشكی آموزش و

 بايد ها ريزی برنامه ندارد. اي  امكان قبلیريزی  برنامه بدون بیوتروريسم و زيستی حمالت

 گیرند.  انجا شوند می داده توضیح بعضاً كه درمانی - بهداشتی مهم موارد به توجه با

 

 نیاز مورد ىها بیوتیك آنتى بینى  پی -4-6-8

 ی ها بیوتیك آنتی ،بیوتروريسم و یزيست یها سالح از ناشی مصدومی  درمان برای

 زيستی عوامل بیشتر ،هرحال هدارند. ب قرار درمانی یها نیازمگدی لیست صدر در یمختلف

 ايجـاد  بـه  قـادر  نیـز  عادی شرايط در كه هستگد يیزا بیماری یها میكروارگانیسم عمدتاً

. انـد  شـده  داده انتشـار  عمدیصورت  به ايگجا در كه تفاوت اي  با مگتهی ،هستگد بیماری

 بـه  و شـوند  مبـتال  مزخ سیاه به تهران در نفر هزار 31 فقط روز يك در مثالً كگیم تصور

 نیـاز  مـورد  داروهای ساير و كبیوتی آنتی یمتوان می آيا كگگد مراجعه عفونی یها كلیگیك

 ايگكـه  بـه  توجـه  بـا  و مستمرطور  به بايد تحقیقاتی مراكز بگابراي  كگیم. تأمی  را ها آن

 لیسـت  شـود،  تغییراتـی  دسـتخوش  زمـان  طول در است ممك  بیولوژی عوامل لیست

 بـرای  سـیدوفووير  )مثل زيستی عوامل يكايك علیه بر مؤثر و نیاز مورد یها بیوتیك آنتی
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 كرده تهیه را (مزخ سیاه برای سیپروفلوكساسی  و كريمه كگگو تب برای ريباويري  ،آبله

 كـه  گردنـد  تهیـه  بايـد  نحـوی  بـه  داروهـا  داد. اي  قرار جريان در را دارو تأمی  مراكز و

 بايـد  كـار  ايـ   باشیم. بـرای  داشته آماده ذخیره نفر هزار صدبرای  مثال ازهاند به همیشه

 حساسـیت  الگوهـای  بررسی ها آن هد  كه شوند تعريف و طراحی تحقیقاتی یها طرح

 همـراه  بـه  هـا  طـرح  ايـ   ( اسـت. نتـايج  هـا  ژنمیكروبی )پـاتو  یها سوش بیوتیكی آنتی

 گردند وتحلیل تجزيه وآوری  جمع هوشمگدی مركز يك توسط بايد مربوطه یها ارزشیابی

 است. مدون برنامه داشت  نیازمگد كار اي  و

 

 هنگـام در  بیماران  والسیوناي براى الزم شرايط بینى پی  -4-6-9

 میكروبى تك

ـ  آنهاسـت.  بـودن  مسری ،زيستی عوامل مهم خصوصیات از يكی  ،ديگـر  بـارت ع هب

 انتقـال  بـا  و خـود  بخـودی  شـوند  داده انتشار مگطقه يك در آنكه از پس زيستی عوامل

 از ناشـی  بیمـاران  ايزو سـیون  ،اوضـاع  ايـ   با كگگد. می آلوده را مختلف افراد ،مستقیم

 در زيستی عوامل از ناشی یگیر همه گونههراست.  ضروری بسیار و مهم ،زيستی عوامل

نحـوة   و چگـونگی  بايـد  بیولـوژی  بخـ   شـد،  خواهـد  خارج كگترل از عمالً كمی مدت

 ا تیؤسـ  كگد. تدوي  و بررسی را بیولوژی تك از ناشی مصدومی  و بیماران ايزو سیون

 و چیسـت  بیمـاران  ايزو سیون شرايط گیرد، صورت بیماران ايزو سیون بايد چرا چون

 .باشگد داشته كاربردی جواب بايد ،است چقدر ايزوله بیمارستانی یها تخت ظرفیت
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 زيستین آلوده به عوامل ا والسیون بیماراي  :5-4 شكل

 

 زيستی مصدومین نیاز مورد انىتبیمارس تخت برآورد -4-6-11

 همچـون  عمـدتًا  بیوتروريسـم،  و زيسـتی  عوامـل  از ناشـی  بیمـاران  و مصـدومی  

 از گـاهی  عاليـم  ايـ   داشـت. مگتهـی   خواهگد اختصاصی غیر عاليم عفونی یها بیماری

دارنـد.   فـرد  هبرمگحصـ  و ويـهه  خصوصـیاتی  و نكـرده  تبعیـت  بـومی  یهـا  بیماری الگوی

 حداقل كدا  هر بايد بود خواهگد مصدومی  و مجروحی  اي  پذيرای كه يیها بیمارستان

 و یزيسـت  یهـا  سـالح  از ناشـی  مصـدومی   زيـرا  ؛باشـگد  مجهـز  ايزولـه  بخـ   يك به

 ايگطور در آنكه ضم  .نمود بستری بیماران ساير همراه نتوان است ممك  را بیوتروريسم

 امكانـات  و يافتـه  افـزاي  ای  كگگـده  نگـران طـور   به زيستی بیماران تعداد معمو  مواقع

 و امكانـات  كـه  اسـت  اي  گیرد انجا  بايد كه ضروری كار يك كگد. می طلب را بیشتری
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 برای ها آن آمادگی میزان و شگاسايی بزر ، شهرهای در )ايزوله( بیمارستانی یها تخت

 موجـود  امكانات بی  نسبتی چه ببیگیم در كل تا شود تعیی  زيستی مصدومی  پذيرش

 سـازماندهی  و آمـوزش  را يیها تیم بتواند بايد بیولوژی بخ  است. برقرار ها نیازمگدی و

 آن نتايج و روعوابسته به خود ش درمانی مراكز از اول وهله در را كار اي  بتوانگد كه كگد

 آمـوزش  و دهگـد. تربیـت   قرار گیری تصمیم مراجع اختیار در تر  دقی مالحظات برای را

 .است جانبه همه حمايت و برنامه نیازمگد افرادی چگی 

 

 
  ولهاي  : درمان مصدومین در مكانی6-4 شكل

 

 مصـدومین  نیاز مورد داروئی غیر اقالم و تجهی ات برآورد -4-6-11

 زيستی

 بـه  شده آلوده افراد و بیماران جان نجات برای كه مختلف یها بیوتیك آنتی رب عالوه

 تجهیـزات  ،هـا  مسـك   ،ها الكترولیت مثل ديگر دارويی اقال  هستگد،  ز  زيستی عوامل

 برای كه درمانی مراكز برای بايد سوز زباله یها كورهو  مختلف، یها كگگده یعفوندض مثل
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 البتـه  گردنـد.  تهیـه  و بیگی پی  اند شده گرفته نظر در بیولوژی مصدومی  و مجروحی 

 اكگـون  هـم  از بايد لذا و است بیوتروريسم مقوله به كارشگاسانه یها ديدگاه نیازمگد ها اي 

 كگگد.كار  به شروع و تشكیل موضوعات اي  بررسی برای كارشگاسی یها هسته

 

 زيستیي انتشار و سرايت مواد ها روش -4-7

ی تحت عگوان تسلیحات ويروسی، باكتريايی و يا سـمی  زيستسه گروه عمده عوامل 

 نگهـداری بیشـتر عوامـل بیولـوژيكی بسـیار دشـوار      . رشد و گیرند می مورد استفاده قرار

  نـور خورشـید يـا سـاير عوامـل      واسـطه قرارگـرفت  در معـر    بـه . اكثـر آنهـا   باشـد  می

 مزخـ  سیاهب وحال آنكه برخی ديگر نظیر میكر ؛شوند می تجزيه سرعت بهمحیطی  زيست

بیولوژيكی با پاشیدن و افشاندن در هوا، سـرايت از  عمر طو نی دارند. عوامل  ()آنتراكس

 شوند. میبه انسان و نیز آب و غذای آلوده مگتشر  حیوانات آلوده

 

 زيستیات قبل از انتشار عوامل اقدام -4-7-1

 آمادگی قبل از بروز مشكل -

خود صحبت  ز  است با پزشك ی ساز برای اطمیگان بیشتر در تمامی موارد و ايم 

ی بسـیار  زيسـت و افـراد بزرگسـال در برابـر عوامـل      هـا  بچه د.و تما  موارد را بررسی كگی

 يك فیلتر هوای مخصوص در مجرای دستگاه گرمازای خود نصـب كگیـد.   پذيرند. آسیب

د و بیشـتر عوامـل   گـ كگ مـی  میكرونـی را دفـع   31تـا   1/1ازة نـد ا ايـ  فیلترهـا ذرات از  

سیسـتم مركـزی    اگـر  د.گـ كگ مـی  وارد خانـه شـوند را فیلتـر   بیولوژيكی كه ممك  است 

 كار برد. توان به میا گرمايشی و سرمايشی نداريد يك فیلتر جاذب ذرات قابل حمل ر
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 پاكسازي ساختمان -

بايد نـوع و سـطح تصـفیه و پاكسـازی و همچگـی  میـزان        ها خانه مديران و صاحب

ی خود مشخص كگگد و اسـتانداردها  ها ساختمانحفاظت در برابر عوامل بیولوژيكی را در 

ی مسئول را اخذ نمايگـد.  ها سازماندر  (NIOSH)ی ايمگی در اي  بابها و دستورالعمل

ی فگـی در مـورد راهگمـای    هـا  دسـتورالعمل ای  مؤسسه ملـی ايمگـی و بهداشـت حرفـه    

ی پاكسازی و تصفیه بـرای محافظـت از محـیط سـاختمان در برابـر حمـالت       ها سیستم

 تهیه نموده است.را راديولوژيكی، شیمیايی و بیولوژيكی 

 

 زيستیاقدامات حین انتشار عوامل  -4-7-1

مقامات مسئول در امر بهداشت و درمان ممك  است نتوانگد خیلی سريع اطالعـات  

حمله بیولوژيكی را فراهم آورند. تشـخیص نـوع    يك ضروری برای انجا  كارهای  ز  در

برای كسب . بر است زمان باشگد می بیماری و نحوة درمان آن و ايگكه چه كسانی در خطر

اعم از نشانه يا عاليم بیماری، حـوزه و محـدودة خطـر و توزيـع دارو و      - خبر و اطالعات

بیمـاری بـه دنبـال    و در صـورت   بـوده گوش به زنگ اخبار راديـو و تلويزيـون    - واكس 

دستگاه گرمايشی و سرمايشی مركزی همراه بـا   مگزل اگر در ی پزشكی باشید.ها مراقبت

را در حالت گردش داخلـی قـرار    آنصورتی كه روش  است  فیلتر جاذب ذرات داريد، در

اولی  گواه و شاهد يك حملـه ممكـ     دهید. در غیرايگصورت دستگاه را خاموش نمايید.

معر  قرارگـرفت  آن عامـل    كه شما متوجه عاليم بیماری در زمان دراست زمانی باشد 

شويد. نسبت به هر عالمت يا نشانه بیماری مشكوك باشید اما فكر نكگید كه هر بیمـاری  

ی خود بهره بگیريد و ها آيد. از دان  و آموخته می وجود بهواسطه يك عامل بیولوژيكی  هب

 ريد.بكار  به پاس  مگاسب و درمان بهیگه را

 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. -

 گوش به زنگ راديو و تلويزيون باشید. ،برای كسب تكلیف و راهگمايی -

 اگر عالئم بیماری را مشاهده كرديد درصدد درمان برآيید. -

ی مشكوك باشید چـرا كـه ممكـ  اسـت حـاوی مـواد       ها و نامه ها مراقب بسته -

 در مورد محل كارتان محتاط باشید. ويهه به .مگفجره، شیمیايی و يا بیولوژيكی باشگد

 

 
 زيستیپستی مشكوك به آلودگی با عوامل های  از بستهای  نمونه :7-4 شكل
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 با يك بسته مشكوک آلوده به عوامل میكروبی مواجه: نحوه صحیح 8-4 شكل

 

 اگر در معر  مواد بیولوژيكی قرارگرفتیید:

 .دهید را از ت  درآورده و همراه با لواز  شخصی داخل يك كیسه قرار ها لباس -

 ی مسئولی  بهره گیريد.ها از راهگمايی ،در مورد استفاده و مصر  لواز  آلوده -

 ی تمیز بپوشید.ها ستمیز بشويید و لبا ،خودتان را با آب و صابون -

ممك  است از شما بخواهگـد از ديگـران دور بمانیـد يـا      ؛به دنبال درمان باشید -

 .شويد حتی برای مدتی قرنطیگه

فیلترهـای جـاذب ذرات در حمـالت     از فیلترهای جاذب ذرات اسـتفاده كگیـد.   -

بیولوژيكی بسیار مگاسب هستگد. اگـر درخانـه دسـتگاه گرمايشـی و سرمايشـی مركـزی       

را در حالـت گـردش    آنهمراه با فیلتر جاذب ذرات داريد، درصـورتی كـه روشـ  اسـت     

دهید، در غیر ايگصورت دستگاه را خاموش نمايیـد. اگـر يـك فیلتـر جـاذب       داخلی قرار
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 باشـد  مـی  سرپگاه عگوان بهل داريد آن را همراه خودتان به داخل اتاقی كه ذرات قابل حم

كار خود هستید كه مجهـز بـه يـك     ببريد و آن را روش  كگید. اگر در آپارتمان و يا دفتر

سیستم گرماي  و سرماي  مركزی است دستگاه تصـفیه و فیلتـر سیسـتم قـادر اسـت      

هرچگـد فیلترهـای    از شما محافظت كگد. ی بیولوژيكیها تاحدود زيادی در قبال آلودگی

 .باشگد مین قادر به تصفیه عوامل شیمیايی ،جاذب ذرات

 

 

 و رفع آلودگی زيستیبا عوامل  مواجه: نحوه 9-4 شكل
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 زيستیات بعد از انتشار عوامل اقدام -4-7-3

كـه در سـال    مزخـ  سیاهب وی ارسالی آغشته به میكرها در برخی موارد، همانگد نامه

نسـبت   .فرستاده شد، در مورد ابتال به بیماری يا آلودگی بايد به افراد هشـدار داد  3113

ـ    اما فكر ،به هر عالمت يا نشانه بیماری مشكوك باشید واسـطه   هنكگید كه هـر بیمـاری ب

برای حـوادث بیولـوژيكی، ارايـه خـدمات پزشـكی       د.آي می وجود بهيك عامل بیولوژيكی 

از دانـ  و   .سـختی صـورت گیـرد    زياد بـه گويی به تقاضاهای  پاس  خاطر بهممك  است 

را از تـ  درآورده و   هـا  لبـاس  بريد.كار  به ی خود بهره بگیريد و درمان بهیگه راها آموخته

مـورد اسـتفاده و مصـر  لـواز       در .دهیـد  همراه با لواز  شخصی داخل يك كیسه قـرار 

های خودتان را با آب و صابون، تمیـز   دست گیريد. ی مسئولی  بهرهها از راهگمايی ،آلوده

به دنبال درمان باشید، ممك  است از شـما بخواهگـد از ديگـران دور بمانیـد يـا       بشويید.

  شويد. حتی برای مدتی قرنطیگه

بـا دقـت كامـل توجـه كگیـد.      هـا  رسانهی مقامات و مسئولی  از طري  ها به دستورالعمل



 

 



 

 

 

ي محافظت دستگاه ها راه

تنفسی، دستگاه گوارش، 

در مقابل  ها چشمپوست و 

 زيستیعوامل 
 

پنجمفصل   
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 مقدمه  -5-1

میكروبـی،  ی هـا  سـالح حوادث بیوتروريسـمی و   برده شده دركار بهعوامل میكروبی 

تگفسی، دسـتگاه گوارشـی، پوسـت    ، از طري  مجاری زا بیماریی ها میكروبهمانگد ساير 

. گردنـد  می يیزا بیماریو سبب  شده می وارد بدن انسان يا حیوانات ها چشمديده و  آسیب

راهی اسـت   ،و آن باشد می ی ديگرها راهبرای هر میكروب يك راه ورود معمو ً موثرتر از 

 های مورد تمايل مستقر سازد. خود را در بافت تواند می تر كه میكروب پس از ورود آسان

 و انتقال از طري  تگفسـی  آئروسلصورت  به ،زيستیی انتشار عوامل ها راهتري   مهم

جهت آلودگی تگفسی يـك   زيستیو لذا در حوادث بیوتروريسمی، پخ  عوامل  باشد می

بسیار حائز اهمیت است. آب و مواد  ،در مگطقه آئروسلپودر يا صورت  بهگروه از جمعیت 

بوده و امـروزه ايـ  روش    مطرح زيستیيك راه ديگر جهت انتشار عوامل عگوان  بهغذايی 

ئی كـه  ها بیماریكلی طور  بهانتقال، پس از روش تگفسی در درجه دو  اهمیت قرار دارد. 

حتـی در آنهـا   و وارد آب و مواد غذايی شـده   ،شوند می عامل مولد آنها از راه مدفوع دفع

 ، دهان و دسـتگاه گـوارش  ها میكروبنظر به ايگكه تگها راه ورود اي  نوع  .يابگد می تكثیر

در نتیجه عد  رعايت اصـول بهداشـت    ،ای ی رودهها بیماریلذا پیداي  و شیوع  باشد می

 آيد. می عمومی و فردی پديد

 توانـد  می . سوراخ كردن پوستباشد می پوست ،به بدن زيستیراه ديگر ورود عوامل 

هـا انجـا  پـذيرد.     توسط نی  بگدپايان ناقل همانگـد كـك، شـپ ، پشـه، كگـه و مايـت      

 همچگی  با استفاده از وسايل شخصی مثل شانه، كمربگد، آيگه، چاقو، درب بازك  و چتـر 

را وارد بـدن انسـان كـرد. بسـیاری از      زيسـتی به پوست آسیب رساند و عوامـل   توان می

 بگـدی  و نـاقلی  مكـانیكی تقسـیم    زيستیروه ناقلی  حشرات و بگدپايان ناقل كه در دو گ

ی عملی برای ايجاد ها راهعگوان  بهگد توان می د و كماكانشون می تكثیر سرعت به ،شوند می

 برده شوند.كار  به مگقوط و ما ريا ، تیفوسيی چون تو رمی، طاعونها بیماری
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از طرفی عوامل میكروبی نیز وجود دارند كه قابلیـت انتقـال از هـر سـه راه انتقـال      

 ،يعگی دستگاه تگفسی، دسـتگاه گـوارش و پوسـت را دارنـد. بـرای مثـال       زيستیعوامل 

 ،بـا توجـه بـه نحـوه ورود بـه بـدن انسـان        مزخـ  سیاهعامل بیماری  آنتراسیس باسیلوس

عامـل اگـر از راه    ايـ   شـود.  مـی های مختلفی از بیماری آنتراكس در انسان را سبب  فر 

 هـا  انسـان كـه در   شـود  مـی  پوستی در فـرد  مزخ سیاهپوست وارد بدن انسان شود سبب 

. اگـر ايـ  عامـل از طريـ  گوارشـی وارد بـدن       باشد می مزخ سیاهفر  بیماری تري   شايع

كگد كه ايـ  فـر  در حیوانـات شـايع      می گوارشی ايجاد مزخ سیاهانسان يا حیوانات شود 

اگر اي  عامل از طري  دستگاه تگفسی وارد بدن انسان و حیوانات شـود   ،بوده و در نهايت

 .  باشد می فر  بیماریتري   آورد كه در انسان كشگده می وجود بهرا  مزخ سیاهفر  تگفسی 

 

 از طريق دستگاه تنفسی زيستیانتشار عوامل  -5-1

، عوامـل  هـا  بیمـاری . در اي  شوند می ی انسان از راه هوا مگتقلها بیماریبسیاری از 

صورت  به. در هگگامی كه هوا دنشو می ، در اثر تگفس وارد بدنآئروسلصورت  بهمیكروبی 

ی آلوده شود، آلودگی به راحتی در اعما  ريه جايگزي  شده و از آنجا ساير اعضـا را  دعم

مـثالً از طريـ  آب و غـذا، در ايـ       ،ها بیماریكگد. برخال  انتقال غیرمستقیم  می تهديد

و  شـود  مـی ن اتصال و پیوند بی  مگبع آلودگی و پذيرنده آن بـه آسـانی قطـع    ،نوع انتقال

 عمـالً میسـر   ،شـوند  مـی  ی عفونی كـه از راه هـوا مگتقـل   ها بیماریمعمو ً كگترل كامل 

ی تگفسی هستگد و از راه دستگاه تگفسی وارد بدن ها بیماری. عواملی كه سبب گردد مین

ممك  است پـس از آلـودگی يـك فـرد از طريـ  دهـان، بیگـی، بـزا  و          شوند می انسان

شـده از دهـان    ديگر را آلوده نمايگـد. ذرات خـارج  از بدن او خارج شده و افراد  ،ترشحات

متر قطر داشته و در فاصـله كوتـاهی    میلی 3/1درشت و بی  از  نسبتاًگاهی  ،افراد آلوده

و ايجاد  زيستیكگگد )قبل از افتادن به زمی (. نظر به ايگكه انتقال عوامل  می هوا را آلوده

كگگـد. در   مـی ذره يا قطرات آلوده اهمیت پیدا  ،بیماری در انسان از طري  هوا مهم است
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 سـرعت  بـه متر قطر در اثـر تبخیـر    میلی 3/1ازه قطرات كمتر از اند شرايط عادی رطوبت،

ماند كـه ممكـ  اسـت بـرای      می باقی مركب از میكروارگانیسمای  كوچكتر شده و هسته

 باقی بماند. زا بیماریروز زنده و يك چگد ساعت يا 

 01از طري  هـوا بـه حـدود دهـه      زيستیاهمیت استفاده از عوامل  ،از نظر تاريخی

كشورهای مختلف از جمله ژاپ ، آمريكا و روسـیه   ها سالدر اي   .گردد می قرن بیستم بر

كگگـد، كارهـای    مـی  ئـی ايجـاد  زا بیمـاری روی عواملی كه از طري  تگفسی بـرای انسـان   

ذرات آلوده را در هوا پراكگده )به كمـك   ،كگترل اتی را آغاز كردند. در شرايط تحتتحقیق

كگگـدگی را   قـدرت آلـوده  ، زيسـتی ب از عوامـل  اتومايزر يا نوبیاليزر( و در چگی  ابر مرك

در ابـر   زيستیبررسی نمودند. محققان با چگی  روشی ثابت كردند كه زنده ماندن عوامل 

ی و غیره بسـتگی  از جمله رطوبت نسبی، شرايط آب و هواي ی( به عوامل مختلفآئروسل)

 تـوان  مـی  را زا بیماریی ها كگگدگی چگی  ابرهای حامل میكروارگانیسم دارد. قدرت آلوده

آلـودگی   ،ی خاصی نشان داد و با اي  روشها با قرار دادن حیوانات آزمايشگاهی در اتاقك

 حیوان در اثر تگفس هوای آلوده به آسانی نشان داده شده است.

هـايی كـه    ی مختلف بدن با مكانیسـم ها دستگاهدستگاه تگفسی انسان همانگد ساير 

كلـی ذرات   طـور  بـه كگد.  می از ورود ذرات آلوده هوا به بدن جلوگیری باشد می خاص آن

درصـد ذرات   11. شوند می تر در ناحیه بیگی و ذرات كوچكتر حتی در بازد  خارج درشت

 31درصد ذرات بـه قطـر    31میكرون و  0قطر به درصد ذرات  11میكرون،  1/3به قطر 

درصـد   31همراه با تگفس دهان باشد، كگگد و اگر تگفس بیگی  می میكرون در بیگی نفوذ

 11میكرونـی و   درصد ذرات سـه  13درصد ذرات دو میكرونی و  11ذرات يك میكرونی، 

شده در حلـ    ی تگفسها باكتری. شوند می داشته نگه ها درصد ذرات پگچ میكرونی در ريه

نشـان داده  رديـاب  عگـوان   بـه بردن فسفر راديواكتیـو  كار  به . باشوند می و معده نیز ديده

. انتشار عوامـل  شود می درصد ذرات يك میكرونی در درخت تگفسی وارد 11قريب  ،شده

ی كه كمتر از پـگچ  آئروسلو ذرات  گیرد می صورت آئروسلصورت  بهاز طري  هوا  زيستی
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 نشـی   شـده و در سیسـتم تگفسـی نفـوذ و تـه      قطر دارند وارد دستگاه تگفسی میكرومتر

زمـانی كـه وارد دسـتگاه     ها آئروسل. نحوه رفتار ذرات و گردد می و سبب بیماری شود می

  میكروبی  عوامل  محتوی  های  آئروسل  تگفس يا  تگفسی شدند نیز متفاوت است. استگشا 

  ريـه   هـوايی   های  كیسه در  عوامل  اي   رسوب  به ها مگجر آن  به مربوط  یها   یستوك يا و

  )د   تگفسی  حركات سازد. می  فراهم  خون  گردش  سیستم  به را ها آن ورود  امكان و  شده

  ريه وارد  مداو   جريانصورت  به  زيستی  عوامل  كه شوند می  باعث  طبیعی طور به ( بازد  و

  تگفس  دستگاه گدتوان می  است میكرومتر 31حدود  ها آن  اندازه  كه  شوند. هر چگد ذراتی

 نیـز  و  فیزيولوژيـك   یهـا  فعالیـت   خـالل  در معمو   ذرات  اي  اما سازند  آلوده را  فوقانی

  خیلـی   ذرات تگهـا  و شـوند  مـی   خـارج  و  شده فیلتر ، بدن  اختصاصی غیر  ايمگی  سیستم

  هـوايی   هـای   كیسـه   بـه  گـد توان می باشد می میكرومتر 1تا  1/1 ها آن  اندازه  كه كوچكتر

ی كـه از طريـ  هـوا مگتقـل شـده، بـه همـراه        زيستیعوامل ، 3شماره در جدول  برسگد.

ی درمانی آنهـا  ها راهر، اثرات اپیدمیك و میو دكگگده، دوره كمون، میزان مر بیماری ايجا

 نشان داده شده است.
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ممكن است  زيستیي ها جن ي عفونی كه از طريق تنفسی منتقل و در ها بیماري: 1-5 جدول

 مورد استفاده قرار گیرند.

 عفونت
دوره كمون 

 )روز(

دوره بیماري 

 )روز(

می ان 

 رمیو مرگ

اثرات 

 اپیدمیك
 درمان

 كبیوتی آنتی وسیع با  3-3 3-1 طاعون

 كم با  1-1 1-1 آنتراكس
ك + بیوتی آنتی

 واكس 

 كبیوتی آنتی كم با  30-33 3-31 تو رمی

 وسیع با  3-31 3-3 ديفتری
 واكس 

 )ضدتوكسی (

 فاقد درمان وسیع با  ؟ 30-33 وكیتب 

 فاقد درمان وسیع با  ؟ 3-30 تب  سا

 فاقد درمان وسیع با  ؟ ؟ تب ماربور 

عفونت 

 آدنوويروس
 فاقد درمان وسیع كم 3-3 3-1

 فاقد درمان وسیع كم 3-0 3-1 آنفلوآنزا

 وسیع با  33تقريباً  33-30 آبله
 ك،بیوتی آنتی

 ايزو سیون

 مشكل با  متوسط 3-30 1-1 عفونت كوكساكی

 میلوئیدوزيس
روزها تا 

 ها سال
 بیوتیك آنتی متوسط متغییر 31-0

 بیوتیك آنتی متوسط متوسط 3بی  از  0-31 پسیتاكوزيس

 بیوتیك آنتی با  با  ها سالهفته تا  ها روزها تا ماه بروسلوزيس

 

 زيستیي محافظت دستگاه تنفسی در مقابل عوامل ها راه -5-1-1

انتشـار   ،زيسـتی ی انتشـار عوامـل   ها راهتري   اشاره شد يكی از مهم قبالًهمانطوركه 

و لذا در حـوادث بیوتروريسـمی    باشد می و انتقال از طري  تگفسی آئروسلصورت  بهآنها 

پـودر  صـورت   بهجهت آلودگی تگفسی يك گروه از جمعیت  زيستیامكان دارد كه عوامل 

را بـه   زيسـتی است كه عامـل  ای  اسلحه زيستیدر مگطقه پخ  شوند. سالح  آئروسليا 
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كگـد. بايـد توجـه داشـت كـه در       مگطقه مورد نظر مگتقل كرده و ابتدائاً آن را مگتشر می

اصل بر غافلگیری و عملیـات مخفیانـه اسـت و نیـز در بیشـتر حمـالت        ،زيستیحمالت 

 ،. بگـابراي  شـوند  مـی اسـتفاده   آئروسـل صـورت   به زيستیعوامل  ،استراتهيك و تاكتیكی

 به سیستم بـدن افـراد خواهـد بـود.     زيستیراه ورود عوامل  تري  مهمتگفس و استگشا  

نق  مهمـی در   ،زيستیحفاظت فردی و جمعی در مقابل آلودگی تگفسی توسط عوامل 

كگترل و پیشگیری از بیماری دارد چرا كه با آلودگی افراد، قطع زنجیـره انتقـال تگفسـی    

افـراد زيـادی را    توانـد  مـی  مخزن انتشار عاملعگوان  بهخود ، و فرد آلوده باشد میمشكل 

ی محافظت فردی و جمعی دستگاه تگفسی در مقابـل عوامـل   ها راه ،آلوده نمايد. در ادامه

 را بحث خواهیم كرد. زيستی

 

 حفاظت طبیعی دستگاه تنفسی -5-1-1

ها، نازوفارنكس، اوروفـارنكس   دستگاه تگفسی كه از مجاری تگفسی فوقانی )سیگوس

ها( تشكیل شده است، ايـ  توانـايی را دارد    و نايهك ها و  رنكس( و تحتانی )نای، برون 

 مقابلـه كگـد و آنهـا را دفـع نمايـد.      ی با قطر با تر از پگچ میكرونزا بیماریكه با عوامل 

كـه   باشـد  مـی ی مخـاطی خـود   هـا  سـلول دارای مهه در سطح  همچگی دستگاه تگفسی 

شـده را دفـع   مـواد وارد  ،اخت  میگروارگانیسـم، بـا كمـك حركـت خـود     انـد  گیربر  عالوه

در سطح مخاطات دستگاه تگفسی، مايعات ترشحی از جمله موكـوس   همچگی كگگد.  می

پروتئــاز،  IgAجملــه  و مــواد ضــد میكروبــی از هــا وجــود دارد كــه در آن ســورفكتانت

در سـطح مخاطـات    هـا  میكـروب دارد كه مانع كلونیزاسـیون   و پروتئاز وجود ها دفگسی 

مختلـف دسـتگاه تگفسـی انسـان كـه      های  قسمت، شود. در شكل زير میدستگاه تگفسی 

 است. شده داده نشان باشد میشامل ناحیه فوقانی و تحتانی 
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 : اج اي مختلف دستگاه تنفسی انسان1-5 شكل

 

را  زيسـتی امروزه برای ايگكه به اهدا  شو  خود برسگد عوامـل  متخاصم ی ها انسان

 در ذرات با قطر كمتر از پگچ میكرون و با قدرت كلونیزاسیون در دسـتگاه تگفسـی تولیـد   

كگگد كه قدرت نفوذ و اتصال به دستگاه تگفسی را داشـته و در افـراد سـالم، بیمـاری      می

كگگد. لذا برای ايگكه از ورود اي  عوامـل در حـوادث بیوتروريسـمی جلـوگیری      میايجاد 

 توسعه داد.  را شود  میشود بايستی حفاظت فردی و جمعی كه در ادامه بحث 
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 حفاظت فردي -5-1-3

ی شـیمیايی، میكروبـی و   هـا  جگـگ هـای   و پـوتی   هـا  ، دسـتك  ها لباس، ها ماسك

 ،شوند می مگتقل آئروسلكه توسط  زيستیگد در مقابل عوامل توان می (NBC)ای  هسته

ی تگفسـی جديـد كـه بـه فیلترهـای مخصـوص       ها ماسكآورند.  وجود بهحفاظت موثری 

نـیم میكرومتـر   و ا از ذراتی بزرگتر از يك تا يـك گد سیستم تگفسی رتوان می مجهز هستگد

ی آلـوده  هـا  بتوانگد كـارآيی خـود را در محـیط   حفاظت نمايگد. امروزه برای آنكه نیروها 

. شـوند  مـی  ی محافظ سبك و تجهیزات پیشـرفته تگفسـی  ها لباسحفظ نمايگد مجهز به 

همه در جهـت دسـتیابی بـه تـوان مقابلـه بـا تهديـدهای         ،ی فو ها سیستمپیشرفت در 

مگظـور  . بـدي   باشـد  می الزامات و نیازهای دكتري  دفاعیسازی  مختلف آيگده و برآورده

ی تگفسـی بايـد   ها سیستمی  ز  در ها سازی ی دفاعی، بهیگهها برای سازگاری با دكتري 

صـد  در 11درصد كـاه  داده و میـدان ديـد را     11را در مقابل تگفس تا  ها مقاومت آن

 درصد بهبود داده 31بايد توانايی ارتباطی را تا  ها سازی افزاي  دهد. همچگی  اي  بهیگه

محافظت  ز  در مقابل مخاطرات احتمالی آيگـده را افـزاي  دهـد و نهايتـاً در زمیگـه       و

اصـالحات  ز  را   ،ی تسـلیحاتی هـا  سیسـتم و سازگاری اي  تجهیزات يـا  سازی  يكپارچه

است كـه امـروزه در نیروهـای     M40ی سری ها ماسكمعمول دارد. مبگای اي  بهبودها 

. گیــرد مــی يگــر جهــان مــورد اســتفاده قــرارمســلح آمريكــا و بســیاری از كشــورهای د

طـور   بـه روند، بايد بتوانگد اهدا  زير را نیز  كار می به يی كه برای حفاظت فردیها فگاوری

 زمان برآورده سازند: هم

 حفاظت  ز  در برابر خطرات فعلی را فراهم آورد. -3

 روش حفاظت در مقابل تهديدهای آيگده را مدنظر قرار دهگد. -3

ی حفاظت فردی بر كـارآيی نیروهـای مسـلح،    ها سیستمبا كاه  تاثیرات سوء  -1

 ی عملیاتی را به حداقل برسانگد.ها كاه  كارآيی ماموريت

 ی لجستیكی را تا حد امكان كاه  دهگد.ها فعالیت -0
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 ها ماسك -5-1-4

كـه   مشـكوك، اسـتفاده از ماسـك در صـورتی     زيسـتی بـا عوامـل    ههمواجدر موارد 

در دسترس نباشگد،  (BSC) مگی زيستیاي كگترلی مهگدسی مانگد هودهایی ها سیستم

بـرای   ،اسـتفاده شـود   زيسـتی  مگـی اي  هـود  همـراه  بـه همزمـان   طور بهيا مواقعی كه بايد 

 ز  است. ماسك بايد در صورت امكان قبل از  آئروسلمحافظت سیستم تگفسی از ورود 

كگتـرل گـردد. همچگـی  نـوع      ،ازه صـورت انـد  و از نظر مگاسب بودنعفونی  استفاده ضد

داده آمـوزش  و طريقه استفاده صحیح از آن  ودهماسك برای آزماي  مورد نظر مگاسب ب

حفاظت دسـتگاه تگفسـی در   بر  عالوهی نظامی ها ماسكشده باشد.  ز  به ذكر است كه 

دستگاه گوارش، بیگايی و پوسـت   ،ای غبار هستهشیمیايی و گردو ،مقابل عوامل میكروبی

ايگكـه   بـه جهـت   هـا  ماسـك نمايگد. اي   می صورت را هم در مقابل عوامل فو  محافظت

د و مجـاری  گرا بپوشان برای فرد مفید باشگد بايستی حداقل صورت )حد پیشانی تا چانه(

ی مختلـف  هـا  انـدازه  ی نظـامی در هـا  ماسـك ورودی و خروجی آن نیز جدا باشد. امروزه 

كه معمـو ً از اعـداد يـا     باشد می كه هر كدا  با عالئمی مشخص گردد می ساخته و تولید

 .گردد می كه اي  عالئم بیشتر در سمت قطعه صورتی درج شود می حرو   تی  استفاده

متعلقاتی مانگد  ،همراه هر ماسك ،جهت با  بردن كیفیت ماسك و حفاظت بیشتر از فرد

ی مختلـف زيـر   هـا    وجود دارد. هر ماسك از قسـمت ك روپوش ماسك و قوطی لگز پاك

 (.3-1شكل تشكیل شده است )

   سیستم صوتی -3

  سیستم آبگوش -3

 دريچه ورودی هوا  -1

  دريچه خروجی هوا -0

 لگزهای چشمی   -1

  بگدهای سر -1
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 زيستی: شكل ظاهري يك ماسك مخصوص تهديدات 1-5 شكل

 

، فیلتـر كـرب  و دريچـه تـگفس     آئروسلهوای تگفسی از طري  فیلتر  ،در هر ماسك

وارد ماسك شـده و   ها . هوای بازد  نیز از ريهشود می وارد فضای ماسك شده و استگشا 

 ،حداكثر تاثیر. جهت راحتی و شود می طرفه خروجی از ماسك خارج از طري  دريچه يك

 نبايد بی  از ش  اونس وزن داشته باشگد. ها ماسكاي  

 

 فیلتر ماسك -5-1-4-1

كه در صورت عد  وجود آن، ماسك  باشد می در ماسكيكی از قطعات اصلی  ،فیلتر

. باشـد  مـی  فیلتـر كـرب    ،ی اصلی ماسك نظـامی ها كارآئی نخواهد داشت. يكی از قسمت
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ساعته نیروها )در برابر عوامل  30برای برآورده ساخت  استاندارد حفاظتی  ز ، حفاظت 

شده بايد مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـا ايـ        مقادير بسیار زيادی از كرب  فعالگوناگون( 

مقدار مورد نیاز برای جذب كافی عوامل، مالحظات ديگری را نیـز بايـد در   بر  عالوه ،حال

. يك قاش  چـايخوری  شود می دقیقاً به ابعاد آن مربوطشده  فعالكرب  نظر گرفت. ارزش 

به واسطه ساختار میكروسكوپی سطح داخلی آن، مسـاحتی برابـر   شده  فعالاز ماده كرب  

يك زمی  فوتبال دارد. اي  ماده بـا سـاختار بسـیار متخلخـل )خلـل و فرجـی در ابعـاد        

 ا و مايعـات را در سـطح خـود جـذب    مولكولی( شبیه به اسفگج است. اي  اسـفگج، گازهـ  

 به عبارت ديگـر، اجـازه عبـور بـه آنهـا      ؛نمايد می شده نگهداری تغلیظصورت  بهكگد و  می

 مولكولی به نا  نیروهای واندروالس انجـا   دهد. اي  امر از طري  نیروهای ضعیف بی  نمی

 اجـازه ، به هـوای محیطـی كـه بايـد تصـفیه شـود،       شده فعال. خلل و فرج كرب  شود می

بـا  شـده   فعـال ی آن عبـور كگـد. در آنجـا كـرب      هـا  از حـوزه تر  عمی دهد تا هر چه  می

دهـد. زمـانی كـه     مـی  ی هوا كه بايد فیلتر شوند و يا با مايعات پیونـد تشـكیل  ها آ يگده

كـرب    تـوان  مـی  فرآيگد به اتما  رسید، يعگی هگگـامی كـه ظرفیـت جـذب كامـل شـد      

ی دفع حرارتـی مجـددًا احیـا كـرد. نقطـه قـوت ديگـر        ها روشرا با استفاده از شده  فعال

. با پوشاندن و يا آغشـته كـردن سـطوح    باشد می، تگوع فراوان آن شده فعالفگاوری كرب  

برای بسیاری از كاربردهای فیلتری متگوع مورد استفاده قرار  تواند می داخلی، كرب  فعال

ولیـد و فرآيگـدهای بعـدی، مـوادی     ت ی عامرانـه ها روش وسیله به توان می گیرد. از طرفی

چون ذغال، الیا ، پوسته نارگیل و ساير مواد خا  را هم تولید كرد كـه در فیلترهـای   هم

 روند. می خاص با محدوده وسیعی از كاربردها به كار

يی هـا  بـاكتری ئی بـا  هـا  جهت بررسـی میـزان نفـوذ بـاكتری، آزمـاي       ،برای مثال

ی مربـوط بـه   هـا  بـا آزمـاي   ، و ارويگیا هربیكو  سوبتیلیس وسپورهای باسیلوساند نظیر

شـود.   مـی شكل كافئی  مقايسه ای  ی فیزيكی نظیر قطرات روغ  و ذرات میلهها آئروسل

ازه ذرات بسـتگی دارد.  اند شدت به شكل و به ، ز  به يادآوری است كه كارآيی يك فیلتر
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تاثیر آن در حركت هوا در داخل سـاختمان  همچگی  به نوع سیستم گردش هوا و میزان 

 هم بستگی دارد.

 
 NBC: ساختمان ظاهري فیلتر يك ماسك 3-5شكل 

 

 انواع فیلترها -

را داشته و  ها آئروسل، قدرت جذب NBCی مورد استفاده در برابر عوامل ها ماسك

اسـتفاده از   دلیـل  بـه د. گـ كگ مـی  حفظ زيستیی حاوی عوامل ها آئروسلفرد را در مقابل 

پیشرفت آمـوزش و بـا  بـردن تـوان     مگظور  به، ها سالحو پیشرفت در اي   زيستیعوامل 

كـه بگـا بـه     شده ساختهرزمی و حفاظت از مجاری تگفسی و گوارشی، فیلترهای مختلفی 

 ،دهگد همانگد فیلترهای مورد استفاده در مقابل عوامـل شـیمیايی   می كه انجا ای  وظیفه

 . شوند می به سه دسته تقسیم
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طوسـی و سـبز زيتـونی     همچـون ی مختلفـی  هـا  رنگفیلترهای عملیاتی كه با  -3

 .شوند می مشخص

زرد و غیره موجود اسـت و فقـط در   ، ی مشكیها رنگفیلترهای آموزشی كه به  -3

 مقابل عوامل آموزشی مقاو  است.

كـاه  هـوای تگفسـی    مگظور  بهبه رنگ سفید موجود است و  كه فیلتر تمريگی -1

و شـیمیايی   زيسـتی . ايـ  فیلتـر در برابـر عوامـل     شـود  مـی  بردهكار  به ها ورودی به ريه

 .شود می بردهكار  به مري  و در آموزشهیچگونه كاربردی نداشته و فقط جهت ت

 

 شرايط تعويض فیلتر -

باعث عد  كـارآيی  و روی فیلترها تاثیر گذاشته  گدتوان می عوامل و شرايط گوناگونی

 ز  و ضروری است و هگگا  برخورد با يكی از عوامـل   ،د. لذا دقت به اي  شرايطنآن شو

بايد فیلترهـا را تعـويض نمـود. ايـ  شـرايط       شود می و شرايطی كه باعث خرابی فیلترها

 :انداز عبارت

 و شیمیايی   زيستیساعت استفاده از فیلترها در مقابل عوامل  30 -3

 فیلتر با آبتماس  -3

 متر میلیمشاهده شكستگی، بريدگی و يا فرورفتگی بی  از ش   -1

 شگیدن صدای ذرات آزاد در فیلتر   -0

در صورتی كه نوع فیلتر مشخص نباشد ) عملیاتی يـا آموزشـی بـودن فیلترهـا      -1

 مشخص نباشد(

 پگج سال در انبار مانده باشد -1

 ش  ماه در هوای آزاد بدون درپوش بودن  -3

 به دستور فرماندهان نظامی   -1
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ی زير را مورد بازديـد قـرار داده و از   ها هر فرد پس از تحويل ماسك بايستی قسمت

فیلتـر، لگـز چشـمی، سـوپاپ ورودی و خروجـی،       :سالم بودن آن اطمیگان حاصل نمايـد 

ی قطعـه  ها سالم بودن درب قمقمه و لوله آبگوش و صا  بودن لبه سوپاپ كالهك بیگی،

 صورتی.

ازه و انـد  ايگكه كارآئی ماسك بر روی صـورت بسـتگی بـه شـكل و     دلیل بهچگی   هم

بلگدی و كوتاهی صورت فرد دارد لذا بايستی فرد پس از گرفت  ماسك، ماسـك تحـويلی   

ازه صـورت  نبـود آن را تعـويض و    انـد   كـه  صـورتی رازه نمايـد و د انـد  را يكبار پوشیده و

 بگیرد.ازه صورت خود را تحويل اند ماسك

 

گـذاری شـامل چهـار     ذكر اي  نكته ضروری اسـت كـه ماسـك    ،در پايان اي  بخ 

 :به شرح ذيل می باشد: مرحله

 حبس نفس  -3

 پوشیدن ماسك -3

 كیف حامل و اعال  خطر  ببست  در -1

 كه بايستی در هگگا  استفاده از ماسك به آن دقت كرد باشد می ادامه ماموريت -0
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   M40ي سري ها ماسك -

ی سـری  هـا  ماسك، NBCی مورد استفاده در برابر عوامل ها ماسكيكی از بهتري  

M40 هـا  ماسـك . ايـ   گیـرد  می كه در نیروهای نظامی دنیا مورد استفاده قرار دباش می 

و امـواج   زيسـتی ، صورت و دستگاه تگفسی در مقابل عوامل شیمیايی، ها چشمخوبی از  به

ی ايـ   ها ويهگیكگد.  می ی ديگر میدان جگگ محافظتها آلودگیچگی   همراديواكتیو و 

يك ماسـك برتـر در حفاظـت فـرد در مقابـل عوامـل       عگوان  بهماسك كه سبب شده آن 

NBC باشد می باشد به شرح ذيل: 

 كگگده تری را ايجاد محافظت با ، میدان ديد گستردهبر  عالوه -3

 پذير هستگد در دماهای با  انعطا  -3

 آنها بیشتر استچرخه عمر  -1

 در مقابل اوزون و شرايط متفاوت آب و هوايی پايدارند -0

اســت. مــثالً  شــده ســاختهبــرای كاربردهــای متفــاوتی  M40ی ســری هــا ماســك

بـرای خدمـه بالگردهـا و     M45، ها تانكو ها  پوش زرهبرای خدمه  M42A2ی ها ماسك

M40A1  بـرای  شوند می یگی تهیهی فرماندهی آماد نیروی زمها پايگاهبرای تامی  نیاز .

ی ها آبرفته است از سیستم تست ارزيكار  به تعیی  قابل استفاده بودن ماسكی كه مدتی

ی غیرقابـل  ها ماسكبرای تشخیص  تواند می . اي  سیستمشود می استفاده M41محافظ 

 را يـاد  هـا  ماسـك روش صـحیح پوشـیدن    ،رود و همچگـی  در آمـوزش  كـار   بـه  استفاده

 دهگد. می

 

 منظورهماسك چند -

اسـت و در   شـده  انجـا  نوع ديگری از ماسك كه اخیراً بر روی آن مطالعات زيـادی  

خواهد شد و نیروهای دريايی، زمیگـی و   M40ی سری ها ماسكآيگده نزديك جايگزي  

. باشـد  مـی  مگظوره نیروهـای مشـترك  ماسـك چگـد   ،هوائی قدرت استفاده از آن را دارند
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افزاي  حوزه ديد، كاه  مشكالت تگفسی و بهبود قابلیـت   ،ويهگی اي  ماسك تري  مهم

م فیلتـر متفـاوتی دارد و   عدسی چشـمی مگفـرد و سیسـت    ،سازگاری است. ماسك جديد

امـر   ،و در نتیجه شود می طراحی شده است كه به راحتی با چهره كاربر مماسای  گونه به

قطعـه   11رفته در آن از ركا به دهد. در اي  ماسك تعداد قطعات می حفاظت را بهتر انجا 

كـه   باشـد  مـی  مجهـز بـه نشـانگر زمـان عمـر      ،قطعه كاه  يافته و فیلتر ماسك 33به 

 زمان  ز  برای تعويض فیلتر را نشان دهد. تواند می

ی هـا  رنـگ تما  قطعـات از   ،تر گردد آسان ها ماسكهمچگی  برای ايگكه تعمیر اي  

راحتی زمان تعويض  نشانگرهای رنگی بهكردن قطعات يا متفاوت تشكیل شده و با مسلح 

 تشخیص داد. توان می ها رنگقطعات را از روی 

 

 ي محافظ ها لباس -5-1-5

، شـود  مـی  یبه دستگاه تگفس زيستیيكی ديگر از تجهیزاتی كه مانع از ورود عوامل 

های شیمیايی و میكروبی افزار جگگمخصوص  ها لباسكه اي   باشد می ی محافظها لباس

سـو   ری مهـا  . حتـی يـونیفر   گردنـد  می باعث حفاظت در مقابل عوامل میكروبیبوده و 

گد باعث حفاظت بر علیه آلـودگی بـه خصـوص پوسـتی از     توان می نظامی نیز در حد خود

در تولیـد آنهـا از    باشـگد  مـی  وزن كه يكپارچه و سـبك  ها لباسد. اي  نطري  محیط گرد

از ايـ    ای استفاده شده است. نمونـه شده  فعاليا حباب زغال شده  فعالفگاوری فو  زغال 

كمـك  تجهیـزات تگفسـی بـه     ،كـه در آن  باشد می IIAPيكپارچه موسو  به  یها لباس

 (.0-1 )شكل شود می پشتی به آن نصب نوعی كوله
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 IIAPمحافظ يكپارچه موسوم به  يها لباساز اي  : نمونه4-5 شكل

 

 دستگاه خودكار تنفسی مصنوعی  -5-1-6

 ی اولیـه پشـتیبانی حیـات را تشـكیل    هـا  سیسـتم بخ  مهمی از  ،مصگوعی تگفس

ی خودكـار تـگفس مصـگوعی مختلفـی     هـا  دستگاهی دنیا ها ارت  ،دهد. در اي  راستا می

كه تـگفس عـادی    زيستیكه از آنها برای مجروحی  شیمیايی و  اند طراحی و تولید كرده

همی  بـس كـه    ها دستگاهاهمیت اي  در كگگد.  می استفاده ه است،آنها دچار مشكل شد

ايست قلبی و يا  ،، خطر كاه  فعالیت تگفسی و در نتیجهها دستگاهبدون استفاده از اي  
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صـورت   بـه  هـا  دستگاهيابد. اي   می ی بدن( افزاي ها )كاه  اكسیهن در بافت هیپوكسی

و بايسـتی در كگـار    باشـگد  مـی  ی حفاظت پزشكیها سیستم ءماژو ر طراحی شده و جز

ی محـافظ تولیـد و   هـا  لبـاس ی حفاظت غیر پزشكی )فیزيكی( مانگد ماسك و ها سیستم

ی امـداد صـحرايی تـا    ها پايگاهدر مسیر  زيستیی ها جگگطراحی شوند تا به مجروحی  

كـه وزن   شده ساختهی قابل تگفس مصگوعی ها دستگاهها كمك نمايگد. امروزه  بیمارستان

 ،در نیروهـای نظـامی  را  آن تـوان  می و باشد می كیلو گر  و بسیار كوچك 1/1آن حداكثر 

 برد.كار  به ی امگیتی و نیروهای غیر نظامیها سازمان

 

 محافظت افراد مجروح  -5-1-7

و وسـايل حفاظـت فـردی     هـا  لبـاس ديدگانی كه قادر نیستگد از  مجروحان و آسیب

 انـد  شده ساختهی حفاظتی خاصی كه به اي  مگظور ها استفاده نمايگد، بايستی در پوش 

ی هـا  و شیمیايی مصون بمانگد. همچگی  استفاده از پگكـه  زيستیقرار بگیرند تا از عوامل 

به فـرد   زيستیافزاي  فشار متقابل نموده و از رسیدن مواد شیمیايی و  تواند می كوچك

 فرد مصدو  را خگك نمايد.  چگی   هممصدو  جلوگیری و 

 

 حفاظت جمعی  -5-1-8

و   هـا  لبـاس  همچـون هر چگد اقدامات حفـاظتی فـردی )پزشـكی و غیـر پزشـكی(      

و شیمیايی را شديداً كـاه  دهگـد ولـی كـاربرد      زيستید تاثیر عوامل گتوان می ها ماسك

آنها در هگگامی كه تعداد پرسگل خدماتی  ز  زياد بوده و يـا عملكـرد بـا يی از نیروهـا     

گیـر  افراد غیر نظامی يـك مگطقـه را در   ،مورد انتظار باشد و يا ايگكه حمله بیوتروريسمی

ت حفاظت جمعـی اسـتفاده   يابد. در چگی  شرايطی بايد از تجهیزا می كرده باشد كاه 

خستگی و ضعف  همچونی حفاظت جمعی در برابر عوارضی ها سیستماي ، بر هعالوكرد. 
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ی حفاظـت  هـا  سیسـتم راهبرد مگاسبی محسوب شـود. مزيـت    تواند می جسمانی نیروها

 :  انداز عبارتجمعی 

 گد كارآيی نیروها را در حد مطلوب حفظ كگگد.  توان می ها سیستماي   -3

 محافظت كگگد.   زيستیگد از خودروهای رزمی در برابر عوامل شیمیايی و توان می -3

 كگگد.   می ی آلوده حفظها را در محیط ها كارآيی كشتی -1

عیـب و   گد خـدمات پزشـكی را بـی   توان می ها بیمارستان، ها سیستمبه كمك اي   -0

 نقص ارائه دهگد.  

 موثر عمل كگگد.   توانگد می ی نظامی و هواپیماها همچگانها فرودگاه -1

 به كار خود ادامه دهگد.  توانگد  میمراكز فرماندهی بدون هیچ گونه اختاللی  -1

ی حفاظـت جمعـی بايـد بتوانگـد حمـالت را سـريع       هـا  سیستم ،در بهتري  شرايط

 د.  گنماي بیگی پی  تشخیص داده و تهديدهای احتمالی را 

 

 تهويه ي مجه  به سیستم ها پناهگاه -5-1-9

انـواع   انـد  آلـوده شـده   زيسـتی برای حفاظـت جمعـی در مگـاطقی كـه بـه عوامـل       

ی مگاسب كه به سیستم تهويه يا فیلترهای مخصوص مجهز شده و دارای فشار ها پگاهگاه

 هـا  پگاهگـاه حفظ كگگد. در اي   زيستیقادرند افراد را از آلودگی تگفسی  ،باشگد می مثبت

. ذكـر ايـ    دنشـو  مـی  تگها فیلترهای مخصوصی مانع ورود عوامل آلوده به داخل پگاهگاه

نكته مهم است كه افراد آلوده قبل از ورود بـه داخـل پگاهگـاه حتمـاً بايسـتی روی آنهـا       

ضـد  ی هـا  پگاهگـاه انـواع  های  ، ويهگیها پگاهگاهصورت گرفته باشد. در فصل ی آلودگ رفع

 شرح داده شده است. زيستیتهديدات 

ی هـا  شـیارها و ورودی  توان می ی مگاسب و مجهز،ها پگاهگاهو  ها ساختماندر نبود 

ی معمولی را مسدود كرد و يك سیستم تهويه مگاسب در آنهـا تعبیـه   ها ساختمانهوايی 

، ادامه عملیات مستلز  پاكسازی است. لـذا  زيستیچون در مگاط  آلوده به عوامل  ؛نمود



111        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

ی ام  انجا  گیرد. پگاهگاه ها ساختمان ز  است مراحل درمانی مگحصراً در پگاهگاه و يا 

و موثرتري  محل برای حفاظـت بیمـاران و درمـان آنهـا در     تري   مگاسب ،يا شیلتر مجهز

ارانی كـه دچـار   مگتقله از طريـ  تگفسـی اسـت. بیمـ     زيستیيك مگطقه آلوده به عوامل 

و احتمال انتقال عوامل عفونی به ديگر افـراد وجـود دارد بايسـتی     اند عفونت تگفسی شده

ی پرستاری تحت مراقبت و درمـان قـرار بگیرنـد.    ها روشدر همان داخل پگاهگاه توسط 

ی مجهز به فیلتر جلوگیری كگگده از عوامـل میكروبـی   ها پگاهگاهذكر است كه اگر  ه ز  ب

ی بلگـد مسـتقر   ها جايگاهته باشد در شرايط عادی بهتر است افراد روی تپه و وجود نداش

 شوند.

در جهـت حفاظـت جمعـی از افـراد در مقابـل عوامـل        ها پگاهگاهامروزه در ساخت 

ی قابـل حمـل حفاظـت    هـا  سیستمی خوبی كسب شده است و انواع ها پیشرفت ،زيستی

و چـادر   زيسـتی جمعی، سیستم حفاظت جمعی آماده، محفظه مقـاو  در برابـر عوامـل    

سیسـتم فیلتراسـیون در    ،طراحـی و تولیـد گرديـده اسـت. در تمـا  تجهیـزات       ،محافظ

كگـد،   مـی  زيسـتی فضای داخل آنها را به يـك مگطقـه عـاری از آلـودگی      ،زمان كمتري 

 كه نیازی به استفاده از تجهیزات خاص مثل ماسك محافظ نیست.   یطور به

 

 تهويه  -5-1-11

. باشـد  مـی  تهويـه  ،ی معمول برای جلوگیری از تجمع ذرات در هـوا ها روشيكی از 

با باز كـردن يـك پگجـره و ورود     توان می برای ايجاد تهويه در يك ساختمان يا يك اتا 

رد. هـر چگـد تهويـه از    هوا به داخل ساختمان يا اطا  و خروج آن از طر  ديگر اقدا  ك

، ولـی  شـود  مـی  در هـوا محسـوب   ها آئروسلاثرتري  روش برای كگترل بیو اي  طري  كم

و ذرات موجـود در   شـود  مـی  ايگكه هوای داخل ساختمان با هوای خارج مخلوط دلیل به

اطـرا  مگطقـه مسـكونی    در است كه اگـر   ذكر به.  ز  باشد می يابد موثر می هوا كاه 

را باز نكـرده چـرا كـه باعـث افـزاي        ها هرگز پگجره ،حمله بیوتروريسمی صورت گرفته
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ی كگتـرل  ها روش. در اي  صورت بايستی از ساير شود می آلودگی بیشتر داخل ساختمان

فیزيكــی و سـازی   مانگـد اسـتفاده از اشــعه مـاورای بـگف ، جـدا      زيسـتی ی هـا  آئروسـل 

 فیلتراسیون استفاده كرد. 

 

 فیلتراسیون  -5-1-11

فیلتـر كـردن هـوا يكـی از مـوثرتري        ،ی قبل اشـاره شـد  ها همانطوركه در قسمت

 در حفاظـت فـردی و جمعـی    زيسـتی برای جلوگیری از انتقال تگفسـی عوامـل    ها روش

به انواع فیلترها مجهز بـوده و مـانع از ورود عوامـل     ها ماسك ،حفاظت فردی. در باشد می

انـواع   ،. در حفاظـت جمعـی  شـود  مـی  به دستگاه تگفس انسـان  آئروسلبه شكل  زيستی

 و امـاك  عمـومی را   هـا  و بیمارسـتان  NBC، شـیلترها، چادرهـای مخصـوص    ها پگاهگاه

اسـیون  رودی به داخل ايـ  امـاك  را فیلتر  به انواع فیلترها مسلح كرد تا هوای و توان می

 نمايد.

 HEPA فیلتـر  ،باشـد  مـی  موثر و كـارا  زيستیيكی از فیلترها كه در مقابل عوامل 

(High Efficiency Particulate Absorbing) تمـامی  سازی  كه قدرت جدا است

ـ  شـود  مـی  اسـتفاده  زيستیاز اي  فیلتر در هودهای  .ذرات پاتوژن را دارد دلیـل   ه، ولـی ب

و  گیـرد  مـی ن مورد استفاده قـرار  ها ساختمانی تهويه ها سیستمقیمت بودن آنها در  گران

تهويه خانگی موسـو   ای  كه به فیلتراسیون كیسهای  گونه اماك  در سیستم تصفیه در اي 

 .شود می هستگد استفاده
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 HEPAاز فیلتر اي  : نمونه5-5 شكل

 

آمد كردن فیلترها و عمل فیلتراسیون اقـدامات وسـیعی را   ی دنیا برروی كارها ارت 

. در اند و امروزه انواع فیلترهای ذرات، گاز و تركیبی را طراحی و تولید كرده اند انجا  داده

 ،هـا  آئروسـل كـه قـدرت جـذب     باشد می بهتري  فیلتر، فیلتر ذرات زيستیمقابل عوامل 

اكتیو را دارد. در پايـان ايـ  بخـ  بايـد اشـاره كـرد       و حتی ذرات راديو میكروارگانیسم

 كارآيی يك فیلتراسیون به عواملی از جمله موارد زير بستگی دارد:

 شدهازه و شكل ذرات فیلتراند -3

 نوع سیستم گردش در هوا و میزان تاثیر آن در حركت هوا در داخل ساختمان   -3

 فیلتر انتخاب شده )نايلونی، پشم شیشه و غیره(عگوان  بهكه ای  ماده -1

 متر و غیره(ومیكر 1میكرومتر،  3ازه تخلخل سطحی فیلترها )اند -0

 

 اي وله كردن افراد آلوده  -5-1-11

از طريـ  افـراد آلـوده، بايسـتی افـراد       زيستیعوامل شدن از پخ   جلوگیریبرای 

ی ايزولـه تحـت مراقبـت قـرار داد.     هـا  اتـا  ی تگفسـی را در داخـل   هـا  عفونـت آلوده به 

كه دارای  ی توبركلوزيسها بخ شده كه دارای فشار مثبت هستگد يا  ی ايزولهها محفظه
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بايسـتی ايجـاد كـرد. در مـورد      هـا  پگاهگـاه يـا در   هـا  در بیمارستان باشگد می فشار مگفی

جهت تصـفیه و خـالص كـردن     HEPAی با فشار مثبت بايستی از فیلترهای ها محفظه

هوای خروجی هم تصفیه شده و هم عـاری   ،با اي  كار. هوای داخل محفظه استفاده كرد

مگاط  بسـته   . در داخلگیرند مین لذا افراد در معر  آلودگی قرار، گردد می ،از میكروب

اسـتفاده   UVبرای جلوگیری و انتشـار میكـروب از پرتوافشـانی     توان می ها و بیمارستان

 كرد و هوای داخل اماك  بسته را ضد عفونی كرد.  

 

 از طريق دستگاه گوارش زيستیانتشار عوامل  -5-1-13

 مـواد  و ، غـذايی  مواد ، آشامیدنی  آب  مثل  مصرفی مواد ( عمدی )خرابكاری  آلودگی

 گیـرد.   قـرار   استفاده مورد  عفونی  عوامل انتشار  یها راه از عگوان يكی به تواند می  دارويی

  غـذايی  مـواد  و  آب  مخازن  مثل مشخصی و محدود  اهدا   علیه بیشتر  عملیات  نوع  اي 

 از  مقتضی نحو  به بايد ، سالم  آشامیدنی  آب  مگابع  تأمی بر  عالوه،  بگابراي  .شوند می  انجا 

ا مكان به حداقل برسد. عوامـل متعـددی    تهديدها حتی  اي  تا آيد  عمل به  حفاظت ها آن

 كـه از آن جملـه   باشـگد  مـی  مـوثر  زيسـتی ی آب و غذا توسط عوامل ها بیماریدر ايجاد 

، به نوع عامل، مقدار عامل، میزان مقاومت آن در محیط، توانايی تولید توكسـی   توان می

شـاره كـرد. آب و مـواد    ی دفـاعی بـدن میزبـان ا   ها سیستمدوره كمون و قدرت مقابله با 

ی ارگانوپتیـك قابـل   هـا  ويهگـی ی بیوتروريسـمی، توسـط   ها فعالیتشده در  غذايی آلوده

تشخیص نبوده و در اكثر مواقع خاموش، ناگهانی و بدون تغییرات ظـاهری )رنـگ، بـو و    

ای تامی  آب شرب، مخازن ی مورد استفاده برها چاه، ها خانه تصفیه نمايگد. می طعم( بروز

شده، انبارهای نگهداری و مراحل مختلف تولید، نگهداری و توزيع مواد غـذايی   آب تصفیه

بهتري  نقـاط بـرای وارد نمـودن ايـ       ،در كارخانجات مواد غذايی و مواد غذايی وارداتی

تـر، غیـر صـگعتی و     ی كگترلـی ابتـدائی  هـا  و مكانیسـم  هـا  سیسـتم عوامل بوده و هرچـه  

 تر باشگد، امكان نفوذ و خرابكاری در آنها بیشتر است. غیربهداشتی
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كگگده مانگد كلر بـه آب بـه    از نظر تئوريك، افزودن مواد خگثیبايد توجه داشت كه 

همیشـه   ،كامالً فراهم اسـت. بگـابراي    ،نباشد ها نحوی كه قادر به نابودی میكروارگانیسم

 ،آن خـاطر جمـع بـود. از طـر  ديگـر      زيسـتی كلرزنی آب از كیفیت دلیل  بهايد صرفاً نب

ی طو نی در آب زنده بمانگد. مثالً عامل ها هستگد تا مدت قادر زيستیبسیاری از عوامل 

 در آب فعال باقی بماند.  تواند می ها سال مزخ سیاهسالمونال حدوداً تا سه ماه و عامل 

 زيسـتی ی عفونی كه احتمال دارد در حمـالت  ها بیماریمشخصات  3-1در جدول 

 مورد استفاده قرار گیرد نشان داده شده است.  ها انسانبر علیه 

 

مورد استفاده در  يي عفونی منتقله از طريق آب و غذاها بیماري ترين مهم: 1-5 جدول

 زيستیحمالت 

 نام بیماري
دوره 

 كمون)روز(

دوره بیماري 

 )روز(

می ان 

 رومی مرگ

اثرات 

 اپیدمیك
 درمان

 كبیوتی آنتی وسیع پائی  31-03 3-33 )حصبه( تب تیفوئید

 نیازمگد درمان وسیع متوسط 3-0 >3-3 عفونت سالمونال

 نیازمگد درمان وسیع پائی  1-30 3-3 ديسانتری

 نیازمگد درمان وسیع با  3-30 >3-1 وبا

كلی  شیایعفونت ناشی ازاش

 انترتوكسیهنیك
 نیازمگد درمان متوسط متوسط 30-3 1-3

عفونت ناشی از 

 كامپیلوباكتر
 نیازمگد درمان متوسط متوسط 30-3 31-3

 كبیوتی آنتی هیچ پائی  31-111 30-11 تب مالت

 - متوسط متوسط 30-31 31-01 تب زرد

 درمان حمايتی متوسط پائی  1-3 3-30 زيسياكريپتوسپوريد

 بوتولیسم
 ها یر)ساعتمتغ

 تا روزها(
 درمان حمايتی متوسط كم 1-3

مسمومیت ناشی از 

 Bانتروتوكسی  

 كیواستافیلوك

 ساعت 1-3
روزها تا 

 ها هفته
 درمان حمايتی متوسط كم
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 حفاظت طبیعی   -5-1-13-1

طبیعی بدن در مقابل عواملی كه از طري  دستگاه همانطور كه در خصوص حفاظت 

اشاره شد، در ايگجا دستگاه گوارشی كه از دهان شروع و تا مخـرج،   شوند می تگفسی وارد

كگـد. مـثالً    مـی  اسـتفاده  زيستیی مختلفی جهت مبارزه با عوامل ها از مكانیسم باشد می

به روده كوچـك و   زيستیاز ورود بسیاری از عوامل  باشد می اسیدی PHمعده كه دارای 

جلوگیری كـرده   باشد می زا بیماریبزر  كه محل استقرار اولیه بسیاری از عوامل عفونی 

دهد. مثالً در خصوص وبـا   می را كاه زائی  عفونتكشد يا دوز  می و آنها را در اي  محل

 باكتری حساس به شرايط اسیدی معده بـوده و سـريعاً   ،باشد می كه عامل آن ويبريو كلرا

رود. حال اگر با استفاده از تركیبات مختلـف، رقـت اسـید معـده كـاه  يابـد        می از بی 

زائـی   عفونـت باكتری عامل وبا در معده زنده مانده و نیاز به دوز با ئی از اي  عامل بـرای  

آن زائـی   عفونتدوز  باشد می كه عامل اسهال خونی در انسان شیگال ،. در مقابلباشد مین

اسـید معـده را تحمـل كگـد، لـذا در مـورد ايـ          توانـد  می و به راحتیبوده بسیار پائی  

عوامــل ديگــری از جملــه فلــور نرمــال روده، سیســتم ايمگــی بــدن مانگــد   هــا بــاكتری

ی ترشحی و غیره در دفاع طبیعی از بدن نق  دارند. حال به هر د يلی ها ايمگوگلوبولی 

ی موجود، سطوح پوششی دهـان تـا روده و غیـره( شكسـته     ها آنزيماي  سدهای دفاعی )

.  ز  به ذكـر اسـت كـه دفـاع طبیعـی      دگرد می ی دستگاه گوارشی ايجادها بیماریشود 

بـه   زيستیمقاومت كگد و لذا اگر عوامل  تواند می تا يك حد زيستیبدن در مقابل عوامل 

ی هـا  بیمـاری با آب و مـواد غـذايی وارد بـدن انسـان شـوند سـبب        ها توكسی خصوص 

 .  گردند می گوارشی و غیره

 

 ماسك -5-1-13-1

ی نظامی كه جهت حفاظت از دستگاه تگفسی در مقابل عوامـل شـیمیايی،   ها ماسك

د كه از دستگاه گوارش در مقابـل  ناي  قدرت را دار دنشو می استفادهای  میكروبی و هسته
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د. همانطور كه اشاره شد يـك ماسـك دارای سیسـتم    گجلوگیری كگ زيستیورود عوامل 

شده را دريافت نمايد.  ونیآب سالم و ضدعف تواند می فرد كه از اي  طري  باشد می آبگوش

رفته در اي  ماسك اي  قدرت را دارنـد كـه عوامـل    كار  به است كه فیلترهای ذكر به ز  

و  هـا  باكتری، ها توكسی از جمله  شوند می گوارشی كه موجب بیماری در دستگاه زيستی

 را بگیرد و مانع از ورود آنها به دستگاه گوارشی شود. لذا يكی از تجهیزاتی كـه  ها ويروس

 در حمـالت بیوتروريسـمی دسـتگاه گـوارش را حفـظ كگـد ماسـك زدن افـراد         تواند می

در آب و غـذا   زيسـتی ايگكه در حمالت بیوتروريسمی انتشار عوامل  دلیل به. ولی باشد می

اسـتفاده از ماسـك    ،باشـد  مـی  در اكثر مواقع خاموش و ناگهانی و بدون تغییرات ظاهری

 موثر باشد.  تواند می فقط بعد از آگاهی از حمالت بیوتروريسمی

 

 فیلتراسیون  -5-1-13-3

هـايی كـه امكـان حمـالت      در محـل بعد از آگـاهی از حمـالت بیوتروريسـمی و يـا     

آب را از فیلترهای مخصوص باكتريولوژيك عبور داد.  توان می شود می بیوتروريسمی داده

 ی مضـر را دارنـد و بعـد از فیلتراسـیون آب را    هـا  بـاكتری اي  فیلترها قدرت جداسـازی  

 انـد  كردهی دنیا فیلترهای تركیبی را طراحی و تولید ها مصر  كرد. امروزه ارت  توان می

آب از سـازی   از آنها بـرای سـالم   توان می كه قدرت جذب گازها، بخارها و ذرات را دارند و

 استفاده كرد.  زيستینظر عوامل 

 

 

 پاي  آب  -5-1-13-4

العمل مگاسب در مقابله با تهديـدات،   زمان كافی جهت عكسفراهم نمودن مگظور  به

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

ی زيسـتی  هـا  آزمونو دفعات آن دارد.  ها كشف مواد آلوده كگگده، بستگی به طیف آنالیز
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های پاي  باشگد كه گاهی نیز نتـايج   ريزی ك بخ  با فگاوری پايی  در برنامهتوانگد ي می

هـايی كـه روی    ی آزمايشـگاهی و آزمـاي   هـا  آزموندهگد. شماری از  میسريعی را ارائه 

د مفیـد واقـع شـوند،    گـ توان مـی  ها آلودگیشود، نیز برای شگاسايی  میموجود زنده انجا  

تـوان از   مـی خصوصا اگر از نوع شیمیايی باشد. همچگی  در پاس  به يكسری از تهديدات 

ی هـا  ويـروس و  هـا  بـاكتری مونولوژی كه برای شگاسـايی  اي ی غربالگری به روشها آزمون

د. يـ آ سرعت بـه دسـت   تواند به می ها آزمون اي  رود، استفاده كرد. نتايج می كار بهای  ويهه

شـوند،   مـی تعدادی از آزمايشات غیر اختصاصی كه چه در آزمايشگاه و چه در بدن انجا  

باشـگد. بـرای    مـی برای شگاسايی مـواد شـیمیايی مفیـد    ويهه   به ها آلودگیبرای شگاسايی 

مونواسی برای برخی از اي  ی غربالگریها آزمونتوان از  میمقابله با تهديدهای اختصاصی، 

ــاكتری ــا ب ــروسو  ه ــا وي ــه  ه ــرد. برنام ــتفاده ك ــای  اس ــامل  ه ــد ش ــريع، باي ــگ  س واك

از ورود آب يی بـرای مقابلـه سـريع بـا مـوارد غیـر طبیعـی و جلـوگیری         ها دستورالعمل

كـافی بـرای بحـث    شده به شبكه توزيع باشد. خصوصاً در جايی كه زمان  آشامیدنی آلوده

بردارنـده  بايسـتی در  ها العملدستور اي  در مورد نحوه برخورد با يك مشكل وجود ندارد.

كـه   می. هگگـا باشـد  میگزارش سريع مشكالت به ماموري  مربوط در بخ  سالمت عمـو 

ی هـا  میكروبو يا  میمواد شیمیايی س وسیله بهشواهدی از آلودگی شبكه آب آشامیدنی 

داشته باشد، ممك  است تگها راه عملی برای جلوگیری از مشكالت جـدی  بیماريزا وجود 

های زيـادی در   امر ممك  است گرفتاری اي  بهداشتی، تعلی  موقت آبرسانی باشد. البته،

بـه دقـت    قـبالً ويدادهايی بايد در چگی  رسازی  فرايگدهای تصمیم جامعه به وجود آورد.

سـرعت بتـوان بـه آن     كـه در مواقـع خطـر بـه     ايـ   سازی شده باشد تا ريزی و مدل طرح

 دسترسی پیدا كرد.
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 مـا  بـه  شـرايط اضـطراری   در شـرب  آب تهیه جهت كه نكاتی و مختلف یها روش

 :انداز عبارت اند شده توصیه و كگد می كمك

 ی مختلف.ها حجم در استانداردشده  بگدی بسته یها آب از استفاده -3

 در كلـر  گگـدزدائی بـا   از بعـد  شـرب  بـرای  زيرزمیگی یها آب مگابع از استفاده -3

 آن. آلودگی عد  از اطمیگان صورت

 تصفیه جهت اسمز معكوس روش به آب تصفیه متحرك یها دستگاه از استفاده -1

 شور. آب مگابع و سطحی یها آب مگابع آب

 كم مقادير برای تهیه ساده تقطیری یها روش و گودالی تقطیر روش از استفاده -0

 شرب. آب

 بـا  مـثالً  ؛برسد به حداقل آب مصر  كهای  گونه به مگاسب شرايط كردن فراهم -1

 دارد. زيادی تأثیر آب در مصر  مستقیم غیر كه ،مرد  به آموزش دادن

 نـابود  بـا تجهیـزات   كردن جايگزي  برای يدك تجهیزات و امكانات بیگی پی   -1

 است. مؤثر بسیار آمده وجود به های و خرابی اشكا ت رفع و عمل سرعت در كه شده

 و قرمـز  و چـراغ  خطـر  زنـگ  گگـدزدائی،  هگگـا   آب توسـط  كلـر  زياد مصر  -3

 نـیم  )حـداقل  كـافی  مانـده  یبـاق  وجود كلـر  و رساند می را آب آن از استفاده ممگوعیت

 جهت آب از استفاده سبز چراغ ساعت نیم حداقل زمان تماس از بعد لیتر( در گر  یمیل

 كلـر  كـه حـداقل   اسـت  شـده  مؤكـد  توصـیه  اضطراری شرايط در البته .باشد می شرب

 باشد. لیتر درگر   میلی يك باقیمانده

 تحـرك  كـه  بـه نحـوی   آب تصفیه و تهیه مگاسب روش انتخاب در كافی دقت -1

 پذير باشد. انامك سالم آب به سريع دسترسی و سريع

 یها آب مگابع نسبتهمان  به دارد وجود اتمی حمالت احتمال كه شرايطی در -3

 و هـا  چـاه  آب از اسـتفاده  ،كـار  شـرايطی بهتـري    چگی  در .شود می آلوده هم سطحی
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 مگـاط   از آب بايـد  ،صـورت  ايـ   غیـر  در. باشـد  می و مطمئ  شده ظتحفا یها چشمه

 كرد. آماده استفاده آب های بطری از بايد يا و شود تهیه اند نشده آلوده دست كهردو

 تعیین كیفیت آب آشامیدنی   آزمايشات -5-1-13-5

و آنچـه   شـود  میبرای تعیی  كیفیت آب، آزمايشات شیمیايی و میكروبی آب انجا  

گیـری   گیری صحیح از نظر تعداد و تكرار نمونـه  نمونهكه قبل از انجا  آزماي  مهم است 

 بايستی متگاسب با اهدا  تهیه و تامی  آب آشامیدنی سالم باشد. ها است: نمونه

 

 استانداردسازي  -5-1-13-6

هـای مگطقـی    استاندارد نمودن هر محصولی يعگی تطـاب  آن بـا نیازهـا و خواسـت    

كـه در قالـب   ای  گونه پذيرش عمومی محصولی برای عامه بهمصر  كگگدگان، رواج دادن 

هزيگه اثربخشی بدون عوار  وعواقب ناخوشايگد مورد مصـر  يـا اسـتفاده مـرد  قـرار      

بـرای ارزيـابی خطراتـی     ،كگگـده  آشامیدنی، استاندارد مواد آلـوده  گیرد. مثال در مورد آب

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       

استاندارد سازمان جهـانی بهداشـت را    ،اند تاكگون استاندارد مدونی برای خود تهیه نكرده

دهگد. معمو ً دو نوع استاندارد برای مقاصد بـا  متصـور اسـت: اسـتاندارد      مالك قرار می

اولیه كه مقامات مسئول بايد برای حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از آثار مـواد آلـوده   

، بايـد تـدابیر  ز    كگگده اقدامات جدی به عمل آورند، درحالیكه در استانداردهای ثانويه

 برای ارتقاء بهداشت عمومی، به عمل آيد.

 

 آزماي  آب -5-1-13-7

نیسـت، از  ای  مشخص كردن ايگكه آب آشامیدنی، دارای چه وضعی باشد كار سـاده 

 تـوان  مـی ، نباشـد  مـی محصـولی سـاختگی ن   گیـرد  مـی آنجا كه آبی كه در اختیار ما قرار 
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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     

ســازد.  ، آب را از نظــر فیزيكــی و شــیمیايی و میكروبــی، مگاســب مصــر  مــیشــود مـی 

بـرای   ،ی استاندارد آزمايشات كیفـی آب ها روشطب  آزمايشات فیزيكی و شیمیايی آب 

 .گیرد میصورت  تعیی  كیفیت آب آشامیدنی

بررسی احتمالی آلودگی میكروبی مگابع آب آشامیدنی در ايـ  درس مـورد بحـث و    

از مگابع آب و آزمايشـات بـاكتريولوژی مـورد    برداری  نمونهی ها روشگفتگو قرار گرفته و 

ای میكروبـی آب، كیفیـت آب را جهـت آشـامیدن و سـاير      هـ  . آزمـاي  باشـد  میمطالعه 

درجـه آلـودگی آب بـه فضـو ت     همچگـی   سازد. اي  آزمايشات،  مشخص می ها استفاده

وجود دارد كـه امكـان   ای  ی پیشرفتهها روش. امروزه كگد انسانی و حیوانی را مشخص می

آنجايی كـه جـدا كـردن    را در آب فراهم ساخته است ولی از بیماريزا ی ها باكتریتعیی  

عملـی دشـوار اسـت جسـتجو و      ،كـار روزمـره  صـورت   بهی آب مشروب ها ها از نمونه آن

 .گیرد میانجا  بیماريزا ی ها میكروبيكاتور به عو  اند یها میكروبشمارش 

 

 ي آزماي   ها روش -

يكاتور در آب وجود دارد به قـرار زيـر   اند یها باكتریسه روش عمده كه برای تعیی  

 :  باشد می

 ای   لولهالف( روش تخمیر چگد

 ب( روش صافی غشايی  

 ج( روش شمارش بشقابی  
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  :ي نشانگر عبارت است ازها میكروبي ها ويژگی

 الف( سهولت شگاخت و شمارش نشانگر

 ب( وفور آن در طبیعت و حضور در روده حیوانات خونگر  

 ج( مقاومت در مقابل عوامل محیطی  

 

 آب سازي  خالص -5-1-13-8

آب از فیلتراسـیون، مخلـوط كـردن سـولفات     سـازی   از مدتها قبل بشر بـرای سـالم  

كرد. همچگـی    می كگگد استفاده می و ذرات را به خود جذب ها آمونیم كه میكروارگانیسم

ی فو  ممك  است موجودات میكروسكوپی كمـی از بـی  نرفتـه    ها روشايگكه با دلیل  به

، نقره و غیره آن را ضدعفونی مانگد كلر، يد، بر ، ازن ها دزانفكتانتباشگد، با اضافه كردن 

. از تركیبـات  باشـد  مـی  كگگد. روش معمول برای ضدعفونی كردن آب كلـر زدن  می كامل

ی ديگر در ضدعفونی كردن ها مختلف مانگد هیپوكلريت كلسیم، يون هیپوكلريت و قرص

در حجـم زيـاد گـاهی     ،و ضـدعفونی كـردن آب  سـازی   . برای خالصشود می آب استفاده

میـزان كلـر و حجـم     ،روتی صورت  بهكگگد و  می ی تركیبی با  استفادهها روشاوقات از 

 . در شـرايط اضـطراری  شـود  مـی  باكتری شاخص آلودگی آب )اشريشیا كلـی( سـگجیده  

از آب  دقیقه يا با اضـافه كـردن قـرص كلـر بـه آن      31با جوشاندن آب به مدت  توان می

ی چـاه و  هـا  آبجـز   ی زيرزمیگـی بـه  هـا  آببايد توجه داشت كه  مورد نظر استفاده كرد.

آنها كه كمتر مـورد نیـاز   سازی  لذا برای خالص باشگد می دارای آلودگی كمتری ها چشمه

 .گیرد می ی معمولی انجا ها آباست مانگد 

زا و بیمـاری   در آب به همراه دوز عفونـت  زا بیماریمدت بقای عوامل  ،در جدول زير

 یزيسـتی بسـیاری از عوامـل    شـود  مـی  كه مشـاهده  شده ارائه شده است. همانطورايجاد

به مدت چگد سال  آنتراسیس گد به مدت زيادی در آب زنده بمانگد مثالً باسیلوستوان می
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مانگـد، لـذا ضـدعفونی كـردن و      مـی  بـاقی و اكوويروس حـدود شـ  مـاه در آب زنـده     

 رسد. میقبل از مصر  ضروری به نظر  ها آبفیلتراسیون دقی  

 

 بهداشت مواد غذايی   -5-1-13-9

مشكالت مربوط به ايمگی غذا از نظر ماهیت، شدت و وسعت متفاوت بوده و مربوط 

بعـد از هـر نـوع    ايجادشـده  به چگونگی شرايط موجود هستگد. در شرايط غیر بهداشـتی  

زاد و ولد حشـرات افـزاي    ای  فزايگده طور بهآلودگی عمدی و يا غیر عمدی مواد غذايی، 

حالـت بسـیاری از افـراد در اثـر      ايـ   آيـد. در  مـی  يافته و خطر آلودگی غذاها نیز پـی  

بیشـتر مسـتعد    ،، مـرد  دچـار سـوء تغذيـه    شوند می كمبودهای غذايی دچار سوء تغذيه

ی ناشی از غذا هستگد، آنها ممك  است در مقايسه با افراد سالم حتـی  ها بیماریخطرات 

آسیب ببیگگد. در چگی  حالتی مسئولی  ايمگـی غـذا   بیماريزا با مقادير بسیار كم عوامل 

در موسسـات   را (غیـره سازی، فرآيگـد، انتقـال و    )تولید، آمادهبايد تما  مراحل تهیه غذا 

برای جداسـازی   توان می ی كگگد. با ارزيابی آنهارسی و ارزيابكگترل يا در سطح خانگی بر

از  هـا  توكسـی  و هـا   میكـروب  گیری كرد. دادن به غذاهای باقیمانده تصمیم سامانو سرو

غـذايی و  هـای   مسـمومیت كگگـده   جـاد اي  عوامل تري  مهمو از  شوند می طري  غذا مگتقل

رعايـت   زيسـتی گردند. لذا اگر بهداشت بعد از حمالت  می محسوب ی گوارشیها بیماری

يا مسمومیت وسیع افراد شود. در زمـان جگـگ همانگـد     نشود ممك  است سبب اپیدمی

نیازمگد كگترل دقی  مـواد غـذائی در هگگـا  تولیـد، بسـته بگـدی،        ،زمان صلح و آرام 

است از آغاز تا پايـان كـار، دقـت و     . برای تهیه غذای سالم،  ز باشد می توزيع و مصر 

های  محصول نهايی، يا بازرسی نظارت بهداشتی كافی وجود داشته باشد و اكتفا كردن به

گاه، ناكافی و غیـر قابـل اطمیگـان اسـت. بـه همـی  لحـاظ امـروزه در بسـیاری از           هب گاه

تحلیل خطـر و نقطـه بحرانـی    و به معگای تجزيه HACCPبه سیستم  ،كشورهای جهان

 یفیت در صگايع غـذايی و تولیـد غـذا   استاندارد سیستم مديريت كبه  است و در حقیقت
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تولید غذا از تولید كگگده اوّلیه تا مصر  كگگـده   هكه در طول زنجیر شود میتوجه خاص 

نهايی كاربرد دارد. كلیه افرادی كه با مواد غذايی سروكار دارند و نـاظريگی كـه بـر تهیـه     

هـای  ز  را ببیگگـد. سیسـتم     بايد در ارتباط با ايمگی غذا آموزشكگگد  می غذاها نظارت

HACCP گونه فعالیت اختصاصی تهیه غذا و خطرات مربوط به غـذاها  برای هر تواند می

برده شود. در اي  سیستم بعد از معی  شدن خطـرات، معیارهـا و مـوازي  كگتـرل      كار به

ررسی احتمـال خطـا در فرايگـدهای    . نحوه عمل اي  سیستم، ارزيابی و بشوند می تعیی 

تولید غذا، تعیی  نقاط بحرانی و ايجاد سیستم كگترل برای اي  نقاط است اما آنچـه كـه   

نكاتی است  شود میبیان  ها صول كلی پیشگیری از آلودگیاعگوان  بهكلی طور  بهدر ايگجا 

كه همیشه و همه جا بايد از آغاز تهیه تا مصر  مواد غذايی، مورد توجه قرار گیـرد. ايـ    

 :  انداز عبارتنكات 

 

 بهداشت فردي و كنترل سالمت افراد موثر در فرايند تولید غذا -

گونه افـراد، بـه    های اي  تقاء آگاهیآموزش و اربر  عالوهی مگاسبی كه بتواند ها شیوه

طر  ديگر از جمله : معايگات ادواری، بررسی بهداشت فردی )سالمت، نداشـت  بیمـاری   

( آزماي  مدفوع از نظر وجود تخم،  رو و كیست غیرهواگیردار، نظافت شخصی، لباس و 

ظاهر سالم، به تعهد عملی افراد نسبت  تجسّس ناقلی  بهمگظور  بهها، و كشت مدفوع  انگل

موازي  بهداشتی و كاه  خطرات، اطمیگان حاصل شود حـائز اهمیّـت بسـیار     به رعايت

 است.

 بهداشت محیط -

له ئ، توزيع و نگهداری مواد غـذايی مسـ  رعايت بهداشت محیط در محل تهیه، تولید

 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  -

 غبار و مواد خارجی  پیشگیری از ورود گردو -

 ز  به يادآوری است كه بهتري  شیوه مبارزه با مگس، نظافت مداو  محیط، نصـب  

زباله است. همی  تـدابیر   موقع بهداشت  و دفع  سرپوشیده نگه و ی توریها درب و پگجره

مبارزه با سوسك و حشرات ديگر نیز ضروری است. ضمگاً با توجه به محـل زيسـت    برای

و اجتگاب از قرار دادن اشیاء ثابتی كـه   فاضالبداشت  مجاری  سرپوشیده نگاه ،ها سوسك

  ز  است. ،ممك  است پگاهگاه سوسك شود

بـا   كگـد( بايـد   در مواقع انجا  سمپاشی )كه گاهی بگاچار انجا  آن ضرورت پیدا می

شـده آلـوده    و  و مواد غـذايی از سـمو  اسـتفاده   كمال دقت اي  كار صورت گیرد تا ظر

گذاری، )پس از هر بار  در مبارزه با موش، تله نشوند و افراد نیز در معر  آن قرار نگیرند.

 ؛شـود  میبه دا  افتادن موش  ز  است تله مدتی در آفتاب قرار داده شود اي  كار سبب 

 شـود  مـی های ديگر  موش در تله باقی مانده و مانع به دا  افتادن موش بوی خاصی كه از

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  

پگاهگاه، مـورد اسـتفاده   عگوان  بهدر انبار كه ممك  است دارند و قرار ندادن اشیاء اضافی 

 بسیار موثر و مفید است.  ،موش قرار گیرد

 

 ضرورت مشاركت همگانی در مبارزه بـا ايـ  حیوانـات مـوذی     ،نكته قابل ذكر ديگر

توجهی، اي   ك بیاند  بخ  نیست و با تگهايی اطمیگان است لذا معمو  مبارزه موضعی به

 يابگد. های پاكیزه راه می بخ  از نقاط مجاور به محل حیوانات زيان
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 مواد غذايیرعايت بهداشت از ابتداي تهیه تا لحظه مصرف  -

، وســائل ونقــل حمـل مگظـور از ايــ  عگـوان، پــاي  مـواد غــذايی از هگگـا  تهیــه،     

ی سرمازا در تما  موارد ضرورت، بهداشت ظرو ، هگگا  ها دستگاه، نگهداری، ونقل حمل

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.

 

 ها چشماز طريق پوست و  زيستیانتشار عوامل  -5-1-14

 توانـد  مـی  . سوراخ كردن پوستباشد می پوست ،به بدن زيستیيك راه ورود عوامل 

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

بـه   توان می استفاده از وسايل شخصی مثل شانه، كمربگد، آيگه، چاقو، درب بازك  و چتر

 را وارد بـدن انسـان كـرد. بايـد توجـه داشـت كـه        زيستیپوست آسیب رساند و عوامل 

را وارد بـدن از   زيسـتی عوامـل   هـا  با كمك مايعات تزريقی، داروها و يـا واكسـ    توان می

 و نـاقلی  مكـانیكی تقسـیم    زيسـتی طري  پوست كرد. بگدپايان ناقل به دو گروه نـاقلی   

نت كگگـد در  بگدپايانی هستگد كه قبل از ايگكه بتوانگد ايجاد عفو یزيست. ناقلی  شوند می

آنهـايی هسـتگد   كگگد. ناقلی  مكـانیكی   می زا تكامل يا تكثیر پیدا بدن آنها عوامل عفونت

دهگـد و در شـكل حیـاتی آنهـا دخـالتی ندارنـد.        مـی  زا را انتقـال  كه فقط عوامل عفونت

هسـتگد.   زيسـتی نـاقلی    ،كگگـد  می زرد را مگتقلی ما ريا و تب ها بیماریئی كه ها پشه

 ناقلی  مكانیكی هستگد. ،نمايگد می ی گیاهان را مگتقلها بیماریبسیاری از حشرات كه 

 تكثیـر  سـرعت  بهو تولیدشده استفاده از حشرات و بگدپايان ناقل كه با قیمت ارزانی 

يی چون تو رمی، ها بیماریی عملی برای ايجاد ها راهعگوان  به تواند می كگگد هگوز هم می

ی هـا  بیماریمشخصات  1-1برده شوند. در جدول كار  به مگقوط و ما ريا ، تیفوسطاعون
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ارائه شده اسـت.   ،شوند می عفونی كه از طري  بگدپايان و از طري  پوست وارد بدن انسان

های مگتقله از طريـ    مشكلی كه در حمالت بیوتروريسمی در پیشگیری و درمان بیماری

كه اي  بگدپايان ممك  است بومی آن مگطقـه بـوده يـا     باشد می بگدپايان وجود دارد اي 

مانگد ممك  است مشـكالت   می ايگكه بعد از حمله به مدت زيادی در مگطقه باقی دلیل به

 آورند. وجود بهزيادی را برای مرد  آن مگطقه 

 

بر علیه  زيستیي ها جن ي عفونی منتقله از طريق بندپايان كه در ها بیماري: 3-5جدول 

 .شود می انسان استفاده

بیماري 

 عفونی

ناقلین 

 اصلی

دوره كمون 

 )روز(

 بیماري دوره

 )روز(

می ان 

 رومی مرگ

اثرات 

 اپیدمیك
 درمان

 كبیوتی آنتی متوسط با  30-33 3-31 كگه تو رمی

 كبیوتی آنتی وسیع با  3-3 3-1 كك طاعون

 تیفوس

 ای نقطه
 كبیوتی آنتی هیچ با  30-31 1-31 ها كك

 مشكل هیچ با  3-31 1-1 پشه آادس زردتب 

 مشكل هیچ متوسط 1-1 1-31 پشه آادس تب دانگ

 ها آنسفالیت
كولكس و 

 آادس
 - هیچ پائی  13-33 30-3

تب دره 

 ريفت
 - هیچ متوسط 3-31 0-1 پشه آادس

 

 حفاظت طبیعی   -5-1-14-1

هـا   میكـروب  ورودی بدن مانع بزرگی بر سر راه ها دستگاهپوست سالم همانگد ساير 

ی مختلف، عر  و ترشحات مانع از ورود بسیاری ها آنزيم. پوست با تولید باشد می به بدن

 . حـال اگـر بـه هـر دلیلـی ايـ  پوسـت آسـیب ببیگـد         شود می به بدنبیماريزا از عوامل 

قـادر   زيستیكگگد. بیشتر عوامل  می يی در فرد ايجادزا بیماریوارد آن شده و ها  میكروب

مسـتقیماً از   توانـد  مـی  . تگها سـمی كـه  باشگد مین به نفوذ مستقیم از طري  پوست بدن
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كـه از گیـاه    باشـد  مـی  سم ريسی  ،يی ايجاد كگدزا بیماریپوست سالم وارد بدن شده و 

را وارد  زيسـتی د عوامـل  گـ توان مـی  نی  بگدپايان ناقل از طري . آيد می كرچك به دست

و در افـراد بیمـاری ايجـاد نمايگـد. دفـاع       مودهگردش خون وارد نو از آنجا به كرده بدن 

 دهد و بايستی بـرای جلـوگیری از   نمی طبیعی بدن در مقابل اي  عوامل ناقل كاری انجا 

بگد و مالیدن پماد دافع حشرات استفاده كرد.  ی مكانیكی مانگد پشهها روشناقلی  از  اي 

 باشـد  مـی  زيسـتی حل ورود بعضی از عوامـل  م ،داشت  بافت نر  دلیل بهچشم انسان هم 

كه از طري  چشـم وارد بـدن انسـان شـود مـوردی وجـود        زيستیولی در لیست عوامل 

 ی موجود در اشـك )لیـزوزيم( بـا بسـیاری از    ها آنزيمچشم با كمك ترشح اشك و  .ندارد

 ،چشـم . حال اگر به هر دلیلـی بافـت   شود می كگد و مانع ورود آنها می مبارزهها  میكروب

 ،كگـد  مـی  وارد بدن شده و بیماری در چشم ايجاد میكروارگانیسم ،يا آسیب ببیگد خراش

مانگد بیماری تراخم كه در اثر رعايت نكردن بهداشـت فـردی سـبب گرفتـاری چشـم و      

 .شود می آسیب رسیدن به چشم

 

 ي محافظها لباسماسك و  -5-1-14-1

پوست بدن اگر در معر  آسیب بیرونی قرار نگیـرد مـانع مگاسـبی از ورود عوامـل     

يی هـا  میكـروب برای حفاظت شخصی در مقابل نی  حشرات و  .باشد می به بدن زيستی

ی هـا  لبـاس از ماسـك و   تـوان  مـی  شوند می كه از طري  پوست و نقاط باز بدن وارد بدن

يی كه آغشـته  ها لباسبرای استراحت در شب از  توان می همچگی  .محافظ استفاده نمود

استفاده نمود و يا ايگكه نقاط باز بدن مانگـد سـر، انتهـای     ،باشد می به پماد دافع حشرات

دست و پا را پوشاند تا از گزند نی  حشرات در امان باشگد. امروزه تحقیقات وسـیعی بـر   

 ر دنیـا در حـال انجـا    ی آغشـته بـه آن در سراسـ   ها لباسروی پمادهای دافع حشرات و 

 زيستیاز حمله عوامل  ،حفظ چشم و پوست صورتبر  عالوه NBCی ها ماسك. باشد می

 كگگد. می شیمیايی و ورود از طري  چشم و پوست جلوگیری -
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   بند پشه

های بگـد  پشـه استفاده از  ،يكی از تجهیزات دفاع پوست بدن و فرد از نی  بگدپايان

ها اصـو ً يـك مـانع    بگـد  پشـه . باشـد  می يا غیرنظامی فردی و جمعی در مگطقه نظامی و

ها را بگـد  پشـه . امروزه در كشورهای پیشـرفته  باشگد می مگاسب در مقابل حشرات موذی

دهـی   ان حفاظـت كگگد تا از اي  طري  میز می آغشته به پماد دافع حشرات ها لباسمانگد 

 .آنها را با  ببرند

 

 پمادهاي دافع حشرات -5-1-14-3

ی هـا  راه تـري   مهـم ( يكـی از  3331طب  توصیه سازمان بهداشت جهانی )در سال 

هـا، پیشـگیری از    ی مگتقله به وسـیلة پشـه  ها بیماریپیشگیری از بیماری ما ريا و ساير 

. به كلیه موادی كه باعث دور شدن حشرات از انسان، دا  و محـیط  باشد میها  گزش پشه

. اي  مواد تركیبـات مصـگوعی و يـا    گردد می، مواد دافع حشرات اطال  شود میزيست او 

جلوگیری از حمله و گزش يا نی  حشرات و ساير بگدپايان، مگظور  بهطبیعی هستگد كه 

 .شود میروی پوست و يا لباس استعمال 

در گذشته از روش  كردن آت  و ايجاد دود بـرای فـراری دادن حشـرات از امـاك      

چگی  مردمان هـر مگطقـه، گیاهـان بـومی را كـه خـواص        گرديد. هم می انسانی استفاده

نمودند و احتما ً راهیـابی   بود، برای اي  مگظور استفاده میشده  شگاختهدوركگگدگی آنها 

هـای   اسـت، بـه خانـه   ( Geraniol) گل شمعدانی كه دارای ماده دافع حشرات جرانیول

های روسـتايی مرسـو  بـوده اسـت،      در خانهويهه  بهی گذشته ها سالايرانی كه عموماً در 

ويهه  بهگريزی آن نباشد. نیروهای نظامی به لحاظ نوع فعالیت  ارتباط با خاصیت حشره بی

ها قرار  پشهويهه  بهدر مگاط  جگگی، مانورها و مگاط  مرزی همواره مورد هجو  حشرات 

آزار و اذيـت  بـر   عـالوه . حشرات شود میكه در هگگا  شب شدت آن نیز بیشتر  گیرند می

و طب  گزارشات موجـود در طـول    شوند میی مختلف نیز ها بیماریباعث انتقال و ايجاد 
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ها و عقرب باعـث صـدمات و تلفـات     ها، مگس پشهويهه  بهحشرات  ،ی دفاع مقدسها سال

در نیروهای رزمگده گرديده است. در آن زمان پماد سگگر و چگد لوسـیون و پمـاد دافـع    

 وسیله رزمگدگان از گزش حشرات و ساير بگدپايان استفاده قرار گرفت و بدي  ديگر مورد

ای كـاه  يافـت. بـر     قابل مالحظـه طور  بهتا حدود زيادی در امان مانده و موارد بیماری 

روزهايی كه پماد سـگگر در دسـترس نیروهـای رزمگـده در جبهـه       ،طب  همی  گزارش

كردنـد. اصـو ً    را از رزمگـدگان سـلب مـی    ها خواب و آساي  گرفت، پشه جگگ قرار نمی

شـوند و از جگـگ    كاربران مواد دوركگگده شگاخته مـی  تري  مهمعگوان  بهنیروهای نظامی 

هـای   كگگـدگان و مشـتری   بزرگتري  مصـر  عگوان  به میجهانی دو  تاكگون نیروهای نظا

 شوند.  میمواد دوركگگده محسوب 

 

 انواع مواد دافع حشرات -

مواد دافع جديد با مگشاء گیاهی، شـیمیايی و نیـز    فگاوریامروزه با پیشرفت علم و 

هـا را   مـواد دوركگگـده   ،بگـدی  اسـت و لـذا در يـك تقسـیم     شده ساختهامواج الكترونیكی 

 بگدی نمود. زير دستهصورت  به توان می

 های الكترونیكی مواد دوركگگده -1

 های طبیعی مواد دوركگگده -2

 شیمیايی های مواد دوركگگده -3

 (Electronical repellents) هاي الكترونیكی دوركننده -

كگگـد.   ها وسايلی هستگد كه از خود امواج اولتراسونیك ايجاد مـی  اي  نوع دوركگگده

ها از محدودة  كه فركانس آن شود میای از امواج صوتی گفته  امواج اولتراسونیك به دسته

هرتـز توسـط    31111تـا   31معمول امواج با فركـانس  طور  بهشگوايی انسان با تر است. 

كیلـوهرتز امـواج    31انسان قابل شگیدن است. لذا در مقیـاس هرتـز بـه امـواج بـا تر از      

و در  شوند میيی كه براساس اي  خاصیت ساخته ها دستگاه. شود میاولتراسونیك اطال  
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كیلـوهرتز باعـث    31بـا تر از   یها با تولید امواج با فركانس شوند میاماك  انسانی نصب 

ها و نیز جونـدگان از مگـازل،    ها، جیرجیرك شدن برخی از حشرات از قبیل سوسری دور

. مطالعات نشـان داده اسـت كـه ايـ      شوند میها، انبارها و ساير اماك  انسانی  بیمارستان

ه امواج برای حشرات و جوندگان كشگده نیست بلكه فقط خاصیت دوركگگدگی دارد. البتـ 

گذاری و زاد و ولد حشرات و جوندگان تأثیر گذشته و  در برخی موارد بر روی میزان تخم

ی هـای الكترونیكـ   . از معايـب دوركگگـده  گردد میها  باعث كاه  قدرت تولید و تكثیر آن

باعـث فـرار   ديگر كگگد و  مرور به اي  امواج عادت می اي  است كه حشرات و جوندگان به

های  ی اولتراسونیك جديد طوری طراحی شده است كه در زمانها دستگاه .شود میآنها ن

كگد تا از ايجاد تحمـل و مقاومـت و عـادت     مرتب تغییر میطور  بهها  مختلف فركانس آن

هـای   تازگی نیز برخی از تلفـ   به حشرات و جوندگان نسبت به اي  امواج جلوگیری شود.

هـای خاصـی از    ه با ايجاد فركانساست ك شده ساختهای  های كره همراه به وسیلة شركت

متری  3ها در شعاع  شدن پشه امواج صوتی كه برای انسان قابل شگیدن نیست باعث دور

 .گردد میاز فرد دارنده گوشی تلف  همراه 

 

 مواد دوركننده طبیعی -

طبیعـی در محـیط وجـود دارنـد و دارای خاصـیت      صـورت   بـه به كلیه موادی كـه  

شـود، مـواد دوركگگـده     ال  مـی طـ طبیعـی ا های  دوركگگدهدوركگگدگی حشرات هستگد، 

 بگدی نمود: تقسیم توان میزير صورت  بهطبیعی را 

 برخی از مواد معدنی نظیر گوگرد -

 دود حاصل از سوخت  مواد مختلف  -

 حاصل از آنها  های  گیاهان و عصاره -

ها و آلكالوئیدهای موجود در  چگی  بوی مواد معطر و صمغ دود حاصل از آت  و هم

های ديگر گیاهان است كه در هگگا  سوخت ، باعـث دور شـدن حشـرات     چوب و قسمت



         133  زيستیها در مقابل عوامل  های محافظت دستگاه تگفسی، دستگاه گوارش، پوست و چشم راه فصل پنجم:

 

 

چگی  دود حاصل از سوخت  برخی تركیبات معدنی نظیـر گـوگرد و زاج زرد    هم .شود می

 شود. ها می باعث فرار پشهنیز 

 

 (Botanical repellents) دوركنندة گیاهیمواد  -

طـور   بـه كه مگشاء گیـاهی داشـته و    دشو می  طالهای گیاهی به موادی ا دوركگگده

طبیعی و ذاتی اثرات تدافعی و دوركگگدگی بـر روی حشـرات داشـته باشـگد. ايـ  مـواد       

ی متگـوع  هـا  بخـ  ی مختلـف از  هـا  روشهای گیاهی بوده و بـه   ها و روغ  شامل عصاره

های گیاهی بـا   . دوركگگدهشود میگیاهان شامل گل، غده، بر  و ريشه گیاهان استخراج 

الكـل اتـانول و در مراحـل    ويـهه   بـه هـای آلـی،    ی مخصوص و با استفاده از حاللها روش

متوالی از گیاهان استخراج، تخلیص و جداسازی و در نهايت تغلیظ شده و مورد اسـتفاده  

 .  گیرند میقرار 

هـای مختلـف    دهی هر مواد دوركگگده در مقابل گونـه  ز  به ذكر است كه حفاظت 

دهـی   ها ممك  است متفاوت باشد و لذا طول مـدت زمـان حفاظـت    پشهويهه  بهحشرات 

ها نیز ممك  اسـت   های مختلف پشه نوع مواد دوركگگده به گونهبر  عالوهها  مواد دوركگگده

های گیاهی از چگد دقیقه تا چگـد   دهی دوركگگده ارتباط داشته باشد. مدت زمان حفاظت

. البتـه ممكـ  اسـت    باشد میساعت  1اعت و حداكثر س 3-3ساعت متغیر بوده و عمدتاَ 

های تركیبی دو يـا چگـد    ت عصارهنیز وجود داشته باشد ولی ثابت شده اس ءموارد استثگا

تـری را ايجـاد    طـو نی  نسـبتاً دهـی   مـدت زمـان حفاظـت     گیاه با خاصیت دوركگگدگی،

 نمايد. می

هـای گیـاهی از اهمیـت بیشـتری      ها و روغ  در میان مواد دوركگگده طبیعی، عصاره

 دارای گـردد  مـی  های مختلـف گیاهـان اسـتخراج    برخوردار هستگد. اي  مواد كه از گونه

ــدگی حشــرات  ــا در شــرايط   باشــگد مــیخاصــیت دوركگگ و خاصــیت دوركگگــدگی آنه

 آزمايشگاهی و طبیعی ثابت شده است. عصاره گیاهانی نظیـر آويشـ  و گـل میخـك در    
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دهـی ايجـاد    سـاعت حفاظـت   1/3-1/1حـدود   (Aeds egptyi) مقابل آئـدس اژيپتـی  

( و يا گل میخك با 3:3صورت  به) چگی  عصاره تركیبی گل میخك با آويش  كگد. هم می

دهی  ساعت حفاظت 1/3-1/3 ،( در مقابل آنوفل آلبیمانوس3:3روغ  جرانیو  )به نسبت 

 كگد. ايجاد می

 

 (Chemical Repellents) ي شیمیايیاه هدوركنند -

كلی هر نوع مادة شیمیايی كه موجب شود، انسان و حیـوان بـرای حشـرات    طور  به

طـور   بـه . ايـ  مـواد   شـود  مـی كگگده به نظر آيد، دافع حشـرات نامیـده    ناخوشايگد و دفع

شـده و   . در بی  مواد دافع حشرات، موادی كه به آرامی تبخیر شوند می مصگوعی ساخته 

. در باشـگد  میتر  ، بسیار ارزشمگدشوند یمتر  دهی برای مدت زمان طو نی موجب حفاظت

و مورد استفاده قرار گرفتـه   شده ساختهطول قرن بیستم مواد دوركگگده شیمیايی زيادی 

برای مثال دی متیل فتا ت و دی بوتیل فتا ت، ايگدو ن و هگزانـديول در طـول    .است

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        

مـاده دافـع حشـرات    تـري    مرسـو  عگـوان   بـه ی كه امـروزه  طور هبتركیبات فو  گرديد. 

 ،IR3535سـاير تركیبـات شـیمیايی دوركگگـده شـامل       ،ديتبر  عالوه. شود میشگاخته 

KBR3023، AI3- 37220     دی پروپیـل ايزوسـیگكو مرونــات و اكتیـل بـی ســیكلو ،

ی تجاری در بازار موجود هسـتگد  ها و امروزه به فر  باشگد میهپتان دی كربوكسی ايمید 

شـوند.   مـی تركیب با ديت و يا دی متیـل فتـا ت سـاخته    صورت  بهو حتی برخی از آنها 

كـه   شـود  مـی نیز جزء مواد شیمیايی دوركگگده جديد محسوب  (Picaridin) پیكاردي 

 شود.   میكانديد جهت جايگزيگی به جای ديت معرفی عگوان  بهامروزه 
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 ی يك مواد دوركگگده شیمیايی خوب به قرار زير است:ها ويهگیكلی طور  به

 بر روی طیف وسیعی از حشرات اثرات دوركگگدگی داشته باشد. -1

بـه عبـارت    ؛مدت زمان دوا  آن بر روی پوست انسان يا حیـوان طـو نی باشـد    -2

 دهی بیشتری داشته باشد. زمان حفاظت ،ديگر

 خطر باشد. برای انسان و حیوانات بی -3

 پوست كمتر جذب شود.از  -4

 آور نداشته باشد. بر روی لباس و لواز  انسان اثر زيان -5

 برای نیروهای نظامی(ويهه  بهبه راحتی قابل استفاده و قابل حمل باشد ) -6

 

نـوع   31111كه تا كگون بـی  از   شود میيادآور  3331در سال  (Wright) رايت

هـا مـورد مطالعـه قـرار      یه پشهها بر عل مادة آلی برای بررسی خصوصیات دوركگگدگی آن

دافـع حشـرات   عگـوان   بـه زيادی برای اسـتفاده   گرفته است و در اي  بی  مواد شیمیايی

ها مورد توجه قرار گرفته و در  نمونه از آن 31است ولی در مجموع در حدود  شده ساخته

 اشاره كرد: توان میها به مواد زير  آن تري  مهمكه از  شود میحال حاضر استفاده 

 (DEET) اتیل تولوآمید دی -

 (Ethylhexandol) هگزان ديول اتیل -

 (DIMPيا  DMPمتیل فتا ت ) دی -

   (Indolan) ايگدو ن -

 (Benzyl benzoate) بگزيل بگزوات -

   (Dimethyl carbamate) متیل كاربامات دی -

 (Chlorodiethyl benzamide) بگزامید  اتیل كلرو دی -

 (Buthoxy pyranoxyl) بوتوكسی پیرانوكسیل -

   (Trimethyl pentanediol) تری متیل پتانديول -
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 (Dibuthyl phathalate) فتا ت  بوتیل دی -

   (Butyril tetrahydroquinileine) بوتیريل تتراهیدوركیگولئی  -

   (Butyl ethyl propandiol) ديول پروپان اتیل  بوتیل  -

 (DEPAاتیل فگیل استامید )  دی -

 

كـ  نیـز وجـود دارد كـه      برخی از سـمو  حشـره   ،شیمیايیهای  دوركگگدهبر  عالوه

از سـمو    تـوان  مـی  هـا  آنتري   از مهم .دارای خاصیت دوركگگدگی برای حشرات هستگد

ــد ــره   (Pyrethroid) پیرتروئی ــیت حش ــه دارای خاص ــرد ك ــا  ب ــزی ن  Exito) گري

repellency) ها كه دارای خاصیت دوركگگدگی  ك  حشره تري  مهم. از جمله باشگد می

اشـاره نمـود. از میـان مـواد دوركگگـده       (Permethrin) به پرمتري  توان مینیز هست 

، شـرح مختصـری در مـورد برخـی از     گیـرد  مـی متگوعی كه امروزه مورد اسـتفاده قـرار   

 :شود میآنها ارائه  تري  مهم

بـه طـر  مختلـف باعـث      كشی ندارنـد ولـی   مواد دافع حشرات اگرچه قدرت حشره

. ايـ  مـواد بـرای    شـود  مـی  دورشدن حشره از انسان و عد  توانايی آن در يافت  میزبـان 

 در شرايط جگگی از اهمیـت بـا يی برخـوردار هسـتگد. در طـول     ويهه  بهنیروهای نظامی 

ی جگگ تحمیلی عرا  علیه جمهـوری اسـالمی ايـران نیـز رزمگـدگان اسـال  بـا        ها سال

وسیلة بگدپايان از جمله سـالك، گـال، تـب سـه روزه و      ی مگتقله بهها یبیماربسیاری از 

 ی كـولكس هـا  اگرچـه از گـزش پشـه    ،. برطب  اسگاد موجوداند پديكولوزيس روبرو بوده

(Culex) ی جگگ گزارش نشد، ولـی  ها جبهه در عارضة خاصی در بی  رزمگدگان حاضر

مـواد دافـع    هـا  سـال نمودند. در آن  می آساي  و خواب را از رزمگدگان سلب ها اي  پشه

 پماد سگگر در سطح وسیع فرموله و مورد استفاده رزمگدگان قرار گرفت.ويهه  بهحشرات 

دهـی   غالب رزمگدگان از خاصـیت حفاظـت  اكثريت  ،گرفته بر طب  نظرسگجی انجا 

در فصول گر  ويهه  بهو آن را جزء مايجتاج رزمگدگان  اند پماد سگگر رضايت نسبی داشته
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از بوی بد و  ها شونده م اي  موضوع بی  از نیمی از پرس رغ دانستگد، البته علی می سال

 ،. چرا كه ويهگـی اخیـر ايـ  پمـاد    اند كگگدگی آن ابراز نارضايتی نموده نیز خاصیت چرب

 نمـوده اسـت.   مـی  شستشوی دست و صورت و وضو گـرفت  را بـرای رزمگـدگان دشـوار    

سـاعت   0-1پمـاد سـگگر را    دهـی  حفاظتمدت زمان  ،گرفته انجا  مطالعات آزمايشگاهی

نیـز دارای خاصـیت دوركگگـدگی حشـرات      هـا  كـ   برخی از حشـره  تعیی  نموده است.

به پرمتري  اشاره نمود. البته پرمتري  همانگـد   توان می اآنه تري  مهمهستگد كه از جمله 

ی ها بلكه البسه مورد استفاده نیرو شود مین بر روی پوست استعمال ،ساير مواد دافع رايج

ی نظامی آغشته به ها . يونیفر شود می ی آنها به اي  ماده آغشتهها يونیفر  ويهه بهنظامی 

خاصیت دوركگگـدگی حشـرات، دارای خاصـیت    بر  عالوهی خاص پرمتري  ها فرمو سیون

بگـدپايان  ی نیز هستگد و بدي  صورت نیروی نظامی از گزنـد حشـرات و سـاير    كش حشره

كـ  پرمتـري  در دوز    ی نظامی به حشـره ها لباسسازی  بگابراي ، آغشته ماند. می مصون

mg/cm
الذكر جلـوگیری نمايـد و يـا     از گزش بسیاری از حشرات فو  تواند می 331/1 2

روتـی  در دنیـا مـورد اسـتفاده قـرار      صـورت   بـه امروزه ايـ  تكگیـك    .آن را كاه  دهد

دنیا از جمله آمريكا، انگلـیس، فرانسـه، اسـترالیا، پاكسـتان،     های مختلف  . ارت گیرد می

نمايگد. البتـه   می و ايتالیا از اي  تكگیك برای حفاظت نیروهای نظامی خود استفاده مصر

آورد حـداكثر   دسـت  بـه هـا كامـل نیسـت و لـذا بـرای       مقابل پشـه  كارايی اي  لباس در

طـور   بهآغشته به پرمتري  و نیز  یها لباسدهی، توصیه شده است كه سربازان از  حفاظت

 استفاده نمايگد.، توأمان فع حشرات بر روی پوست دست و صورتموضعی از مواد دا

امروزه  ،های پرمتري  ك  سازی البسه نظامی به حشره طور كه ذكر شد آغشته همان

، ولـی  باشـد  مـی های حفاظت فردی سـربازان از حشـرات گزنـده     تري  رك  يكی از اصلی

تا كگون در كشور ما اي  تكگیـك بـرای نیروهـای نظـامی مـورد اسـتفاده قـرار         متاسفانه

 شـده  انجـا  محدودی در ايـ  زمیگـه    ینگرفته است. ولی مطالعات آزمايشگاهی و صحراي

های نظامی آغشته به پرمتـري  در   دهی يونیفر  است و نشان داده شده است كه حفاظت
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و در مقابـل   درصـد  33در حـدود   (Anopheles stephensi) مقابل آنوفل استفگسی

 .  باشد میدرصد  13 (Culex pipiens) پیگس كولكس پی

 

 كنترل حشرات   -5-1-14-4

چه در شرايط صلح و چه در شرايط جگـگ، كگتـرل حشـرات و حیوانـات مـوذی از      

. در زمـانی كـه حملـه    باشـد  می اصول اصلی بهداشت و قطع انتقال بیماری از طري  آنها

مشـكالت   دلیـل  بـه ايگكه مرد  اصول بهداشـتی را   ، با توجه بهاتفا  افتادهبیوتروريسمی 

 ی مختلـف را هـا  بیمـاری و  شـده  حشرات مـوذی زيـاد   ،گد رعايت نمايگدتوان مین موجود

 تـري   مهـم د در بی  مرد  انتقال دهگد. لذا كگترل آنها در ايـ  شـرايط يكـی از    گتوان می

ی كگتـرل حشـرات در   ها راه. يكی از باشد میها  میكروب اصول حفاظت فرد از آلودگی به

 تـوان  مـی  . همچگـی  باشد می ها ك  حشرهو استفاده از كردن ضدعفونی  ،اماك  عمومی

ی محلول در نفت اسـتفاده كـرد. بـرای كگتـرل     ها ك  حشرهاز  ،برای از بی  بردن  روها

 وسـیله تـري    آموزش بهداشت بـدون ترديـد مـوثرتري  و در عـی  حـال ارزان      ،حشرات

از انتشـار حشـرات    تـوان  می . با آموزش بهداشت به افراد و رعايت آن توسط آنهاباشد می

ضدعفونی كـردن   ،كگترل حشراتهای  طور كه ذكر شد، يكی از راه همانجلوگیری كرد. 

لذا بايستی در هگگا  حمالت بیوتروريسمی ايـ  آمـادگی وجـود     ،باشد می اماك  عمومی

داشته باشد كه اماك  عمومی سريعاً ضدعفونی شده تا هـم از انتشـار حشـرات مـوذی و     

 ی مسری جلوگیری شود.ها بیماریآن از انتشار  دنبال به
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 مقدمه -6-1

سـه   تـوان  مـی  يی كه محیط در آنها نقـ  دارد ها بیماریدر فرايگد ابتالی انسان به 

قـرار داد. ديـدگاه    وتحلیل تجزيهرك  اساسی مگبع، نحوه انتقال و حساسیت فرد را مورد 

، ايجاد و گسترش موانع متعـدد )بهداشـت   ها بیماریراهبردی بهداشت محیط در كگترل 

بهداشت تجهیزات و بهداشت محیط( در مسیر يك بیمـاری  مواد غذايی، بهداشت فردی، 

 تـري   مهـم  ،است. در برقراری اي  موانع چگدگانه همواره مالحظـات اقتصـادی و هزيگـه   

پیشـگیری و  مگظـور   به ،عامل خواهد بود. در راهگمای عملیاتی اقدامات بهداشت محیطی

مختلـف و بـر اسـاس     ی مگتقله از غذا بايد توجه گـردد كـه در جوامـع   ها بیماریكگترل 

فاكتورهايی از قبیل ماهیـت و گسـتردگی طغیـان و اهمیـت آن بـر سـالمت عمـومی و        

مـديريت  در قبـال بررسـی، شـگاخت و     هـا  پیامدهای اقتصادی، حیطه و دامگه مسئولیت

كگگد تا بـا   می ی متفاوت خواهد بود و مديران پیشرو تالشمطغیان يا حمالت بیوتروريس

ی مديريت بحران و تلفی  آن با دسـتاوردهای مـديريت اسـتراتهيك و    ها استفاده از يافته

اجتگـاب كگگـد. در    نشـده آن  بیگی پی  ی كگترل، از عواقب خطرناك ها سیستممديريت 

ناشی از غذا كـامالً   واقع موفقیت در بررسی و كگترل يك طغیان يا حمالت بیوتروريستی

 دارد. هگگـامی كـه يـك طغیـان رخ     موقـع  بـه  العمـل  عكـس  بستگی به اقدا  مسئو نه و

دهد افرادی كه در بررسی و كگترل طغیان نق  دارند بايد كامال با وظايف خود آشـگا   می

 اقدامات  ز  بدون اتال  وقت انجا  گردد. كه طوری بهبوده 

 

 زيستیبروز حمالت  پاي  آب و مواد غذايی پی  از -6-1

، براي  باور بود كه كگترل و مديريت ها گیری همهنگرش سگتی به مديريت طغیان و 

ی، سـعی  گیر همهی يعگی فرونشاندن آت ؛ به اي  معگی كه مديران پس از بروز گیر همه

ضرر ناشی از آن را محدود سازند. ولی امروزه نگرش به اي   ،كگگد تا با كگترل اپیدمی می
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هـا و   ای از طـرح  اساس معگـای اخیـر، همـواره بايـد مجموعـه      شده است و بر واژه عو 

ی اجرايـی  هـا  سیستمبا خطرات احتمالی آيگده در داخل  مواجههای عملیاتی برای  برنامه

را  هـا  گیـری  همـه تگظیم شود و مديران بايد قبل از بروز، آمادگی مديريت و رويارويی بـا  

 ی مورد توجه قرار گیرند:گیر همهر قبل از بروز كسب كگگد؛ لذا ضرورت دارد موارد زي

 بخشی بخشی و برون ی درونها هماهگگی -

 ی مرتبط با غذاها بیماریتشكیل تیم ارزيابی، مديريت و كگترل طغیان  -

 رسانی و آموزش اطالع -

 می  تجهیزات، مگابع و ابزار مورد نیازأو ت بیگی پی  -

 نظارت و بازرسیهای بهداشت محیطی -

 دهی و گزارشسازی  مستگد -

 

 بخشی بخشی و برون درونهاي  هماهنگی -6-1-1

 باشگد: میشامل موارد زير بخشی  برونو بخشی  درونهای  هماهگگیاقدامات مهم و  

 انجا  هماهگگی بی  واحدهای مراكز بهداشت استان و مراكز بهداشت شهرستان   -

جملـه معاونـت   از ،دانشـگاه  هی مختلف حوزه تابعـ ها انجا  هماهگگی بی  معاونت -

ی هـا  آزمايشگاهويهه  بهی تشخیص طبی(، معاونت غذا و دارو )ها آزمايشگاهويهه  بهدرمان )

معاونـت  نیـز  دانشـجويی و  و كگترل غذا و دارو(، معاونت آموزشـی، پهوهشـی، فرهگگـی    

بـه  ی مرتبط با غذا متفاوت است و ها بیماریمعیار تشكیل تیم كگترل طغیان  .پشتیبانی

شرايط محلی بستگی دارد.  عوامل شدت بیماری، گستره جغرافیايی، مگابع در دسترس و

ــه    ــان در واقــع ايجــاد همكــاری و همــاهگگی  ز  جهــت كلی ــیم كگتــرل طغی نقــ  ت

كه بايد مگطبـ    دیرگ می يی است كه در راستای بررسی و كگترل طغیان انجا ها فعالیت

بر يك متدولوژی و فرآيگد مشخص باشد و توافقـات  ز  دربـاره نحـوه اجـرای اقـدامات      

   پذيرد. كگترلی و تفكیك وظايف بايستی صورت
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 برای مواقع ذيل تشـكیل  (Outbreak Control Team)يك تیم كگترل طغیان 

 :گردد می

 ت مرد  مگطقه گرددطغیان بیماری مگجر به بروز تهديد اورژانسی برای سالم -

 تعداد موارد بیماری زياد باشد -

 دارای اهمیت باشد، یگیر همهبیماری از نظر شدت عالئم يا سرعت بروز  -

 موارد بیماری در يك مگطقه وسیع بدون ايگكه مگبع آن آشكار باشد رخ نمايد -

 ی گذشته مشاهده نشده باشدها سالمواردی كه در زمان مشابه در  -

 فتد.در اماك  حساس و پرخطر اتفا  بی موارد -

اعضای تیم كگترل طغیان بر اساس شرايط متفاوت هستگد اما معمو ً شـامل افـراد   

 :باشگد می ذيل

   متخصص اپیدمیولوژی -

متخصص علو  آزمايشگاهی )آزمايشگاه كگترل غذا و دارو و آزمايشـگاه تشـخیص    -

 طبی(  

 متخصص بهداشت محیط -

 ها بیماریومی يا مبارزه با متخصص بهداشت عم -

 مسئول تداركات -
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 و آموزش رسانی  اطالع -6-1-1

يك ابزار مگاسب جهـت كـاه  اثـرات زيانبـار ناشـی از       عگوان بهموثر رسانی  اطالع

جگبه حیاتی در مديريت موف  يك طغیان دارد. اغلـب   ی مگتقله از غذاها بیماریطغیان 

 :گیرند می ی هد  به شرح ذيل قرارها گروهها در اختیار  اي  اطالعات و آموزش

 

 ي تخصصی و كارشناسان بهداشتی مرتبطها گروهمسئولین و ساير  -

مـا را در راسـتای اطمیگـان از     تواند می ی تخصصیها گروهآگاهی مسئولی  و ساير  

 ی مگتقله از غـذا و اقـدامات كگترلـی  ز  كمـك    ها بیماریصحت و دقت بررسی طغیان 

ی هـا  نمايد. آموزش پرسگل بهداشتی مرتبط و انجا  مانورهای عملیاتی با برگـزاری دوره 

ی مختلـف در سـال،   ها آموزشی كوتاه مدت در ارتباط با كگترل كیفی مواد غذايی در رده

امكـان نظـارت علمـی بـر      ،ی مربوطـه هـا  كاردان سطح آگاهی كارشگاسان و ضم  ارتقاء 

 اجرای عملیات كگترل كیفی مواد غذايی و آزمايشگاهی را فراهم سازند.

 

 عموم مردم -

 ،عمو  مرد  در بروز يك طغیان بیماری مگتقلـه از مـواد غـذايی   سازی  هد  از آگاه

شـده   آموزش در خصوص مواد غذايی آلوده دستیابی به اطالعات صحیح در مورد طغیان،

ی رعايـت  هـا  راهی  ز  در خصـوص  هـا  برخورد و استفاده از آنها و ارائـه توصـیه  و نحوه 

 ،هـا  طغیـان بهداشت فردی و كاه  خطر انتقال فرد بـه فـرد بیمـاری اسـت. در برخـی      

ی هـا  روشكگـد.   مـی  عمومی كمك قابل توجهی بـه يـافت  مـوارد بیمـاری    رسانی  اطالع

كلـی شـامل مـواردی     طـور  بهداشته و  ای بستگی به امكانات محلی و مگطقهرسانی  اطالع

ی چهره به چهره در مراكـز  ها مانگد جرايد، راديو، صدا و سیما يا جلسات عمومی، آموزش

درمانی و ارسال پیا  از طري  تابلوهـای عمـومی در معـابر و امـاك  عمـومی       - بهداشتی

 است.
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 متصديان و شاغلین مراك  و اماكن حساس   -

مـواد غـذايی    مراكز و اماك  حساس با تاكید بر امگیـت آموزش متصديان و شاغلی  

ی بهداشـت عمـومی و اصـگا  و چـاپ و تكثیـر پوسـتر و       ها حساس از طري  آموزشگاه

 انجـا   هـا  جمعی در مراكز بهداشـت شهرسـتان   آموزش دسته ،پمفلت و در صورت امكان

 .شود می

 

 ها رسانه -

عمو  جامعه و مسئولی  بهداشتی نق  مهمـی  يك پل ارتباطی بی  عگوان  بهرسانه 

بـه اهمیـت    ها كگد. بديهی است واقف بودن رسانه می را در شگاسايی و كگترل طغیان ايفا

 نمايد. می كمك شايانی به هدايت و مديريت طغیان ،رسانی اطالعموضوع آموزش و 

 

 مین تجهی ات، منابع و اب ار مورد نیاز أو ت بینی پی  -6-1-3

ــدا  ــ ابت ــزات و اب ــتی از تجهی ــد فهرس ــپس  باي ــده و س ــه گردي ــاز تهی ــورد نی  زار م

می  و ذخیره كافی و دسترسی سريع و آسان بـه تجهیـزات و   أی  ز  برای تها بیگی پی 

چـراغ الكلـی،     انبـر،   مـواد غـذايی،  برداری  نمونهمگابع و ابزار شامل ظرو  استريل جهت 

پـاش و   كلدباكس، كیسه ي ، پمـپ سـم   لم  ياآب، كیت كلرسگج، كبرداری  نمونهشیشه 

 مید، كوئولی (، وسايل ها لواز  يدكی مورد نیاز، سمو  مورد نیاز، مواد گگدزدا )پركلري ،

سطل، آبگردان(، وسايل حل نمـودن، صـافی، ماسـك و ابـزار پلمـپ و       و ابزار گگدزدايی )

نیايـد. ضـمگاً    وجـود  بهوسیله نقلیه مگاسب و غیره صورت پذيرفته تا خللی در انجا  امور 

درمـانی شـهری و    - تـر شـامل مراكـز بهداشـتی     جهت ارائه پاس  سريع، سـطوح پـايی   

 به مواد مورد نیاز تجهیز نمود.بايد ی بهداشت را نیز ها روستايی و خانه
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 ي بهداشت محیطیها نظارت و بازرسی -6-1-4

درصـد از   33(، CDC) هـا  بیمـاری با توجـه بـه ايگكـه طبـ  آمـار مركـز كگتـرل        

ی عمـومی و  هـا  شـده در سـرويس   ی غذايی بـه مگبـع مـواد غـذايی عرضـه     ها مسمومیت

شـده در   از مگبع غذای تهیه ها درصد از اي  مسمومیت 31مرتبط شده و تگها  ها رستوران

ی بهداشت محیطی از مراكز تهیـه، توزيـع،   ها لذا نظارت و بازرسی ،گردد می مگازل ايجاد

بهداشت تجهیزات و ، و اماك  عمومی )كگترل بهداشت فردیعرضه و فروش مواد غذايی 

يـك ابـزار اصـلی و     عگـوان  بهشده(  اختمان و بهداشت مواد غذايی عرضهابزار، بهداشت س

. لـذا  گردنـد  مـی  ی مگتقلـه از غـذا محسـوب   ها بیماریمهم در پیشگیری از بروز طغیان 

 :گردد می توصیه ها عملیاتی نمودن موارد ذيل در راستای انجا  صحیح بازرسی

   ها پیشگیری از وقوع اپیدمیمگظور  بهريزی  برنامهتشخیص نقاط بحران و  -

، نگهـداری  ونقل حملی بهداشتی بر مراكز تهیه، توزيع، عرضه، ها كگترل نظارت و -

 و فروش مواد غذايی

 و امثـال  هـا  ها، اغذيه و ساندويچ فروشی رستوران خصوص بهاماك  عمومی حساس  

كیفـی مـواد غـذايی و بهداشـت      چك نمودنو برداری  نمونهاز نظر بهسازی محیط و  آن

كـردن  فردی كارگران و ابزار كار و ملز  نمودن متصديان مراكـز مـذكور بـه ضـدعفونی     

كگترل گـردد. در  بايد  ،شوند می صورت خا  مصر  هجاتی كه بسبزيسازی  ظرو  و سالم

عمل آورند. ضمگاً كلیه كاركگان چگی  امـاكگی   هصورت از مصر  آن جلوگیری ب اي غیر 

در ايـا  خـاص )نـوروز،     ويـهه  بـه بايد كارت معايگه پزشكی داشته باشگد. اي  كگترل بايد 

مراسـم نیمـه    ،رمضـان، مراسـم ارتحـال   مـاه  محر ، ماه ذهبی، تابستان، مراسم و اعیاد م

كیفیـت مـواد    ی بهسـازی محـیط،  هـا  شعبان، مراسم ماه رجب و غیره( در تمـا  زمیگـه  

 - وران توسـط مراكـز بهداشـتی    بهداشـت فـردی پیشـه    ويهه بهغذايی، ابزار و لواز  كار و 

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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در سـطح روسـتا شـديداً     انـد  و رانده شدهآوری  جمعاز سطح شهرها  گذشته كه نیز تاري 

فصـلی   ،حد انتظـار حـداقل   ،شايان ذكر است در حالت معمولی عمل آورند. هجلوگیری ب

مـاهی   ،حـد انتظـار حـداقل    ،يكبار بازديد از كلیه مراكز و اماك  مذكور و در ايا  خـاص 

 دلیـل  بـه راهـی   موارد مثل اماك  بـی  يكبار است. ضم  ايگكه حدود انتظار جهت برخی 

 روز يكبار است. 31حساسیت ويهه حداقل هر 

 .شوند می خا  مصر  صورت بهسبزيجاتی كه سازی  كگترل و نظارت بر سالم -

ی هـا  ارگـان گرد مواد غذايی بـا همكـاری    دوره جلوگیری از ادامه كار فروشگدگان -

 .31بهداشتی قانون اصالح ماده نامه مقررات  آئی  11ذيربط بر اساس ماده 

و دفع بهداشتی زبالـه در   موقع بهآوری، حمل  ها در زمیگه جمع یتأكید به شهردار -

 سطح شهر و تگظیف انهار و آبروها.

از نظـر آب آشـامیدنی،    خصـوص  بـه هـا،   كگترل مسائل بهداشت محیطی ترمیگال -

ری بـی  شـهری و عـد     هـای مسـافرب   ها، وضعیت آب آشامیدنی اتوبـوس  بهداشت توالت

استفاده از لیوان مشترك و با خره وضعیت بهداشتی مراكز تهیه و فروش مواد غذايی در 

ی بهسازی محیط، بهداشـت فـردی، ابـزار كـار و كیفیـت مـواد غـذايی در        ها تما  زمیگه

مقامـات   تأيیـد ها و تاكیـد بـر ايگكـه آب آشـامیدنی از مگـابع مطمـئ  و مـورد         ترمیگال

 گر  در لیتر باشد لییكه میزان كلر باقیمانده يك م یطور بهی  گردد بهداشتی تام

رستوران، بوفـه و   باشگد می آه  سراسری صورتی كه شهرهايی دارای شبكه راهدر  -

 آب آشامیدنی قطارها را كگترل بهداشتی نمايگد.

كگترل بهداشـتی   ،آموزان در مدارس و آب آشامیدنی مورد مصر  دان  ها از بوفه -

 .يدعمل آ به ز  

در مـوارد بـروز   ای  زای روده نقـ  مگـس در انتقـال عوامـل بیمـاری      با توجه بـه  -

گذاری برای مبارزه با مگس با اسـتفاده از امكانـات    ها نسبت به سمپاشی و طعمه اپیدمی

 موجود اقدا  گردد.  
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خـا    صـورت  بـه خا  جهت كشاورزی و آبیاری سبزيجاتی كـه   فاضالباز مصر   -

بـر اسـاس   ای  ی رودههـا  بیمـاری ی ها پیشگیری از بروز اپیدمیمگظور  به شوند میمصر  

 آورند.  عمل بهقانون مجازات اسالمی جداً جلوگیری  111ماده 

مـواد غـذايی بـه جهـت رعايـت شـرايط        ونقـل  حملهای  نظارت و كگترل ماشی  -

 نگهداری مواد غذايی حساس.

 

 دهی  گ ارشو سازي  مستند -6-1-5

افتادن سـالمت و بعضـاً جـان     ی مگتقله از غذا اغلب باعث به خطرها بیماریطغیان 

ای، محلی، كشـوری و يـا    مگطقهصورت  بهگد به كرات توان می ها طغیان. اي  شوند می افراد

ی هـا  گیـری  همـه ی تب كريمه كگگو و يا گیر همهجهانی نمود پیدا كگگد ) صورت بهحتی 

لـذا همـواره تهیـه     ،است( ها طغیاناز ايگگونه ای  ی گذشته نمونهها سالبیماری التور در 

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         

شده در مراحل قبل و حی  بـروز   انجا های  فعالیتبديهی است ارزيابی گزارش  .نمايد می

در راسـتای بهبـود فرايگـدهای پیشـگیرانه و      هـا  ها و كاستی ما را در يافت  نقص ،طغیان

ی آتی ياری خواهد نمود.  ز  به ذكر است در اي  مرحله بايد كلیـه  ها طغیانكگترلی در 

ان ثبـت و  شده و تصمیمات اتخاذی و صورتجلسات تیم كگترل طغیـ  های انجا  هماهگگی

 ی آتی مورد استفاده قرار گیرند. ها ريزی هو برنام ها فعالیتنگهداری گردند تا در ارزيابی 
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 يگیر همهاقدامات بهداشتی در هنگام بروز  -6-3

 ی مگتقله از مواد غذايی شامل موارد زيرها بیماریكلی اهدا  بررسی طغیان  طور به

 :گردد می

 ايجادشده  كگترل طغیان  -

 شگاسايی و حذ  مواد غذايی عامل بروز طغیان -

 عامل بیماری و محیط  شگاسايی ريسك فاكتورهای مرتبط با میزبان، -

 ی مشكوكزا بیماریو انتشار عوامل  رشد، بقا  عوامل مؤثر در آلودگی،تعیی   -

 های برنامه ايمگی غذا ی آيگده و تقويت سیاستها طغیانپیشگیری از بروز  -

ی اپیدمیولوژيكی برای ارزيابی میزان بروز خطر و نقـ  عوامـل   ها ادهدآوری  جمع -

 ی مگتقله از مواد غذايیها بیماریی مؤثر در زا بیماری

 ی مشابه  ها طغیانمگظور كمك به پیشگیری از  هايجاد بسترهای تحقیقاتی  ز  ب -

 .دستیابی به اهدا  فو مگظور  به

 

 گیرد: میمرحله در چهار گا  انجا   اي  اقدامات در

 يگیر همهگ ارش وقوع  تأيیدگام اول:  -

تیم كگترل طغیـان در محـل حاضـر     ،گیری همهدر ابتدا پس از گزارش تلفگی بروز 

 كگد. میرا تايید يا رد  گیری همهی  ز  وقوع ها بررسیشده و با انجا  

 

 گام دوم: ارزيابی اولیه -

ی بـا اعـزا  كارشـگاس بهداشـت     گیـر  همـه گزارش وقوع  تأيیدراستا پس از  اي  در

نسـبت بـه انجـا  ارزيـابی اولیـه و       ،محیط همراه تـیم كگتـرل طغیـان بـه محـل وقـوع      

بــرداری مــواد غــذايی مشــكوك و ارســال ســريع آن بــه  ی محیطــی و نمونــههــا بررســی
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های كگترل كیفی تحت شرايط خاص )حفظ زنجیـره سـرما در انتقـال( اقـدا       آزمايشگاه

اي  ارزيابی بايد خیلـی   ،پیشگیری از گسترش طغیان مگظور بهگردد. شايان ذكر است  می

كارشگاس بهداشت محیط موظف است فـر  گـزارش فـوری     ،سريع انجا  گیرد. در ادامه

يران مافو  ارسال نمايد.  ز  به ذكـر  ی را در اسرع وقت تكمیل و برای مدگیر همهوقوع 

بايـد مرحلـه بـه     میاز ابتدای عملیات تا كگترل كامل اپیدگرفته  انجا است كلیه اقدامات 

 مرحله ثبت و مستگد گشته و به مقامات مافو  گزارش شود. 

 

 گام سوم: اقدامات بهداشت محیطی -

 بررسی آنهابازديد محیطی از محل وقوع و شناسايی نقاط پر خطر و  -1

انجا  بازديدهای محیطـی   ،از اقدامات اولیه بهداشت محیطی در شرايط بروز طغیان

افراد مبـتال   كارگیری بهاز محل و شگاسايی نقاط پرخطر جهت كگترل و اعمال ممگوعیت 

 .باشد میو ناقلی  سالم در امر تهیه، توزيع و عرضه مواد غذايی 

 

 محیطی و مواد غذايیبررسی عوامل مربوط به فاكتورهاي  -1

مربوط به شـرايط بهداشـتی مكـان    ی ها بررسیی محیطی )اغلب اشاره به ها بررسی

ی هـا  بررسـی تهیه و توزيع مواد غذايی يا وضعیت بهداشتی مواد غذايی دارد( به مـوازات  

ا جراسـت.     چگونگی و نحوه بـروز طغیـان  ز   اپیدمیولوژيكی و آزمايشگاهی برای يافت

ی مربوط به يك بررسی محیطی در يـك طغیـان مگتقلـه از غـذا شـامل      اهدا  اختصاص

 موارد زيرند:

 شگاسايی مگبع، نحوه انتقال و وسعت آلودگی مواد غذايی -

داشـته و   توانگـد بقـا   مـی عوامل پاتوژن و بیمـاريزا   ،ارزيابی احتما تی كه طی آن -

 (.از بی  بردن يا كاه  تعداد آنهامگظور  به)انتقال يابگد 
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و نگهـداری   ونقـل  حمـل سازی،  رشد عوامل بیماريزا در طی آماده ارزيابی احتمال -

 غذا

 تعیی  و اجرای مداخالت اصالحی -

ی درگیـر در  هـا  سازمان ز  به ذكر است كه بر اساس نوع و گستردگی طغیان، نوع 

سیاسـی و قـانونی و سـاير    هـای   هـای محلـی، جگبـه    طغیان، مگابع در دسترس، اولويـت 

تواند متفاوت باشـد. بررسـی محیطـی طغیـان      میی محیطی ها بررسیهای ديگر، فاكتور

های بهداشـتی روتـی     ی مگتقله از مواد غذايی طیف وسیعی دارند و از بازرسیها بیماری

يـك  هـای   يابـد. داده  میشروع شده و تا شگاسايی متخلفی  و برخورد قانونی با آنها ادامه 

ی هـا  بررسـی معمـو ً حاصـل    ،تقله از مواد غذايیی مگها بیماریبررسی محیطی طغیان 

وضعیت واقعـی مگطقـه را    ها بررسی اي  مختلف است. در واقعهای  شده توسط تیم انجا 

تواند در  میخوبی روش  كرده و تیم بررسی با اشرا  به وضعیت بهداشتی مواد غذايی  هب

هـايی كـه در يـك بررسـی      گـزارش  ،مثـال  عگـوان  بـه گمايد. ببروز طغیان قضاوت  ز  را 

 تواند مفید باشد شامل موارد زير است: میمحیطی 

 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 محصـول    -

 بعدی های مشكوك برای پیگیری

 (  HACCPتوجه به كگترل آنالیز خطر و كگترل نقاط بحرانی ) -

 ثبت اقدامات اصالحی   -

 ترسیم نمودار جريان -

 سیسات مركزأتهیه نقشه و پالن ت -

 گزارش شكايات قبلی -
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 ثبت و مستگدات فرايگد نظافت -

 گزارش نتايج آزمايشگاهی مواد غذايی -

 گزارش بازديدهای بهداشتی قبلی -

 افراد غايب( نیز گزارش وضعیت كاركگان )افرادی كه در حال كار بوده و -

تـر بايـد بررسـی مـواد غـذايی در       هرچه سريع ، ز  به ذكر است كه با بروز طغیان

با مگبع های  های كوچك و محدوده مشخص )طغیان سطح مگطقه انجا  شود. در طغیان

و بررسـی   بـوده  قابـل شگاسـايی  مانگد يك رستوران( مكان به راحتـی  ای  مشترك لحظه

 ايـ   ،گسـترده و پیچیـده  هـای   شـود. لـیك  در طغیـان    مـی محیطی خیلی سريع انجا  

 بر و در مواردی نیز غیر ممك  است. زمان ها بررسی

 

 نحوه بررسی يك ماده غذايی مشكوک -6-3-1

مـورد بررسـی    زيسـتی در زمانی كه يك ماده غذايی مشكوك به عوامل میكروبی و 

آن از نظر مگابع و اجزاء ماده غذايی، اشخاصـی  سازی  گیرد، نحوه فرآوری و آماده میقرار 

و تجهیـزات مصـرفی، مگـابع     ها روش، اند كه در تهیه و توزيع ماده غذايی مشاركت داشته

باشگد كه  میاحتمالی آلودگی و شرايط دمايی و طول مدت قرارگیری در آن دما، عواملی 

 د.نربايد مورد بررسی قرار گی

 

 توصیف محصول غذايی -6-3-1

 مشخصات مواد غذايی مشكوك بايد از نظر موارد ذيل تعیی  گردد:

 رفتهكار بهدهگده  ا  مواد خا  اولیه و اجزاء تشكیلتم -

 مواد اولیهتأمی   مگابع -

 و میزان آب فعال PHفیزيكی و شیمیايی شامل های  مشخصه -
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غـذای   عگـوان  بهو آماده مصر ، بگدی  بستهنحوه و شكل مصر  )مصر  خانگی،  -

 پذير و حساس( ی آسیبها گروهآماده طب ، برای 

 

 بازديد از مراحل مختلف تهیه و توزيع مواد غذايی -6-3-3

  ،هـا  ريـزی  برنامـه   ی نظافـت، هـا  روشاز نظـر   اي  بازديد بايد تمامی مراحـل كـار را   

ان و نحـوه طـب  و   برگیـرد. زمـ  كاركگان و سـاير اطالعـات مـرتبط در   وضعیت بهداشتی 

 و گر  كردن مجدد ماده غذايی بايد بررسی گردد.   ونقل حمل  سازی، آماده نگهداری، 

 

 ركار تهیه و توزيع مواد غذايیاند مصاحبه با كاركنان دست -6-3-4

با كلیه افراد و كاركگان دخیل در تهیه و توزيع مواد غذايی بايد مصاحبه انجا  شود. 

وزيع مـواد غـذايی و   اطالعات  ز  از افراد در خصوص تمامی مراحل تهیه و تآوری  جمع

)قبـل، در طـول يـا بعـد از      اند يی كه اخیراً اي  افراد داشتهها بیماریشده،  اقدامات انجا 

ی میكروبـی از  هـا  زمان طغیان(، گزارشات مـوارد غیبـت از كـار كاركگـان و اخـذ نمونـه      

پاسـ   بايـد  ا ت ذيـل  ؤكه به سـ  ضم  اي  ،توجه شودمواردی هستگد كه بايد  ،كاركگان

 داده شود:

بـر عهـده   ای  دقیقًا هـر يـك از كاركگـان در روزهـای بـروز طغیـان، چـه وظیفـه         -

 ؟اند داشته

 آيا شرايط غیر معمول در روزهای طغیان وجود داشته است؟ -

 ؟اند رسیده موقع بهآيا تحويل دهگدگان غذا  -

صـحیح و مگاسـب مـورد اسـتفاده واقـع      طـور   بهآيا همه تجهیزات و ابزار و لواز   -

 ؟اند شده
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 ثبت برخی مشخصات ماده غذايی  -6-3-5

مگاسـب بـا    طـور  بـه بايست بررسی و  می دمای محصول در طی فرآوری و نگهداری

 جزئیات ذيل ثبت گردد:

ه گرديـده  آن مواجـ  كه مواد غذايی مشكوك بـا  شرايط دمايی و طول مدت زمانی -

 است

 ماده غذايی   pHدرصد آب و ، (aw)میزان آب فعال  -

 ابعاد ظرو  مورد استفاده در تولید ماده غذايی و عم  ماده غذايی موجود در آن -

 

 شده  فلوچارت گردش كار اقدامات انجام طراحی -6-3-6

فلوچـارت قـرار   شده در يك  ی انجا ها گیری ازهاند  ز  است تمامی اطالعات و نتايج

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:

 گرفته   روند دقی  اقدامات صورت -

  اند تمامی افرادی كه در اي  اقدامات دخیل بوده -

 رفتهكار به یتجهیزات و ابزارها -

 شده انجا و آزمايشات  ها گیری ازهاند نتايج -

 آمده  دست بهساير اطالعات  -

 

 انجام آنالی  خطر طغیان -6-3-7

ا ت زيـر در خصـوص مـاده غـذايی     ؤآنالیز خطر در يك طغیان بايد پاسـخگوی سـ  

 عامل طغیان باشد:عگوان  بهمشكوك 

وارد گرديده باشگد وجـود داشـته   ای  مرحلهدر هر بیماريزا آيا امكان ايگكه عوامل  -

 است؟
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و توزيع، سازی  يی كه از قبل وجود داشته است در مراحل آمادهزا بیماریآيا عامل  -

 امكان رشد پیدا نموده است؟

 بوده است؟ ها ژنشده قادر به از بی  بردن پاتو آيا نوع فرآوری و فرآيگد اعمال -

ديگری نیـز شـامل محـل تولیـد و انتقـال مـواد       بايست موارد  می ضمگاً آنالیز خطر

  ،هـا  غذايی، ارزيابی فاكتورهای مرتبط با تجهیزات شستشوی ظـرو ، شستشـوی دسـت   

 برگیرد.ايی خا  و پخته و غیره را نیز درمواد غذسازی  جدا

 

 محیطی و مواد غذايی برداري  نمونه -6-3-8

مگاسـب محیطـی و مـواد    ی ها چگانچه امكانات آزمايشگاهی در دسترس باشد نمونه

تري  زمان اخذ و به آزمايشگاه ارسـال گـردد.  ز  اسـت كارشـگاس      سريع غذايی بايد در

سـازی،   ، نحـوه ذخیـره  ها ی كمی نمونهها ويهگیخصوص نوع و  مربوطه در آزمايشگاه در

 ، كامالً آگاه و اطالعات مربوطه را به تیم طغیان ارائه بدهد.ها بگدی و انتقال نمونه بسته

 

 ي مواد غذايی  ها نمونه -6-3-8-1

مسـتلز  صـر     ،تحلیل آزمايشگاهی مواد غذايی برای آلودگی میكروبی يا شیمیايی

اسـت.  سـازی   مگابع و زمان و مشمول برخی خطاها در طی نمونه برداری، انتقال و آمـاده 

بهتر بايد تحلیل آزمايشگاهی مواد غذايی همسو با بررسی محیطـی  گیری  نتیجهلذا برای 

هـیچ مـاده   بـرداری   نمونـه و شواهد اپیدمیولوژيكی انجا  پذيرد. در صورتی كه در زمـان  

دسـتیابی بـه اطالعـات    مگظـور   بـه ی بیشتری ها غذايی مشكوكی شگاسايی نگردد، نمونه

 .  باشد می تر نیاز كامل

شامل مـوارد   باشگد می و آزماي  مگاسبآوری  جمعی مواد غذايی كه برای ها نمونه

 زيرند:

 مواد غذايی مشكوكسازی  اجزاء مصرفی برای آماده -



156        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 مواد غذايی باقیمانده از يك خوراك مشكوك -

گد از نظر اپیـدمیولوژيكی مشـكوك   توان می ساير مواد غذايی موجود در لیستی كه -

 شگاخته شوند

 باشگد می ی مظگونزايبیمارغذايی كه مرتبط با نوع عامل  ساير مواد -

را  هـا  مواد غذايی كه ممك  است محیطی مگاسب برای بقا و رشد میكروارگانیسم -

 فراهم كگگد

عامـل مشـكوك   عگـوان   بـه در يك حمله تروريستی شده  بگدی بستهاگر ماده غذايی 

باز نشـده )ترجیحـاً بـا    شده  بگدی بستهيی از مواد غذايی ها شگاخته شود،  ز  است نمونه

كـه   كگد به ايـ   می گردد. در واقع اي  مسئله كمكآوری  جمعهمان تاري  و مشخصات( 

برسـگد، آلـوده   سـازی   برآورد نمود به چه میزان مواد غذايی قبل از ايگكه به مكان آمـاده 

اجـزاء و   هـر نـوع    از خـوراك مشـكوك نباشـد،   ای  . چگانچه هیچ نـوع باقیمانـده  اند شده

شود )انبـار ذخیـره مـواد    برداری  نمونه تواند می باشد می محصو ت خا  كه هگوز موجود

آنهـا از  آوری  جمـع بايست بررسی گردد(، حتی مواد غذايی كه امكان بازيابی و  می غذايی

گردند، ممكـ  اسـت   برداری  نمونهو آوری  جمعمخزن پسماندها نیز وجود دارد، چگانچه 

آوری  جمـع اطالعات مفیدی را در شگاسايی و كشف عامل طغیـان ارائـه دهگـد. شـرايط     

نمونه، نا  مالك و تهیه كگگده و توزيع كگگـده غـذا، اطالعـات برچسـب و شگاسـه مـواد       

كه مسیرهای توزيع محصـول در صـورت    یطور به  شده، بايد ثبت گردد، بگدی بستهغذايی 

 لزو  مشخص باشد. 

 

 ي محیطی  ها نمونه -6-3-8-1

شگاسايی و ارزيـابی میـزان وسـعت مقـادير      ،ی محیطیها نمونهآوری  جمعهد  از 

ی محیطـی  هـا  حتی جزئی از آلودگی است كه مگجر به وقوع طغیان گرديده است. نمونه

ممك  است از سطوح كاری، سطوح تمـاس تجهیـزات بـا مـواد غـذايی، ظـرو  و سـاير        
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يی هـا  ی محیطی ممك  است شامل نمونهها ه و فريزر باشد. نمونهسطوح از قبیل سردخان

ی مـدفوعی، خـون يـا    هـا  ركار تهیه و توزيع مواد غذايی شامل )نمونهاند از كاركگان دست

غـذا باشـد. گوشـت خـا  مـرغ و      سـازی   سوآپ ترشحات بیگی( يا آب مصرفی برای آماده

بـه سـالمونال، كمپیوبـاكتر    خروس، خوك، گاو و يا ساير محصو ت گوشتی اغلب آلـوده  

شـیا  ياورئـوس، اشر  پرفرنهنس، اسـتافیلوكوك  ژژونی، يرسیگیا انتروكولیتیكا، كلستريديو 

يی است كه به ترتیب زمانی در يك محیط آشپزخانه ممكـ   ها ژنو ساير پاتو o 313كلی 

عوامل در بروز يك طغیان مظگـون باشـگد،    است ظاهر شوند. حال چگانچه هر يك از اي 

ی باقیمانده از گوشـت در سـطوح يخچـال و سـردخانه و باقیمانـده ذرات آن روی      ها تكه

ی بـرش  هـا  ی برش يا ساير ابزار و لواز  شامل دستمال نظافت میز، تختـه ها رنده يا تیغه

 فید باشد. در شگاسايی مقادير حتی جزئی از مگابع آلودگی م تواند می خردك  و غیره

 

 كاركنان مراك  تهیه و توزيع مواد غذايی  -6-3-9

مگبـع  عگـوان   بـه گـد  توان مـی  كاركگان دخیل در امر تهیه و توزيع مواد غذايی خـود 

ی هـا  بررسیی مدفوع يا ركتال سوآپ اي  افراد جهت ها آلودگی مواد غذايی باشگد. نمونه

بـاكتری  از ای  . سـويه باشگد می مفید آزمايشگاهی برای تعیی  افراد ناقل يا مگبع آلودگی

كگگده سم از طري  بیگی و پوست افراد ناقـل قابلیـت انتقـال    اورئوس تولید استافیلوكوك

دارد. اگر به مسمومیت با سـم اسـتافیلوكوك اورئـوس مظگـون هسـتیم از نازوفـارنكس       

از ضـايعات پوسـتی بـدن    یم سوآپ تهیه كگـیم. سـوآپ همچگـی  بايـد     توان می كاركگان

( از نقاط غیرپوشیده بدن گرفتـه شـود.   ها ی عفونی و سوختگیها زخم  ،ها )كورك، جوش

تدوي  شود كه كلیه افراد توسط يك پزشك ويزيت گردنـد. چگانچـه   ای   ز  است برنامه

وجود دارد، انجا  تسـت خـون افـراد بـرای يـافت        Aاحتمال آلودگی به ويروس هپاتیت

فـرد يـا    ،اي  ويروس ضروری است و چگانچه نتیجه آزمون مثبت باشـد  IgM بادی آنتی
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ی بعدی از فعالیـت در مكـان   ها بررسیبايست تا زمان از بی  رفت  عالئم و ساير  می افراد

 تهیه و توزيع مواد غذايی مگع شوند. 

 

 بررسی ردپاي مواد غذايی -6-3-11

از مواد غذايی، مگبع آلـودگی   ی مگتقلهها بیماریاگر چگانچه در بررسی يك طغیان 

غذا نباشد، بايد احتمال وقوع آلـودگی مـواد غـذايی قبـل از     سازی  در محل تهیه و آماده

ی متعـدد و همزمـان از يـك    ها طغیانو طب  مطرح شود. بروز سازی  ورود به محل آماده

د خـا   اغلب حاكی از آلودگی اولیه در موا ،بیماری مگتقله از مواد غذايی در نقاط مختلف

شـامل   ،وجـود داشـته باشـد    تواند می بی  در مواد خا  اولیهو يی كه كمها است. آلودگی

باكتری سالمونال در ماكیان اسـت كـه    ،تر آن يا شكل متداول سرئوس در غالت سباسیلو

كامـل پختـه شـوند. در    صـورت   بهبه لحاظ حفظ ايمگی مواد غذايی،  ز  است اي  مواد 

و  هـا  ی مكانی بروز آلودگی اولیه بستگی به مگابع موجود، اولويتها بررسیگونه موارد  اي 

 اپیدمیولوژيكی مگطقه بروز طغیان دارد. های موقعیت

 

 زيستیبروز حمالت  مواد غذايی حین پاي  آب و -6-4

 شود: میموارد زير را شامل  زيستیبروز حمالت  مواد غذايی حی  پاي  آب و

 اپیدمیولوژيك بررسی -

 غذايی مواد و محیطی یها بررسی -

 آزمايشگاهی یها بررسی -
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 اپیدمیولوژيك بررسی -6-4-1

 ها بیماری مديريت مركز توسط كه باشد می زير مراحل شامل اپیدمیولوژيك بررسی

 .شود می انجا 

 

 يگیر همه تأيید -6-4-1

 آن اجرايـی  واحدهای و ها بیماری مديريت مراجع پاسخگو مانگد مركز توسط تأيید

 و بیمـاری  رونـد  و حـال  و گذشـته  مقايسـه اطالعـات   و بیمـاری  فراوانـی  بـه  توجـه  با

 پذيرد. می صورت آماری یها بررسی

 

 تشخیص تأيید -6-4-3

 مـوارد  روی بـر  آزمايشـگاهی  و كلیگیكـی  یهـا  بررسـی  از اسـتفاده  بـا  مرحله اي 

 .شود می انجا  شده مشاهده

 بیماري مورد تعريف -

 بیمـاری  مـوارد  تعـداد  شـمارش  برای اپیدمیولوژی بررسی ابزار از يكی ،مرحله اي 

 یها بررسی اساس بر تواند میو  بوده كاربردی و ساده بايد بیماری . تعريف موردباشد می

 باشد. فردی یها ويهگی و مكان بیماری، دوره زمانی آزمايشگاهی، كلیگیكی،

 

 اطالعات آوردن دست هب  و بیماري موارد شناسايی -6-4-4

 اخـذ  پرسشـگامه  توسـط  مربوطه اطالعات و شده مصاحبه بیماران با مرحله اي  در

 .شود می
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 زمان و مكان شخص، حسب بر اپیدمیولوژي توصیف -6-4-5

 غـذايی،  مواد مصر  سابقه ،یكپزش وضعیت جگس، س ، به توجه با بیماری نقشه

 مـديريت  واحـد  توسـط  شـده  كسـب  اطالعـات  از اسـتفاده  با و غیره و خطرپر رفتارهای

 .گردد می تهیه ها بیماری

 

 محیطی يها بررسی و توصیفی اپیدمیولوژي مبناي برسازي  فرضیه -

 در بـا  و محیط بهداشت متخصصی  و ها اپیدمیولوژيست همكاری با مرحله اي  در

 .گردد می طراحی ممك  یها فرضیه، ها بررسی نتايج گرفت  نظر

 

 ها فرضیه آزمون -6-4-6

 آمـاری  یهـا  آزمـون  از اسـتفاده  با تحلیلی، مطالعات انجا  طري  از مرحله اي  در

 .گیرند می قرار تحلیل و بررسی شده مورد یطراح یها فرضیه

 

 (اپیدمیولوژيك )بررسی طغیان گ ارش -6-4-7

 .شود می گزارش ها بررسی نتايج ه،گفت پی  مراحل كلیه گرفت  نظر در با نهايت در

 

 محیطی بررسی -6-4-8

 ونـه گچ و چـرا  ايگكـه  به پاس  برای محیط بهداشت كارشگاسان توسط بررسی اي 

 یهـا  بررسـی  بـا  همگـا   محیطـی  یها بررسیآيد.  می به عمل است افتاده اتفا  طغیان

 كـه  اسـت  ايـ   اهمیـت  حـائز  و نكته پذيرد، صورت بايد آزمايشگاهی و اپیدمیولوژيكی

 و مهـم  آيد. اقدامات عمل به آيگده در طغیان مجدد بروز از جلوگیری برای  ز  اقدامات

 بـروز  هگگـا   در آب آلـودگی  احتمـال  تعیـی   بـرای  محیطـی  بررسـی  يـك  برای ويهه

 از: ستا عبارت آب از ی مگتقلهها بیماری
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 میكروارگانیسم يا آلودگی نوع تعیی  -

 آلودگی مگبع تعیی  -

 آب مجدد آلودگی احتمال ارزيابی و آلودگی انتقال نحوه تعیی  -

 اصالحی مداخالت اجرای و شگاسايی - 

 نهايی گزارش ارائه -

 

 آب آلودگی نوع تعیین -6-4-9

 كـه  شـیمیايی  عامـل  حتـی  يا و میكروارگانیسم نوع تعیی  ،آلودگی نوع از مگظور

 نتـايج  از تـوان  مـی  آلـودگی  نـوع  تعیـی   . بـرای باشـد  می ،است شده آب آلودگی باعث

 آب هـای  آزمـاي   یهـا  بررسـی يـا   و طبی تشخیص آزمايشگاه يا كلیگیكی یها بررسی

 آلـودگی نتـايج   ،قبلی سواب  بررسی ،آب آزمايشگاهی بررسی خصوص كرد. در استفاده

 طغیـان  يـك  از بعـد  اسـت  ممك  ايگكه به توجه با است. همچگی  اهمیت حائز نیز آب

شـود.   انجـا   تر سريع هرچه آزمايشگاهی یها بررسی بايد لذا، كگد محیطی تغییر شرايط

 بررسـی  میكروبـی،  آلـودگی  خصـوص  مداخالت اصـالحی در  انجا  از قبل ا مكان حتی

 و باقیمانـده  كلـر آزاد  كلیفـر ( همچگـی  میـزان    يا كلی اشريشیا) آب آلودگی شاخص

 و ی كلیگیكـی هـا  بررسـی  نتـايج  از استفاده با آب تخصصی آزمايشات همچگی  كدورت

 گیرد. صورت تواند می آلودگی نوع دقی  نمودن مشخص برای طبی تشخیص

 

 آب آلودگی منبع تعیین -6-4-11

 اسـت  شـده  آب آلـودگی  باعـث  كـه  مگبعـی  تعیی  ،یآلودگ مگبع تعیی  از مگظور

 تعیی  باشد. برای غیره و حیوانات مدفوع جاذب، چاه يك فاضالب تواند می كه باشد می

 بـا  كـه  باشـد  مـی  مصر  تا مگبع آب از می أت سیستم از بازرسی به نیاز ،آلودگی مگبع
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است. نقشه  بازرسی متفاوت در شده گرفته نظر در موارد ،آب تامی  سیستم نوع به توجه

 در گـد توان مـی  مـرد   آب تـامی   راهبـران  و مسـئولی   بـا  مصـاحبه  بیماری، پراكگدگی

 نمايگد. آلودگی كمك مگبع شگاسايی

 

 آب مجدد آلودگی احتمال ارزيابی و آلودگی انتقال داليل -6-4-11

 مصرف وسازي  ذخیره انتقال، طی در

 مگبـع  از آن انتقال راه يا و آلودگی ورود علت يافت  ،آلودگی انتقال دلیل از مگظور

 نیز مصر  محل در آلودگی بروز از ناشی تواند می كهاست  تامی  آب سیستم به آلودگی

 از بهداشـتی  هـای  بازرسـی  اطالعات به نیاز ،آب آلودگی انتقال د يل تعیی  برای .باشد

 رطوبـت،  دمـا،  تغییـرات  بارنـدگی،  محیطی )وضعیت بررسی شرايط آب، تامی  سیستم

 از میكروبـی  نتايج و بیماری نهفتگی به دوره توجه با غیره( و لوله شكستگی آب، قطعی

 ،مثـال عگـوان   بـه . باشـد  می ( 0311 استاندارد ) آب تامی  سیستم مختلف های قسمت

 كـه  باشد بارندگی و آب مگبع بهداشتی حريم رعايت عد  تواند می آلودگی انتقال د يل

 انتقـال  د يـل  سـاير  از شود. آب مگبع به فاضالب جاذب چاه يك از آلودگی باعث ورود

 مخازن، بهسازی عد  لوله، شكستگی مگفی، فشار ايجاد و قطعی آب به توان می آلودگی

 بهتـر  درك بـرای  نهايـت  نمود. در و غیره اشاره آب تاسیسات امگیتی حريم رعايت عد 

 نمـودن راهگمـای   لحاظ با مصر  تا مگبع از آب تامی  سیستم نقشه است  ز  موضوع

 شود. تهیه بحرانی نقاط تعیی  و آلودگی مگابع سیستم كاربرد

 

 آلودگی بردن بین از در تصفیه فرايندهاي ارزيابی -6-4-11

 تـوان  مـی  شـد  اشـاره  آن بـه  قبـل  قسمت در كه آلودگی نوع شگاسايی به توجه با

 داد. قرار ارزيابی مورد را آلودگی بردن بی  از برای در تصفیه استفاده مورد فرايگدهای
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 اصالحی مداخالت اجراي و شناسايی -6-4-13

 همچگـی  و  آب آلـودگی  نحوه و مگبع نوع، تعیی  و قبلی مرحله سه انجا  از پس

 بـرای  اصـالحی  مداخالت است  ز  ،مجدد آلودگی احتمال تصفیه و فرايگدهای ارزيابی

 اثربخشـی  تعیـی   اسـت   ز  اي  مداخالت انجا  از آيد. پس عمل به یگیر همه كگترل

 یگیـر  همـه  سريع اهمیت كگترلدلیل  به كه است ذكر به شود.  ز  انجا  نیز مداخالت

 موقـت بـرای   و  ز  اقـدامات  برخی ها بررسی تكمیل از قبل است  ز  مواقع بعضی در

 آيد. عمل به یگیر همه كگترل

 

 محیطی بررسی گ ارش ارائه -6-4-14

 آب بهداشـت  خصوص در محیطی بررسی تكمیل و مذكور مرحله پگج انجا  از بعد

 فـر   تكمیـل  و طغیان علت خصوص در گیری تصمیم برای آن نهايی گزارش ،فاضالب و

 .شود می استفاده ها بیماری با واحد مبارزه همكاری با نهايی

 

 آزمايشگاهی بررسی -6-4-14-1

 و اپیـدمیولوژيك  یهـا  بررسـی  تكمیـل  بـرای  ابزاریعگوان  به آزمايشگاهی بررسی

 و آب از مگتقلـه  یها بیماری طغیان در آزمايشگاهی یها بررسی نق  .باشد می محیطی

 :انداز عبارت غذا

 انسان در بیماری عامل میكروارگانیسم آزمايشگاهی تأيید و تعیی  -

 آلودگی( یها )شاخص غذايی مواد يا آب آلودگی آزمايشگاهی تشخیص -

 مـواد  يـا  آب در زا بیمـاری  عامـل  میكروارگانیسـم  آزمايشگاهی تأيید و تشخیص -

 غذايی

 طغیان عامل پاتوژن توصیف و تعیی  برای بررسی تیم اعضاء ساير با همكاری -
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 پیشگیرانه و كنترلی اقدامات اجراي -6-4-14-1

 دقیـ   تعیـی   و آزمايشگاهی و محیطی ،اپیدمیولوژيك یها بررسی تكمیل از پس

 طغیان با مقابله برای كگترلی اقدامات ،حاصله نتايج بیماری، براساس انتقال و بروز عامل

 .گردد می اجرا و طراحی در آيگده مشابه موارد بروز از پیشگیری و جاری

 

 طغیان نهايی گ ارش -6-4-14-3

 اعـال  و  با تر مراتب به آمده دست هب نتايج كلیه است  ز  فو  مراحل طی از پس

 گردد. ثبت استان و شهرستان بهداشت مركز پرونده در

 

  

 

 

 

 



 

 

 
مراكز مديريت تهديد در 

حساس مرتبط با منابع آب 

 و مواد غذايی
 

 

 

هفتمفصل   
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 مقدمه -7-1

 د كـه دار وجـود  زيسـتی  عوامـل  و پخـ  سـازی   آلـوده  بـرای  مختلفـی  یها روش

 طريـ   از انتقال غذايی، مواد و طري  آب از انتقال ،آئروسل صورت به پخ انداز:  عبارت

آنهـا   بـی   در كـه  غیـره  و تهويه سیستم از استفاده همچون ،طر  ديگر و ناقل بگدپايان

 طري  از انتقال آن، پس از و بوده مطرح روش تري  مهم عگوان به( آئروسلتگفسی ) روش

 در شـده  آلـوده  غـذايی  مـواد  و قـرار دارد. آب  اهمیـت  دو  درجه در غذايی مواد و آب

 اكثر در نبوده و تشخیص قابل ارگانولیتیكی یها ويهگی توسط ،ی بیوتروريستیها فعالیت

 بـو،  ظاهری )رنگ، تغییرات بدون و ناگهانی خاموش، شكل بهی حاصله ها بیماری مواقع

 نمايگد.   می بروز غیره( و طعم

شـوند،   مـی كه آب آشامیدنی، غذا و داروها توسط عمو  مرد  مصـر   ايگ با توجه به

آور بتـوان بـه    يـا مـر   كگگده  ناتوان زيستیشايد با آلوده كردن آنها به مواد شیمیايی يا 

 تـامی   بـرای  استفاده ی موردها چاه ،ها خانه سادگی تلفات سگگیگی تحمیل نمود. تصفیه

نگهـداری   تولیـد،  مختلف مراحل و نگهداری، شده، انبارهای تصفیه آب مخازن شرب، آب

 برای نقاط بهتري  ،وارداتی غذايی مواد و غذايی مواد كارخانجات در غذايی توزيع مواد و

 غیـر  تـر،  یيابتدا كگترلی یها مكانیسم و ها سیستم چههر و بوده عوامل اي  نمودن وارد

است. به همب   بیشتر آنها در خرابكاری و نفوذ امكان باشگد، تر بهداشتی غیر و رت یصگعت

ايی و پخ  بسـیاری از مـواد غـذ    ،پیچیده تولیدی ها سیستمجاد اي وسازی  جهانی ،ترتیب

 ،ی را افزاي  داده است. در خصـوص آب آشـامیدنی  پذير محصو ت دارويی میزان آسیب

جـاد نمـوده و باعـث افـزاي      اي فقدان مگابع متعدد در بسیاری از مگاط ، مشكالت جدی

وجـه بـه تعـداد فـراوان عوامـل      گـردد. بـا ت   مـی هراس و دلهـره ناشـی از وقـوع فاجعـه     

رو اتخاذ رويكـردی   اي  ی همه آنها در هر زمانی میسر نیست. ازرديابكگگده، امكان تهديد

مگاسـب باعـث حفـظ سـالمت جامعـه      ی هـا  روشو  هـا  دسـتورالعمل موثر همراه با تهیه 

آب هـای   ی عمدی در شـبكه كار بهفصل به برخی تهديدات ناشی از خرا اي  گردد. در می
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اقدامات اجرايی پیشگیری، تشـخیص  مگظور  بهآشامیدنی، غذا و ساير محصو ت مصرفی 

  عوامل اشاره گرديده است. اي  و مقابله با

 

استفاده از عوامل بیماري اي منتقله از طريق آب  تاريخچه -7-1

 و مواد غذايی

 قابـل  مواد غـذايی  و آب طري  از زيادی یها توكسی  و ی میكروبیازبیماري عوامل

وبـا، حصـبه، ديسـانتری     یها بیماری عامل به توان می جمله آن از كه باشگد می استفاده

 در نمـود. ژاپـ    اشـاره  اسـتافیلوكوكوس  انتروتوكسـی  و  بوتولیگیـو   توكسـی   باسیلی،

 زيسـتی  یها جگگ با اهدا  مرتبط چی ، مگچوری شهر در 3301الی  3313ی ها سال

بـه   كردن آلوده از پس را زندانیان و گذارد می آزمون به شهر اي  زندانیانبی   در را خود

 يرسـیگیا  كلرا، ويبريو سالمونال، ،مالئی بورخولدريا ،شیگال مگگگوكوك، ،آنتراكس باسیل

 از تعـدادی و  داده قـرار  مطالعـه  مـورد  زا عفونـت  سـاير عوامـل   و آبله ويروس ،پستیس

 با را آنان غذای و آب و مگابع دهد می قرار زيستی حمالت را مورد چی  كشور شهرهای

 یهـا  و محـیط  ، آلودهپستیس يرسیگیا و كلرا ويبريو سالمونال، شیگال، ،مزخ سیاه عوامل

 وسـیله  بـه  يـا  و نمـوده  پرتـاب  مسـكونی  یهـا  خانـه  سوی به را میكروبی عوامل كشت

 حمـالت  در حتـی  و نمايد می شلیك آنها سوی به افشانهصورت  بهو  نظامی هواپیماهای

 آن مرد  سوی به را طاعون باسیل آلوده به كك میلیون پانزده حدود هربار ،خود هوايی

؛ شـود  مـی  نیـز  او خـود  دامگگیر افروزی،  آت اي  یها شراره گاهی و نمايد می رها كشور

 ژاپـ   ارتـ   افراد از نفر هزار ده حدود چكیانگ، اردوگاه در 3303 سال در كه طوری به

 هـا  بیمـاری  ايـ   قربـانی  آنـان  نفر 3311 حدود شده و طاعون و اسهال خونی وبا، دچار

 زيسـتی  هـای افزار جگـگ  را هـا  گیـری  همهاي   مگبع كه شود می مشخص بعداً گرديدند.

 بـوده شده  تهیه ها ژاپگی خود وسیله هب بیوتروريستی اهدا مگظور  به كه دهد می تشكیل
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 آشـامیدنی  آب عظـیم  مگـابع ، غربی بوهیما شمال در 3301 سال در آلمان است. ارت 

 مصـر   و تولید به بارها نیز برخی كشورهای ديگر و نمايد می فاضالب به آلوده را مرد 

 هـا  سـالح  ايـ   كردن مدرنیزه به ،جديد فگاوری از و با بهره گیری پرداخته ها سالح اي 

 .اند پرداخته

 و آب طري  از وسعت زياد در بیوتروريستی تهديدات اجرای احتمال امروزه چه اگر

داد.  خواهـد  روی عظیمـی  بسـیار  فجايع در صورت وقوع، اما است بسیار كم غذايی مواد

 در ايجـاد آلـودگی   راه تـري   مهـم  عگـوان  بـه  تگفسـی  راه از پس گوارشی راه از استفاده

 در یزيسـت  یهـا  سـالح  كـارگیری  بـه ايگكـه   بـه  توجه است. با مطرح زيستی یها جگگ

 تولیـد  دنبـال  بـه  كشـورها  از بسـیاری  و نبـوده  ذهـ   از آيگـده دور  تهديدات و ها جگگ

 نظـامی، فگـی،   امكانـات  آنهـا  از بعضـی  ،ديگـر  سوی از و باشگد می بیولوژيك یها سالح

 آنها انتقال یها روش و اي  عوامل با آشگايی دارند، اختیار در را  ز  سیاسی و اقتصادی

 .باشد می فراوان اهمیت حائز نظامی برای نیروهای غذايی مواد و آب طري  از ويهه به

 

 مواد غذايی ناشی از زيستی تهديدات مختلف يها جنبه -7-3

 نظامی و عادي شرايط در

 یهـا  راه ی عوامـل، هـا  ويهگی و خصوصیات با آشگايی تهديدكگگده، عوامل شگاخت

 تـري   مهـم  از تهديدات اي  كگترل و برای پیشگیری  ز  اقدامات و كارگیری به و پخ 

 بتوانـد  آنكـه  بـرای  زيسـتی  عامل نمود. يك توجه آنها به كه بايستی هستگد موضوعاتی

 يكسـری  دارای بايسـتی  نمايـد، تـأمی    را اسـتراتهيكی  و نظـر تـاكتیكی   مـورد  اهـدا  

 دوز بـا ،  يـی زا بیمـاری  و كشـگدگی  : قدرتانداز عبارتكه  باشد ها ويهگی و خصوصیات

 در آن زايی برعلیـه  ايمگی امكان عد  كوتاه، كمون دوره زياد، سرايت كم، قابلیت عفونی

 اقتصـادی  خودی، نیروهای بودن ايم  آن، سريع تشخیص امكان عد  دشم ، نیروهای
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مهمـات   در آن نمـودن  وارد قابلیـت  آن،سـازی   ذخیـره  و امكـان تولیـد   آن، تولید بودن

 و مختلـف  یهـا  روش آن بـه  پخـ   امكـان  ،ونقـل  حمـل  در یپذير آسیب عد  جگگی،

 محیط. در با  پايداری

 و از خصوصیات بسیاری كه يابیم می در با  در ذكرشده زيستی به عوامل مروری با

 عگـوان  بـه  كه شود می ديده عوامل اي  بعضی از در آل ايده زيستی عامل ی يكها ويهگی

 و تـري   خطرنـاك  توكسـی   نمـود. ايـ    اشـاره  بوتولیگیـو   توكسـی   بـه  توان می نمونه

 كیلوگر  چگد كه یطور به ؛است طبیعت درشده  شگاخته باكتريايی توكسی تري   كشگده

امكـان  ، ديگـر  سـوی  اسـت. از  كـافی  هـا  انسـان  كـل  نابودی برای خالص آن توكسی  از

 دارد. وجـود  راحتی هغذايی ب مواد و آب طري  از و هم آئروسل صورت به هم آن استفاده

میكرو گر ، قـادر خواهـد بـود در صـورتی كــه بـه طريـ          311مقداری كمتر از حدود 

لگاريتمی در آب دريا حل شود، باعث نابودی جمعیت كره زمی  گردد. بگابراي  شـگاخت  

مسـئله   خصوص به ها و چه از نظر ساير جگبه چه از نظر مسمومیت غذايی -اي  توكسی  

ـ    تواند می -ی بیولوژيكی ها جگگ ی صـحیح از  هـا  روشكـاربردن   هبسیار مفیـد باشـد و ب

مـاده پروتئیگـی بـا وزن     ،صدمات و خسارت جانی فراوان جلوگیری نمايد. اي  توكسـی  

در بعضـی   تواند مین و قدرت تخمیر و ايجاد گاز باشد می هزار واحد دالتون 311مولكولی 

از موارد داشته باشد و در بعضـی مـوارد بدون تخمیر مــواد غـذايی بـا ايجـاد توكسـی       

. بعضی مواد مانگد: كلسـیم و مگیـزيم و آمـیالز معـده، قـدرت      گردد می سبب مسمومیت

 و تولیـد  جگگـی، امكـان   مهمـات  در آن نمودن وارد دهد. قابلیت می توكسی  را افزاي 

 در زياد پايداری و مگاط  عملیاتی، مقاومت در سريع تشخیص امكان عد  ازی،س ه ذخیر

 بـر  زيسـتی  . عوامـل گردنـد  می محسوب بوتولیگیو ی توكسی  ها ويهگی ساير محیط، از

 و اثـر )كشـگده   و غیـره(، نـوع   توكسـی   قـارچ،  ويـروس،  عامـل )بـاكتری،   نـوع  حسب

 انسانی، ضد هد  )ضد نوع سرايت(، قابل وغیر سرايت بودن )قابل مسری كگگده(، ناتوان

 و گوارشـی  )استگشـاقی،  بدن به نهايتاً راه ورود و گیاه( حیوان، ضد و انسان حیوان، ضد
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عوامـل   ايـ   كامـل بـه  صورت  بهپیشی  های  كه در فصل گردند می بگدی مپوستی( تقسی

 اشاره گرديد.

 

 و مواد غذايی آب منتفله از زيستی ي انتشار عواملها راه -7-4

 امروزه كه موضوعاتی است از يكی ،و مواد غذايی آب از طري  زيستی عوامل انتقال

 گرفتـه  كـار  بـه  مخفیانـه  در عملیـات  عمومـاً  عوامـل  ايـ   است. گرفته قرار توجه مورد

 مقاومـت  معـده  اسـیدی  سد برابر در بدن به ورود پس از ،عوامل اي  از . بعضیشوند می

 و نمايگـد  مـی  گاستروآنتريت ايجـاد ، ای روده وای  معده یها عفونت جذب پس از و كرده

 اكثـر  ايگكـه  بـه  توجـه  بدن هستگد. بـا  در ديگری هد  و اثر نقطه دارای آنها از بعضی

 مـواد  بگـابراي   هسـتگد،  حسـاس  حرارت به نسبت ها توكسی  حتی و ها میكروارگانیسم

 دارنـد  توجه قرار مورد كمتر گردند می استفاده كافی حرارت از آنها برای تهیه كه غذايی

 هسـتگد،  مصـر   آماده كه مستقیماً غذاهايی و آب معمو ً ،بیوتروريستی اهدا  برای و

زيـادی   بسـیار  اهمیـت  دارای خرابكارانـه  عملیات اجرای محل . انتخابباشگد می آل ايده

 نیروهـای  تـا  شدند می آلوده طاعون قربانیان جسادا وسیله به آب یها چاه ديرباز است. از

 توجـه  قابـل  آب انحصـاری  نق  اي  و گردند و بیمار آلوده ،آن مصر  طري  از دشم 

 شـهری بسـیار   آب توزيـع  شـبكه  و مگابع ، مخازن،ها چاه از مراقبت رو است. از اي  بوده

 زا بیمـاری  عوامـل  انتشـار  ،قرار گیـرد  تهديداتی چگی  هجو  مورد آب اگر است. حیاتی

 مگـابع  معمـو ً  كـه  آنجائی گرفت. از خواهد هد  صورت جمعیت میان در سريع خیلی

 مهیـا  خرابكاری بیشتر انجا  امكان ،دارند قرار فو  نقاط در و شهرها در بیرون آب اصلی

 اهمیـت  حـائز  مختلـف  نقاط در آب زيستی كیفیت از مراقبت د يل همی  . بهگردد می

 است. 
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 عگـوان  بـه  بمانگـد.  آب زنـده  در زيادی مدت به گدتوان می زيستی عوامل از بسیاری

 باقی آب، فعال در سال چگدي  تا آنتراسیس باسیلوس و ماه 1 تا سالمونلوز عوامل ،مثال

 تصفیه مرحله نهايی از پس ،مختلف یها توكسی  و عوامل با آب نمودن مانگد. آلوده می

است.  پذير امكان براحتی شده تصفیه مخازن آب در شهر سطح در آن توزيع از قبل و آب

بـا   و پمپـاژ  وسـیله  بـه  را عامـل  توان می راحتی هب نشانی آت  طري  شیرهای از همچگی 

 از ديگـر  يكـی  ،غـذايی  نگهداری مواد نمود. انبارهای شهری سیستم آب وارد قوی فشار

 عوامـل  از تـوان  مـی  . همچگـی  گردند می ها محسوب عملیات نوع اي  برای خاص مراكز

 چگانچـه  كرد و استفاده غذايی مواد توزيع و نگهداری تهیه، مختلف در مراحل زا بیماری

 بیشـتری  اطمیگـان  بـا  آن گـردد، انتشـار   غذايی( وارد تولید )مواد اولیه مرحله در عامل

 چگانچه و دباش می آن یها فرآورده و شیر ،غذايی پرمصر  مواد از . يكیگیرد می صورت

 بگـدی، آلـودگی   بسـته  مرحله از قبل و پاراستريلیزايون و پاستوريزاسیون از مراحل پس

 موضـوع  نمود. اي  مبتال به بیماری را نفر هزاران توان می راحتی هب پذيرد صورت عمدی

 كـه  نیـز  طیور و دا  یها است. كشتارگاه صاد  نیز آببگدی  بسته كارخانجات مورد در

 عملیـات  بـرای  مهـم  و خـاص  مراكـز  از ،نمايگد می را تأمی  مرد  سفید و قرمز گوشت

 .گردند می خرابكارانه محسوب

 انتشـار آلـودگی   یهـا  راه از يكـی  ،گوشت سطوح میكروبی به عامل نمودن اسپری

 آن به بايستی كه باشد می نظر مورد یها گلوگاه از ديگر يكی ،وارداتی غذايی مواد .است

غیـر   تـر،  یابتداي كگترلی یها روش چهره كه گفت توان می كلی طور بهگردد.  ويهه توجه

 در متأسـفانه  كه بیشتر است خرابكاری و نفوذ امكان باشگد، تر بهداشتی غیر و تر صگعتی

  دارد. وجود زيادی حد تا مشكل اي  ما كشور
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 غذايی مواد عمدي آب و آلودگی از پیشگیري و كنترل -7-5

 تشـخیص  امكـان عـد    با ، كشگدگی ويهه به زيستی عوامل یها ويهگی به توجه با

 آنهـا،  از بسـیاری  علیـه  بـر ی سـاز  سیستم ايمـ   و واكس  وجود عد  و موقع به و سريع

از  بـی   ،زيستی عوامل به غذايی مواد و آب آلودگی كگترل پیشگیری و به توجه اهمیت

 طراحـی  تهديـد  از وقوع قبل ،موف  دفاعی های عملیات از . بسیاریگردد می روش  پی 

 و بـا   در ذكرشـده  د يـل  به توجه و با زيستیتهديدات  بروز هگگا  در زيرا ،گردند می

 دشـوار  بسـیار  گیری تصمیم وريزی  برنامه امكان، مرد  بی  درايجادشده وحشت  و ترس

 سـطوح  در يیهـا  تأسیس آژانس ا( بFDA) دارو و اداره غذا متحده، ايا ت . درباشد می

 مواد تولید و تهیه مرحله از -  ز  یها مراقبتكلیه  مركزی، و دولتی ،ای ناحیه مختلف

 هـا  مراقبـت  ايـ   است. داده قرار نظر تحت كامالً را - غذايی مصر  مواد مرحله تا اولیه

 در ی مربوطـه هـا  بخـ   تمامی و است شدهتر  گسترده بسیار سپتامبر 33 واقعه پس از

 و وارداتـی  غذايی مواد از دارند. مراقبت مستقیم همكاری اداره اي  با مختلف یها ايالت

مـواد   و تغذيه امر در شاغل كاركگان آ ت، ماشی  محصو ت،بگدی  بسته داخلی، تولیدات

 عوامل سريع ی تشخیصها روش و ها تكگیك به دستیابی و مرد  مداو  آموزش و غذايی

 كگتـرل  و پیشـگیری  بـرای  متحـده  كـه ايـا ت   هسـتگد  اقـداماتی  تري  مهم از ،زيستی

 است. نموده توجه آن به غذايی مواد ناشی از یزيستی تهديدات

 

 سالم  آب تأمین و بینی پی   -7-5-1

 تـأمی   و زياد اسـت  بسیار ،ها بیماری انتشار در آن استعداد به توجه با آب اهمیت

 با وسعت و اهمیت بسیار با يی داشته باشد، به نحوی نتايج بهداشتی تواند می سالم آب

 حتـی  و مـر   يا زندگی و يا فقر سعادت معگای به تواند می سالم آب كمبود يا وفور كه
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 مهـم  بسیار اهدا  از يكی، غیرشرب و شرب آب مخازن و مگابع باشد. جگگ بروز عامل

 .  باشگد می بیوتروريسم و یزيست یها سالح

برای به حداقل رساندن خطر دسترسی غیر مجاز به مگابع و وروديهـای آب، نقـاط    

 هـا  ابـزار  اي  های پمپاژ در شبكه آب، بايد از حصار و قفل استفاده نمود. بازرسی و جايگاه

تقويـت گردنـد. همچگـی  نصـب      ها توانگد با استقرار نگهبان در محل و نصب دتكتور می

بی صدايی كه به مراكز پلیس متصـل باشـگد، اهمیـت زيـادی دارد. در     های  دهگده اخطار

نظارت و كگترل از راه دور نیز اسـتفاده  ی ها سیستمتوان از  میصورت وجود مگابع كافی، 

گونـه فعالیـت مشـكوك را بـه مقامـات مربوطـه       . شهروندان بايد ترغیب شـوند و هر كرد

توانگـد در مقابـل    مـی  هـا  ش نمايگد. بدون شك، مگابع آب سطحی از جمله رودخانهگزار

بـا مقـادير فـراوان     هـا  آب ايـ   پـذير باشـگد. مـثالً، آلـودگی     وسـیع آسـیب  ی ها آلودگی

نـه را  خا انه در نقاط خروجی تاسیسات تصـفیه كار بهی صگعتی و يا عملیات خراها فاضالب

 توان نا  برد. می

 پیـدا  دسترسـی  مـا  آب مگـابع  به دشم  عگاصر يا و ها تروريست دهیم اجازه نبايد

 بیمـاران  در صـدد درمـان   گذشـت  كـار  از كـار  ايگكه بعد از و كگگد آلوده را آن و كرده

شـیوع   بـه  مگجـر  توانـد  می باشد آلوده ،زيستیيك حمله  از بعد مصرفی آب برآيیم. اگر

  باشـد. بـا   پـی داشـته   در را دردنـاكتر ای  حادثـه  و شود مگاط  در خطرناكی اپیدمیهای

 در تـا  شـود  ذخیـره  و تهیه سالم آب ،امكان حداكثر تا است  ز  ،حادثه يك بیگی پی 

هـای   از ويهگـی  شود. يكـی  توزيع نیازمگدان بی  شده و حساب دقت هب حادثه بروز زمان

 نسبت آب یها نمونه روزانه روستاها، كگترل و شهرها در آب مگابع مراقبت از مهم بسیار

 چگـی   اسـت. در  بیوتروريسـتی  یهـا  فعالیـت  و زيستیعوامل  با عمدی یها آلودگی به

 سـبب  پالسـتیكی  لیتـری  چگـد  تـا  يـك شـده   بگدی بسته آب ظرو  استفاده از شرايطی

 توزيـع  بـی  نیازمگـدان   را تری سالم آب ر،ت آسان و بتوان بهتر بحران شرايط در شود می

 آبی هر شرايط اي  در است بهتر. تحويل داد ايشان به را خانواده هر سهمیه حتی و كرد
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 مقدار آب،بر  عالوه است شود.  ز  مصر  كلرزنی از بعد و شده جوشانده دقیقه ده ابتدا

 شـرب  آب كلرزنـی  جهـت  اضطراری شرايط برای مگاسب آن تركیبات يا و قرص كلر ی

 شـرايطی ضـروری   هر تحت مصرفی هر برای مگاسب كیفیت با آب، شود. تامی  ذخیره

 هـوايی  و شـرايط آب  و هـا  فعالیت و فیزيكی شرايط س ، به وابستهای  خانواده است. هر

 نمايد. ولی ذخیره خاص شرايط بايد برای كه دارد نیاز آب مختلفی مقادير ود،خ مگطقه

 شرايطی چگی  در است. مگاسب نفر هر ازای به روز در لیتر آب 0 ذخیره متوسط طور به

 ذخیـره  بعد روزهای برای بیشتر و استفاده نمود نوشیدن برای نیاز ازهاند به و كمتر بايد

ازه انـد  بـه  و درست بتوانگد تا داد آموزش مرد  به بايد اي  مگظور به رسیدن برای و كرد

 اصـلی  و مهـم  هـای  اولويت از يكی نمايگد. رعايت و تحمل مدتی برای را، كردن مصر 

 به و مصرفی آنهاست شرب آب تامی  و تهیه ،ديدگان حادثه به و امداد رسانی تداركات

 احتمـالی،  حادثـه  هر از برای جلوگیری آب مگابع از حفاظت و آب سالمت ،علت همی 

 افراد شركت برای شرب آب تامی  است. ضروری و ديگران  ز  خرابكاری عملیات حتی

 در .اسـت  يگـان  هر وظیفه لجستیك اولی  و تري  مهم از نظامی عملیات يك در كگگده

 یهـا  باشـد. آزمـاي    اجرا قابل و عملی فوراً كه هستیمريزی  برنامه نیازمگد ،شرايط اي 

 نظـر  ايـ   از و ندارنـد  زيستی تشخیص عوامل برای را  ز  پوش  متأسفانه آب روتی 

 نحوی به ها پرسگل آن و آمده وجود بهای  زنجیره مجهز یها آزمايشگاه هستگد. بايد ناقص

 روزانـه صـورت   بـه  آب شـیمیايی  -میكروبی كیفیت در تغییر هرگونه كه ببیگگد آموزش

 وقـوع  از یمتـوان  می ترتیب گردند. بدي  ارسال مركزی هوشمگد مركز و به و ثبت ضبط

 توجیـه  نیازمگـد  اول وهلـه  در كـار  ايـ   آگاهی يـابیم.  بیوتروريسم و زيستی حمله يك

ای  دوره برقراری سـمیگارهای ، آن راه تگها و است با دست گیران تصمیم و سازان متصمی

تشـريح   متفاوت یها گروه برای را بیوتروريسم و یزيست یها سالح مختلف ابعاد كه است

 از استفاده است برای ممك ، پیوندد می وقوع هب كه اضطراری شرايط از بسیاری در د.گكگ

 نیازمگـد  ،شـور  آب مگـابع  يـا  و ی سطحی هستگدها آب بعضاً كه دسترسی در آب مگابع
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 اختیـار  در و تصـفیه  را آب وقـت  اسـرع  در بتوانگـد  باشیم كـه  بسیاری یها خانه تصفیه

 روش بـه  آب ی تصـفیه ها دستگاه كاربرد امروزه بی  اي  دهگد. در قرار مصر  كگگدگان

 یها قابلیت با و اند كرده پیدا خاصی غشائی جايگاه فیلتر یها روش ديگر و معكوس اسمز

 .كگگـد  تأمی  مختلف شرايط در را نظامی نیروهای نیاز اند نتوانستههگوز دارند  كه با ئی

 روش را همـی   و اسـت  نشـده  يافـت  آنهـا  برای تر مگاسب جايگزي  تابحال ،با اي  وجود

 شـرب  آب ،آن كمـك  و بـه  نمـود  كـارگیری  به و ازیاند راه اضطراری شرايط در توان می

 انـواع  توانـد  می تراوا نیمهء غشا بودن دارا علت به روش نمود. اي  تهیه را مرد  مصرفی

 عگاصـر جزئـی،   و سـمو   و هـا  ويـروس  و هـا  بـاكتری  آلـی،  مـواد  مثل آب، یها آ يگده

 بیولوژيكی حوادث در روش مطمئگی و نمايد حذ  را محلول های نمك و ها هیدروكرب 

 از بعـد  نباشـد آب ای  حادثـه  كـه  شـرايطی  در مـد نظـر قـرار گیـرد.     آيگده در احتمالی

ای  حادثـه  كه زمانی ولی است قابل شرب گگدزدائی از بعد و ها خانه تصفیه درسازی  صا 

 گذرانـدن  بـا  شـدن  فیلتر از بعد آب است  ز  ،افتد اتفا  زيستی عوامل از انتشار ناشی

 از تا شود گگدزدائی مصر  و فعال كرب  بسترهای سپس و معكوس اسمز فرآيگد تصفیه

 در معكـوس  اسـمز  شـود. روش  حاصل آب اطمیگان در آلودگی وجود عد  از طري  اي 

 .دارد كـاربرد  متفاوت كیفیت با یها آب انواع برای تصفیه و مختلف و هوائی آب شرايط

 شـته، دا بـا ئی  تحرك و جابجائی قابلیت ،بوده استفاده قابل روز هشبان طول در اي  شیوه

 آن از نگهداری و برداری هو بهر روز هب آن فگاوری و بوده برخوردار مگاسبی ازهاند  و وزن از

 است. آسان

 

 غذايی مواد كنترل و نظارت بر منابع آب و -7-5-1-1

عفونی و يا عوامل بیمـاريزای قابـل   ی ها بیماری  میيی كه در پاس  به اپیدها فعالیت

ناشـی از  هـای   شـود، بـرای شگاسـايی اپیـدمی     مـی انتقال توسط آب و مواد غذايی انجا  

 طـور  بهنبايد  ها سازماند. در حقیقت، گباش میو شیمیايی مگاسب  زيستیآلودگی عمدی 
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ثالً نبايـد  مجزا و اختصاصی برای مقابله با تروريسم يا حوادث ناشی از آن اقدا  نمايگد. م

مگظـور   بـه هر سازمانی برای امگیت مواد غذايی مورد نیاز خود يـك روش اتخـاذ نمايـد.    

اپیدمیك با هر علتی يـا عواقـب ناشـی از آنهـا بايسـتی نظـارت بـر        ی ها بیماریمقابله با 

تهیـه   هـا  بیماری میيی كه برای نظارت بر اپیدها تقويت گردد. پرسشگامه میبهداشت عمو

)مثالً نشـان دهـد    طراحی شوند كه شامل شگاسايی راه ورودای  بايستی به گونهگردد  می

آلـودگی باشـد.    ءعامل بیماری از طري  آب، غذا يا هوا مگتقل شده است(، میزان و مگشا

ــت  ــد فعالی ــومی، باي ــاموري  بهداشــت عم ــانی،  يشــان را ها م ــبكه آبرس ــان ش ــا كاركگ ب

كه بتوانگـد   یطور بهگگدكان هماهگگ نمايگد. ك مواد غذايی و نیز مصر های  كگگده ذخیره

 هـا  خريد و برگشت دادن مواد غذايی يا ساير فراوردههای  درخواست ،با اطمیگان و سرعت

 را ارزيابی نمايگد و اگر به موردی از آلودگی برخورد كردند، مجريان قـانون را در جريـان  

 قرار دهگد. امر

 

 ی و برگشت دادن محصوالت فروشگاه ردياب -7-5-1-1

انجا  تحقیقات در خصوص حوادث مرتبط با محصـو ت غـذايی يـا سـاير     مگظور  به

موضوع بايستی  اي  ی تعدادی از آنها  ز  است.ردياب، ها فروشگاهمواد مصرفی موجود در 

نیـز   مقابله با حوادث مدنظر قرار گیرد. شگاسـايی سـريع مگـابع آلـودگی و    های  در برنامه

دهـد. همچگـی  باعـث     مـی ، به شدت تعداد تلفات را كاه  اند محلی كه مواد آلوده شده

گـردد. در خصـوص آلـودگی آب     میتسهیل در خارج كردن محصو ت آلوده از فروشگاه 

ــامیدنی ــه  ،آش ــت دادن نمون ــودگی آب   ای  برگش ــه آل ــوردی ك ــت. در م از آن  ز  نیس

شـبكه  هـای   ضـروری بايسـتی بـرای تمـا  قسـمت     آشامیدنی رخ دهد، اقدامات سريع و 

گان نیز بايستی آگـاه  كگگد مصر آبرسانی كه ممك  است آلوده شده باشد، انجا  گیرد و 

های  از شبكه آبرسانی و نیز چشمه پیشرفته و درك صحیحهای  شوند. در هر حال، برنامه

محصـو ت   تولیـد هـای   آب بسیار حايز اهمیت است. در بسـیاری از شـبكه  تأمی   اصلی
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كشاورزی امكان برگشت دادن بسیاری از محصو ت وجود ندارد. زيرا، در مزارع كوچـك  

ك چگد مزرعه نیـز  اند گردد. محصو ت میتولید  میمواد اولیه خا  را تركیب و محصول ك

آلـودگی   ءرو، مشخص كردن مگشا اي  گردد. از میبا هم ادغا  و يك محموله بزر  تولید 

يـك   . به عبارت ديگر، يافت  ارتباط بی  يك محموله آلوده باباشد میامری بسیار مشكل 

از ای  برگشـت دادن نمونـه   ،خرد؛ بسیار مهم اسـت. در خصـوص مـواد خـا     كگگده  تولید

امگیـت مـواد غـذايی    كگگـده   تعیی  ،كگترلی زنجیره تولیدهای  محصول و نظارت بر معیار

شده و در مگاط  وسیعی پخ  مركزی تولیدهای  ها در كارخانه كیاست. بسیاری از خورا

گونه مـواد،   اي  گردند. گاهی ممك  است محصولی توزيع جهانی داشته باشد. آلودگی می

 ءترتیب، تعیی  سـريع مگشـا   اي  به د.گرد میباعث گرفتاری تعداد زيادی از مرد  جهان 

را تسهیل  ها فروشگاهكه خارج كردن محصو ت آلوده از ايگ آلودگی و مگاط  آلوده ضم 

مـوثر تعـداد تلفـات را كـاه  دهـد. در هـر حـال برگردانـدن          طور بهتواند  مینمايد،  می

  يك اقدا  ضروری است. ،محصول از فروشگاه به محل تولید

 

 اصلی آبهاي  بررسی مسیر يا لوله -7-5-1-3

د، ممكـ  اسـت نسـبت بـه     دهگـ  مـی خانه انتقال  اصلی كه آب را به تصفیههای  لوله

هـای   كـه در تمـا  شـبكه    هـا  لولـه  ايـ   پذير باشگد. در هر حال، موقعیـت  آلودگی آسیب

عوامـل شـیمیايی يـا    سـازی   خگثـی  كه كگد میجاب اي آبرسانی، قبل از تصفیه قرار دارند،

شگاسايی يـك نـوع خـاص از مـواد      ،حال اي  زا، و نیز شگاسايی آنها انجا  گیرد. بابیماري

تـوان   میبرخی از عوامل میكروبی را ن ،عالوه ت. بهسشیمیايی يا راديواكتیو بسیار مشكل ا

اكتیو و برخـی از عوامـل   گی ، بیشتر مواد شیمیايی و راديوشگاسايی كرد. همچ سرعت به

تـأمی    غیر فعال يا حذ  نمـود. بـرای   ،مرسو ی ها روشتوان با  میمیكروبی را ضرورتاً ن

 هـا  خانـه  ان از همان تجهیزات حفـاظتی تصـفیه  تو میبخ  از شبكه آبرسانی  اي  امگیت

 استفاده نمود.
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 ها خانه بررسی تصفیه -7-5-1-4

برخوردارنـد. كـاه  يـا حـذ      آب از اهمیت حیاتی تأمی   در شبكه ها خانه تصفیه

بیماريزا بـه شـبكه آبرسـانی باعـث     های  و وارد كردن عمدی ارگانیسم ها كگگده ضدعفونی

اپیـدمیك ناشـی از آب كـه    ی ها بیماریگردد. اخیراً  میانتشار ارگانیسم به سراسر شبكه 

د يلـی   ،سـگتی  طور بهرخ داده است.  ،آن بودهضدعفونی جاد اختالل در عملیات اي در اثر

مسری و مواد شـیمیايی صـگعتی   ی ها بیماریدر مقابل  میفظت از سالمت عموابرای مح

آبرسـانی معمـو ً از نزديـك    هـای   شبكهويهه   بهآب های  خانه تصفیهرو،  اي  وجود دارد. از

مرتـب   طـور  بـه بايـد   خانـه  تصـفیه تحت كگترل هستگد. پرسـگل آزمايشـگاه مسـتقر در    

 مـورد بررسـی قـرار دهگـد. احتمـا ً      يی برای تشخیص انواع مختلـف آلـودگی را  ها نمونه

بـرای   خانـه  تصـفیه پذيرترند. دسترسی پگهان به يك  كوچك تا متوسط آسیبهای  شبكه

 ايـ   به شدت محـدود گـردد.   امگیتی متعدد عبايد با تعبیه موان ها كگگده وارد كردن آلوده

در فواصـل   زنی استفاده از گشت ،از جمله ؛ديگر تقويت نمودهای  توان با ابزار میموانع را 

مقاو  و كار گذاشت  آژير اعالن خطر در تجهیـزات  های  بسته، قفلنامگظم، تلويزيون مدار

 توان نا  برد. مینیز تجهیزات بازرسی را  مهم و

كلر زنی در بسیاری از عوامل بیماريزا و نه همه آنها موثر است. كلر به آسانی در آب 

خطر  ،مگاط  پر جمعیت رويهه د هياد گاز كلر در مخازن آب بشود. وجود مقدار ز میحل 

هزيگـه  كـه يـك روش پر   ايـ   نمايـد. اوزون زنـی بـا    مـی عملیات تروريسـتی را متوقـف   

است، ولی معمو  بر مواد آلوده كگگده، عوامل بیمـاريزا و سـمو  بسـیار    كگگده  ضدعفونی

 .باشد میاوزون كمتر از كلر كگگده  حال، پايداری اثر ضدعفونی اي  موثر است. با

 

 كشی توزيع آب لولههاي  بررسی شبكه -7-5-1-5

تحـت فشـار   صـورت   بهزمیگی و كشی زير شده از طري  شبكه لوله معمو ً آب تصفیه

توزيـع آب  كشی  لولهگیرد. از آنجا كه كاربرد اصلی شبكه  میقرار كگگده  در اختیار مصر 
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ی هـا  آبتواند از تمـاس   می ماهیت فشاری شبكهتحت فشار، رساندن آب به مرد  است، 

وارد  شده جلوگیری نمايد. لـذا  ی تصفیهبا آب آشامیدن ها فاضالبسطحی زيرزمیگی و نیز 

نمايد ولی بـاز هـم غیـر     میبسیار مشكل  ها آبگونه  اي  را به ها كگگده كردن عمدی آلوده

دسترسـی پیـدا    ها سیستم اي  تواند به میممك  نیست. يك تكگیسی  مجرب به آسانی 

كگگده  گیرد تا وقتی كه به دست مصر  میزمانی كه آب تحت فرايگد تصفیه قرار  از كگد.

 گونه آلودگی ممك  است در آن باقی بماند.رسد، هر می

 

 آبي ها برجخازن و مبررسی  -7-5-1-6

گان آب آشـامیدنی مـورد   كگگـد  مصـر  اغلـب   ،آبرسـانی هـای   در بسیاری از شبكه

بلكـه از طريـ  مخـازن و     ،كگگـد  مـی مستقیم از مگبع اصلی دريافـت ن طور  بهنیازشان را 

ترتیـب   ايـ   گـردد. بـه   مـی تـأمی    آب مصرفی آنها ،ی هوايی نصب شده در محلها برج

محلی و اغلـب بـا فشـار    كشی  لولهگان از طري  شبكه كگگد مصر توزيع نهايی آب برای 

ی تحـت فشـار جاذبـه    ها برجمخازن و  اي  درشده  تصفیهگیرد. آب  میيكگواخت صورت 

شی از ارتفاع بوده و بگابراي ، فشار زيادی در آنها وجود ندارد. البته بايد درنظـر داشـت،   ان

بـا    تـر اسـت. بـرای    ها قرار دارد، محافظت از آنها آسان برجتا زمانی كه آب در مخازن و 

نتوان بـه سـهولت   شرايطی را ايجاد نمود كه ی آب، بايستی ها برجبردن امگیت مخازن و 

 ها كشی، تعبیه موانع متعدد در ورودی تواند با نرده میامر  اي  به آنها دسترسی پیدا كرد.

تاسیسـات را بـا    ايـ   توان امگیـت  میهای ورودی انجا  شود. همچگی   و نیز بست  درب

صدايی كه به اداره پلیس متصل است و نیز اتا  كگتـرل   بیهای  ، نصب آژيرها آشكار ساز

كگتـرل كیفـی   و توان از وسايلی برای پاي   میتقويت كرد. در صورت وجود مگابع كافی 

 آب، تلويزيون مدار بسته و نیز استقرار نگهبان در محل بهره جست.
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 محلی توزيع آبكشی  لولهبررسی شبكه  -7-5-1-7

آب تحت فشار را به شیرهای داخـل مگـاط  مسـكونی     ،كشی لولههای  شبكه آنكهبا 

 ايـ   پذير بسیاری نسبت به آلودگی عمدی در آنهـا وجـود دارد. بـا   رسانگد، نقاط نفوذ می

باشـگد. ولـی اگـر آب     مـی گـذار ن زيـادی تاثیر هـای   بر جمعیـت  ها آلودگیگونه  اي  حال،

كـه  ايگ بعد از تصفیه شدن آلوده گردد، بـه خـاطر  توزيع، های  آشامیدنی موجود در شبكه

 ايـ   آبكگگـده   جاد صدمه و مر  در افراد مصر اي  وجود ندارد، خطرسازی  امكان رقی 

مشـترك  كشـی   لولـه شـبكه   ،معی  و مگازلی ها ساختمانبیشتر است. برخی از  ها شبكه

امر باعث شـده اسـت كـه     اي  گردد. میتأمی   دارند و اغلب آب مورد نیاز آنها از مخازن

دسـت   انـه كار بـه تر به عملیـات خرا  مقايسه با شبكه سراسری آب، راحت ها، در تروريست

 هـا  سـاختمان تواند  میتوزيع آب های  شبكه اي  در ها كگگده زنگد. وارد كردن عمدی آلوده

حال، آلوده كـردن بخـ  كـوچكی از شـبكه     هرمختلفی را هد  قرار دهگد. در يا مگاط 

   گردد. میتواند مگجر به گسترش هراس عمو میتوزيع آب 

تواند مگجـر بـه گسـترش     میآلوده كردن حتی يك بخ  كوچك از سیستم توزيع 

آب بايـد توجـه   های  هكگگد مصر و هم  ها كگگده شود. بگابراي ، هم ذخیره  میهراس عمو

هـای آمـادگی    موضوع بايد در طـرح  اي  محلی داشته باشگد.توزيع های  به شبكهای  ويهه

ی اداری و مسـكونی،  هـا  سـاختمان توزيـع محلـی مـثالً در    های  نیز لحاظ شود. در شبكه

هـای   درپـوش  وسـیله  بـه كگتورهـا بايـد    ،آبكشی  لولهحفظ و نگهداری خطوط مگظور  به

 خصـوص  بـه مشـكوك،  های  ر داده شوند. كلیه رفتارای مخصوص قرها اتا دار و يا در  قفل

به مسئولی  مربوطه  معمول همراه باشگد، بايد فوراًی غیراگر با اقدامات نگهداری و تعمیر

جـاد شـرايط مطلـوب بـرای     اي بكه توزيـع آب باعـث  شهای  گزارش شوند. تفكیك قسمت

 گردد. میپذير  شده شبكه امكان ترتیب، جداسازی بخ  آلوده اي  گردد. به میكگترل آن 

پیشرفته توزيـع آب متـداول اسـت و    های  ويهگی در طراحی اغلب شبكه اي  رعايت

ی هـا  آلـودگی و پاكسـازی   هـا  با مشكالت متداول نظیر تعـويض و تعمیـر لولـه    مواجهدر 
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، هـا  بیمارسـتان نظیـر   خصـوص  بهبرد دارد. در تاسیسات حساس میكروبی غیر عمدی كار

شده و نیـز  و كارخانجات تولید غذاهای كگسرو های امگیتی های عمومی، سرويس سرويس

 تصفیه مضاعفی بايد مد نظر قرار گیرد.های  های آب، فرايگد بطری

 

  سالم غذاي تأمین و بینی پی   -7-5-1

 ذخیـره  و ونقـل  حمـل  و سپسبگدی  بسته و غذائی مواد و آب مگابع كامل حفاظت

 اعمـال  بـا  اسـت   ز  و غذاسـت  و آب از آلـودگی  پیشـگیری  راه بهتـري  ، آنهـا  كـردن 

حـداقل   بـه  هـا  بیمـاری  عوشی خطر طري  اي  از تا شود محق  اي  امر  ز  های كگترل

 غـذايی  مـواد  از آلـوده، اسـتفاده   مگاط  غذايی مواد و آب از استفاده عد  برسد. ممك 

 رعايت انفرادی، تجهیزات تهیه مقامات بهداشتی، دستور طب  مطمئ  وشده  بگدی بسته

 مـواد غـذايی   از اسـتفاده  عد  غذايی، مواد مصر  و توزيع تهیه، نگهداری، در بهداشت

 های دا  با تماس عد  - اند گرديده تهیه مجاز غیر صورت به كه - گوشتی غیر و گوشتی

 كـردن، جـدا   نگهـداری  و جونـدگان  حشـرات  دسترس از دور آنها، یها فرآورده و هآلود

 مراكز به گزارش سريع و مصر  از قبل غذا كامل پخت  ،پخته و خا  غذايی كردن مواد

از جملـه اقـدامات اساسـی در     ،غیره مشكوك و موارد هرگونه مشاهده صورت در مسئول

 باشگد. میاي  خصوص 

 

 امنیت قبل از تولید، تولید و برداشت محصوالت كشاورزي -7-5-1-1

ی مگتقله از طري  آب و مـواد غـذايی   ها بیماریبسیاری از ها:  امنیت غذاي دام -

غـذايی مگتقـل شـده و بـا       غذايی حیوانی و انسانی در زنجیرههای  توانگد بی  فراورده می

گردنـد. از   هـا  انسـان مصر  دا  آلوده موجب گسترش و انتقال بیمـاری از حیوانـات بـه    

تواند بر سالمت انسـان داشـته باشـد؛     می ها فراورده اي  طرفی تاثیری كه آلودگی عمدی

بر امگیت غذايی و اقتصاد يك كشور است. بسـیاری از   ها هكگگد مصر اعتماد دهگده  نشان
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 یهـا  سیسـتم برخوردارنـد.  ای  تركیبات خوراك دامها در بازارهای جهانی از اهمیت ويـهه 

هـای   معیـار  محصـو ت نیـز لحـاظ شـوند.     ايـ   سالمت، بايستی در كگترل كیفیتأمی  

ی ضـد  هـا  سیسـتم محصـو ت و نیـز كگتـرل     ايـ   امگیتی از جمله كگترل دسترسی بـه 

كـار   بـه بايد  ها فراورده اي  سازی و ذخیره ونقل حملی و پلمپ در جريان تولید، كار بهخرا

هـا   و برگشت دادن تركیبات غـذايی و خـوراك دا   آوری  جمعهای  گرفته شوند. مكانیسم

 بايستی تسهیل گردد.

 

مگاط  تولید كشـاورزی، از   محصوالت كشاورزي:كننده  امنیت مناطق تولید -

 ايـ   گردد. در میها را شامل  مزارع كوچك تا مزارع بزر  كشت و صگعت و نیز دامداری

مگظـور   بـه يی هـا  امگیت به تگهايی. اخیراً برنامـه تأمی   مگاط ، اولويت با تولید است و نه

های كشاورزی تدوي  شده است كه دربردارنده امگیت مواد غذايی نیز  فعالیتسازی  بهیگه

پـذير   عمدی آسـیب ی ها آلودگید نسبت به گتوان میشوند. مگاط  تولیدات كشاورزی  می

پذير هسـتگد.   و نیز ساير مواد شیمیايی آسیب  میهای س ك  اشگد. مثالً، در برابر حشرهب

شـوند.   مـی و شیمیايی آلوده  زيستیسط مواد آب مورد استفاده برای آبیاری به راحتی تو

كـار   بـه معیارهای كگتـرل   ،پذير نقاط آسیب در باشد كهای  گونه رو، روند كار بايد به اي  از

ی عمـدی و غیـر عمـدی را شگاسـايی و     هـا  آلـودگی جاد اي  به طوری كه بتواند برده شود

شوند،  میو سبزيجات مستقیماً و بدون فراوری مصر   ها كه میوهايگ كگترل نمايد. نظر به

شگاسايی و از بـی  بـردن   مگظور  بهكگترلی های  فرصت محدودی برای به كارگیری معیار

آلودگی دارند. در حالی كه تعداد زيادی موارد وقـوع آلـودگی عمـدی در خـالل فـراوری      

دهگـده   نشـان امـر   ايـ   تولید گوشت، ماهی، مرغ و محصو ت لبگی وجود داشته اسـت. 

تـوان احتمـال آلـودگی غیـر عمـدی يـا        میرو،  اي  محصو ت است. از اي  پذيری آسیب

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

هـای برداشـت محصـول، از     كگترلی مگطقه در نظر گرفت. در برخی از فعالیـت های  معیار
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جاد آلـودگی عمـدی   اي فرصت مگاسبی را برای ،محصول در فضای بازه خشك كردن ملج

اورده كشاورزی و نیز نظـارت بـر   ری تولید فها بخ آورد. كگترل دسترسی به  می وجود به

 برده شود.كار  بهدر واكگ  به تهديدات احتمالی يا قطعی بايد  خصوص بهآنها، 

 

 مواد خام ونقل حملو  ذخیره سازي -7-5-1-1

محصو ت كشاورزی، از فضای باز گرفته تا سیلوهای عظـیم  سازی  ذخیره تاًسیسات

اقیـانوس پیمـا، در   هـای   ؛ از وسايل نقلیه شخصی گرفته تا كشتیونقل حملو نیز وسايل 

امگیـت وجلـوگیری از   تـأمی    قابـل اجـرا وجـود دارد. بـرای    هـای   هر مورد دستورالعمل

 ونقـل  حمـل و كانتیگرهـای مخصـوص   سـازی   دسترسی غیر مجاز بـه تاسیسـات ذخیـره   

تـوان   می فیزيكی مثل حصار و قفل استفاده كرد. همچگی های  توان از ابزار می، ها فراورده

و آژيرهای بی صدايی كـه   ها رديابگیری پرسگل امگیتی و استقرار آنها در محل، كار بهبا 

مگـی را افـزاي  داد. اگـر مگـابع مـالی      اي  شوند، میهای امگیتی مربوطه متصل  به قسمت

های مخصوص كگترل از راه دور نیز اسـتفاده   زيونيو تلو ها توان از دوربی  میاجازه دهگد 

آشكار ساز های  های و  ك و مهر در صورت امكان بايد از قفل  بزرهای  كرد. در كانتیگر

تـوان از مـواردی مثـل     مـی  هـا  ابـزار  اي  و مقاو  به دستكاری استفاده كرد. برای ساخت 

 گسترده موجود هستگد استفاده كرد. طور بههای درزگیر كه  نوارها و مو 

 

 فراوري مواد خام -7-5-1-3

های سالمت مواد غذايی در مرحله فراوری مواد خا ، موارد احتیاطی مـورد   در طرح

بايـد اجـرا شـود.     HACCPی ها سیستمنیاز جهت پیشگیری از آلودگی عمدی همانگد 

در مـورد  ويهه   بهگیرد نیز مهم است،  میآبی كه در فراوری مواد غذايی مورد استفاده قرار 

شـود. اغلـب    مـی و سبزيجات كه كمتري  فرايگـد روی آنهـا انجـا      ها غذاهايی مثل میوه

، شستشوی آنها است. موارد احتیاطی كه بايـد  ها فراورده اي  كار قبل از مصر  تري  مهم
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آب آشـامیدنی نیـز   تـأمی    هـای  يی است كه در مورد شـبكه ها رعايت شود، مشابه همان

ی فـراوری مـواد   هـا  سیسـتم آب مصـرفی. در بسـیاری از   وتحلیل  تجزيهمثل  ؛وجود دارد

 ؛باشد میمحل تصفیه حرارتی  ،میكروبیی ها آلودگینقطه كگترل  تري  مهمغذايی، اغلب 

گیـرد ممكـ  اسـت     میهای معمولی و در زمان كم صورت  زيرا رويكردهايی كه با حرارت

میكروبی كافی نباشد و حتی ممك  است تاثیری ی ها آلودگیانواع  میبرای تاثیر روی تما

 نداشته باشد يا تاثیر آن كم باشد. میدر كاه  آلودگی با مواد شیمیايی س

 

تجهیزات  و ها بخ   میدسترسی به تما ي فراوري محصوالت:ها بخ امنیت  -

هوايی و آبی، بايد كگترل و پـاي   های  و شبكهسازی  ی ذخیرهها بخ حساس، از جمله 

 ،بـع آن تود نفوذپذيری كمتـری دارد و بـه   ش میی بسته كه اغلب تصور ها سیستمشوند. 

بگیرد. وسايل شخصی مثل  نیاز به نظارت و بازرسی در آنها كم است نیز بايد مدنظر قرار

 د.نی حساس آورده شوها بخ ظرو  ناهار نبايد به 

 

محـل ورود مـواد خـا  بـه     تحلیل مواد خام و فـراوري محصـوالت:   و تج يه -

. در صورت امكـان  باشد میی فراوری ها عملیاتزنجیره فراوری، يك نقطه حیاتی در اكثر 

مـواد    میتمـا وتحلیـل   تجزيـه بايد از مگابع مطمئ  مواد خا  استفاده شود. از آنجايی كه 

مورد استفاده در اعمال تروريستی غیر ممكـ  اسـت، تاكیـد بیشـتر بايـد بـر انحـرا  از        

تحلیل محصو تی كه تحت فـراوری نهـايی   و مال باشد. در نمونه گیری و تجزيهشرايط نر

جاد آلودگی عمدی مورد توجه قـرار گیـرد. هـر گونـه     اي ، همیشه بايد امكاناند گرفتهقرار 

وجود آلـودگی باشـد، بايـد بـه دقـت      دهگده  نشانانحرا  از مسیر نرمال كه ممك  است 

 بررسی شود.
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 انتقال محصوالت فراوري شدهو نقلو  سازي ذخیره -7-5-1-4

و سـازی   مجاز به تاسیسـات ذخیـره  امگیت و جلوگیری از دسترسی غیر تأمی   برای

ده كـرد.  ابايد از ابزارهای فیزيكی مثل نرده و قفل استف ونقل حملمخصوص های  كانتیگر

و آژيرهـای بـی    هـا  رديـاب توان از پرسگل امگیتی مستقر در محـل،   میا آنه برای تقويت

شوند، استفاده كرد. وسیله ديگری كـه   میی امگیتی مربوط متصل ها بخ صدايی كه به 

هـای   بگـدی  . بسـته باشـد  مـی برد، دوربـی  و تلويزيـون كگتـرل از راه دور    كار  بهتوان  می

محصو ت  میبرده شود. تماكار  بهشده و مقاو  در برابر دستكاری در همه حال بايد  پلمپ

 ارسال مجدد، مورد بررسی قرار بگیرند. از شده بايد قبل داده برگشت

 

 فروشی محصوالت توزيع عمده و خرده -7-5-1-5

تـأمی    نفوذپـذير شـبكه  ی هـا  بخـ  شـامل   ،هـا  فروشگاهو فروشی  عمدهی ها بگگاه

و مقـاو  در برابـر   شـده   پلمـپ هـای   كـه محفظـه  ايگ غذايی هستگد. با وجودهای  فراورده

ی غیر عمدی بسـیار مفیـد هسـتگد، افـرادی كـه بـا       ها آلودگیدستكاری در برابر كاه  

تـوان در آن نفـوذ كگگـد. دسترسـی محـدود و       میچگی  ابزارهای امگیتی آشگايی دارند، 

ممكـ    هـا  ظـارت نهای امگیتی و ساير  و سیستم حراستی ويهه شامل دوربی شده  كگترل

 است مورد نیاز باشد.

توان مشتريان  می ،ها در قفسهبرای كاه  احتمال جايگزي  كردن محصو ت آلوده 

نشده نسـبت بـه آلـودگی     بگدی بستهمگع كرد. غذاهای  ها فروشگاهبه  ها را از آوردن بسته

ــا يی د ،عمــدی ــذيری ب ــذاهای  انفوذپ ــودگی عمــدی در غ ــوگیری از آل ــرای جل ــد. ب رن

خیلـی  هـای   بايـد از محفظـه   هـا  كگسـرو بگدی  بستهنشده و در مراحل قبل از  بگدی بسته

محصو ت مورد نیازشان را  ،فروشی خردهو فروشی  عمدههای  استفاده كرد. مغازه ئ ممط

بايد از مگابع قابل اعتماد تهیه كگگد. جابجايی محصو ت غذايی غیر اسـتاندارد بـا سـاير    

افتـد. اسـتفاده از    مـی محصو ت با ارزش )جعل كردن( در نقـاط مختلـف جهـان اتفـا      
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شده كـه اغلـب آلـوده نیـز      و تركیبات جايگزي  ءجزاتقلبی و اهای  محصو ت با برچسب

 .باشد میهستگد، از انواع جعل كردن 

 

 هاي غذا خوري و تهیه غذاي خانگی   بررسی سرويس -7-5-1-6

خوری همواره هدفی بـرای  های غذا سرويس دهی غذا: منی در سرويساي موارد -

ها و موسسات در ظرو   ر رستورانغذايی كه دهای  حمالت تبهكارانه بوده است. چاشگی

ی عمدی نفوذپذير هستگد. كگترل دقی  مكـان  ها آلودگیشوند، نسبت به  میباز عرضه در

بـرای جلـوگیری از آلـودگی عمـدی      میغـذاخوری عمـو  های  تهیه سا د و ساير سرويس

ی فروش اتوماتیـك اغلـب تحـت نظـارت     ها دستگاهممك  است  ز  باشد. از آنجايی كه 

جاد آلودگی قرار بگیرند. ممك  است نیاز بـه نظـارت دقیـ     اي هد نیستگد، ممك  است 

 وجود داشته باشد و همچگی  استفاده از ابزارهای پلمپ و آشكارسازها  ز  شود.

 

هـای   برنامـه  غذايی در تهیه غذاها در منازل شخصی:هاي  سالمتی فراوده -

بايد شامل اطالعاتی در مورد آلودگی غیر عمدی نیـز باشـد. بـه     ها هكگگد مصر آموزشی 

شـو و پخـت كـافی غـذا قبـل از مصـر ، تاكیـد        طر آلودگی غیر عمدی، بايد بر شستخا

محصو تی كه  توجه كرد. ها بايد دقیقاً بگدی ی شود. همچگی  به پلمپ بودن بستهبیشتر

محصو تی كه دارای كیفیت مـورد  يا جعبه آنها مورد ترديد است يا بگدی  بستهاستحكا  

انتظار نیستگد مثالً ظاهر، بو يا مزه غیر طبیعی دارند، نبايد تهیـه و مصـر  شـوند. اگـر     

و  میمشكوك به دستكاری هستیم، بايد تهیه كگگده، فروشگده و ماموري  بهداشـت عمـو  

 مجريان قانون همگی مطلع شوند.
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 شود: توجه ذيل نكات به بايد خاص شرايط برای سالم غذای تأمی  در كلی طور به

 نشود. قطع غذائی مواد انجماد سیكل -3

 و ونقـل  حمل و مراحل كوتاه ا مكان یحت مصر  محل تا ونقل حمل مسیرهای -3

 باشد. كم جابجايی

 شوند.بگدی  بسته مگاسب جگس با غذائی مواد ترجیحاً -1

 شود. فراهم سالم و كافی و مگاسب ذخیره برای  ز  تسهیالت -0

 باشد. سالم و بهداشتی ا،غذ پخت شرايط -1

 باشد. سالم غذا پخت برای مصرفی آب -1

 صـورت  در نشـود و  نگهـداری  مصـر   از قبـل  زيـادی  مـدت  شده هآماد غذای -3

 شود. نگهداری گراد سانتی درجه 01 با ی يا و درجه 0 از كمتر دمای در ، ياضرورت

 كگسروشده غذائی و مواد شود توجهشده  بگدی بسته غذائی مواد مصر  تاري  به -1

 و شـوند  پـاك  آلـودگی  گونـه ره وجـود  از، از مصـر   قبـل  دادن حرارت فرآيگد با بايد

 دارای بـوی  شـده،  سـیاه  كرده، باد نیستگد )مثالً طبیعی وضعیت كه دارای كگسروهائی

 شوند. آن( نبايد مصر  داخل غذائی مواد در حباب وجود نامطبوع،

 تا گیرد قرار مسئولی  بهداشتی تأئید مورد ،توزيع از قبل آماده غذاهای كیفیت -3

 شود. پیشگیری غذای آلوده مصر  از ناشی یها بیماری شیوع از

 از تر  پائی به آنها فعالیت آبی كاه  جهت غذائی مواد كردن تغلیظ و خشك -31

  كگد. می جلوگیری سم تولید از 11%

 مصـر   و بعد شده هپخت خوبی به بايد قرمز و سفید گوشت ويهه به غذائی مواد -33

 شود. خودداری پز منی غذاهای مصر  از بايد و شوند

 شود. ممانعت پخته و خا  غذائی مواد تماس از -33

 شوند. داشته نگه دور غذائی مواد نگهداری محل از خانگی حیوانات -31
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 روش بهتولیدشده  فاضالب و بشود غذا طب  و تهیه در فردی بهداشت رعايت -30

 شود. دفع بهداشتی

 شوند. حفظ وغباردگر با شدن آلوده از غذائی مواد -31

 شود. پاستوريزه( اجتگاب غیر شیر ويهه به) لبگیات مصر  از ا مكان یحت-31

 

 حفاظت از منابع مرتبط با آب و مواد غذايی -7-6

 غذايى مواد كنندگان توزيع و كنندگان تهیه بر نظارت -7-6-1

 بیگگـاه  افـراد  علیـه  بـر  زابیمـاري  عوامل یها حامل عگوان به است ممك  غذايی مواد

 بـه  راحتـی  بـه  كـه  را آلـوده  یهـا  گوشت و ها شیرخشك روزه داستان روند. همهكار  به

 بـر  نیـز  برفكی تب يا و گاوی شگويم. جگون می ،شوند می ارسال كگگده  مصر یها كشور

 توزيـع  تولید و مراكز بر ناظر یها سازمان و ها اداره كاركگان كلیه است. برای ها زبان سر

 یها بايد كالس ندارند را خود حرفه با مگاسب یها آموزش رسد می نظر هب كه غذايی مواد

 مـورد  بايـد  شـاغل  كاركگـان  نوآموزی و بازآموزی یها شود. برنامه برگزار ويهه آموزشی

 مراقبت اداره كارمگدان آيد. چگانچه عمل به ها آن از  ز  یها حمايت گرفته و توجه قرار

 آنان عهده بر اهمیتی با كار كه بدانگد و ويهه قرار گیرند یها آموزش تحت غذايی مواد از

 دقت با را خود احتما ً وظايف ،شوند می نظارت نیز ديگر یها ارگان توسط حتی و است

خشـك(   و ترصورت  به) غذايی یها محموله داد. ورود خواهگد انجا  بیشتری حساسیت و

 از بايـد  غذايی مواد گمركی یها آزمايشگاهگردد.  تلقی حساسیت با بايد كشور به داخل

 تجهیـزات  و ديـده  شآمـوز  انسـانی  نیـروی  از حیـث  و شـده  خـارج  سـمبلیك  حالـت 

 غـذايی  مـواد  حسـاب ايـ  همـه    بی ورود بر ارگانی چه شوند. واقعاً حمايت آزمايشگاهی

 شود می پیشگهاد ؟كیفیتی چه با و دارد نظارت (غیرهو  ماهی گوشت مرغ، گوشت )شیر،

 و یزيسـت  یهـا  سـالح  مقابل در دفاع آموزش تداو  یها دوره كاركگان از اي  گروه برای

 گردد. برگزار بیوتروريسم
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 كنترل و حفاظت دقیق از مراك  حساس  -7-6-1

، هـا  خانـه  راكز حساس تـامی  كگگـده آب )تصـفیه   محفاظت فیزيكی از تاسیسات و 

شـده( و مـواد غـذايی     تامی  آب شرب و مخـازن آب تصـفیه   ی مورد استفاده برایها چاه

 )انبارهای نگهداری و مراحل تولید، نگهداری و توزيع مـواد غـذايی در كارخانجـات مـواد    

رك  مقابله با بیوتروريسـم كـه آب و مـواد غـذايی را هـد  قـرار داده        تري  مهمغذايی( 

. بگابراي  بايستی مگابع آب و مواد غذايی، انبارهای نگهداری و كارخانجات باشد می ،است

دقیـ  و مرتـب   صورت  بهی دا  و طیور ها كشتارگاه و تولید مواد غذايی و آب بسته بگدی

پرسـگل امـی ، مطمـئ  و    كـارگیری    بـه اسـت   مورد مراقبت شديد قـرار گیرنـد. بـديهی   

 ديده در اي  مراكز برای نیل به اي  اهدا  موثر است. آموزش

باشـد   زيسـتی يكی از جاهايی كـه ممكـ  اسـت هـد  بیوتروريسـت در حمـالت       

. برای جلوگیری از باشد می و تولید مواد غذايی برای پرسگل نیروهای نظامی ها آشپزخانه

ی دقیـ  و كامـل صـورت    هـا  مراقبـت ها، بايستی  و آلودگی در اي  محل زيستیحمالت 

اب كـرد. امـروزه   غذاها به افراد غیرنظامی بايد اجتگبگدی  بستهگیرد و از سپردن تولید و 

غذاهای نیروهای نظـامی توسـط خـود افـراد نظـامی تولیـد و        ،يافته در كشورهای توسعه

ی خصوصـی كـه احتمـال    هـا  توسط شركتگونه تولید و عرضه غذا  و هیچ شود می عرضه

. لذا بايستی اي  نكتـه را در نظـر   شود مین فريب بخورند انجا  ها دارد توسط بیوتروريست

واد غذايی گا  بردارنـد،  داشت كه نیروهای نظامی كشورمان در جهت خودكفائی تولید م

غیرنظـامی از  می  مواد غـذايی سـالم در زمـان بحـران بـرای افـراد نظـامی و        أتا ضم  ت

 حمالت بیوتروريسمی هم جلوگیری نمايگد.
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 كنترل واردات  -7-6-3

ارسـال   ،انجـا  دهگـد   گد حمله بیوتروريستیتوان می ها ی كه تروريستيها راهيكی از 

. كشـورها سـالیانه مقـادير زيـادی از     باشـد  مـی  مواد غذايی آلوده به كشورهای مورد نظر

مختلف مانگـد گوشـت، مـرغ، شـیر خشـك و مـواد اولیـه بسـیاری از          محصو ت غذايی

بـه راحتـی از    توان می رابیماريزا گد. عوامل گك می محصو ت را از كشورهای مختلف وارد

ی كشـت  هـا  ی میكروبی يا كلكسـیون ها بیمار يا محیط جدا نمود و يا به سادگی از بانك

مشكالت تكگیكـی   ها ی اي  ارگانیسمتولید در مقیاس با  ،خريداری كرد. در حال حاضر

آ ت مفیـد  فراوان دارد. طراحی و ساخت ابزارخاصی ندارد، اما نیاز به دقت با  و مراقبت 

طـور   بـه هـا،   یكـار  بو مؤثر برای انبارداری سالم، حمل و رهاي  عوامل میكروبی در خرا

الخصوص اگر هد ، كار كردن در مقیاس با  باشـد. در مقیـاس    نسبی مشكل است. علی

فیلیزه كردن كـه در صـگعت   وی فريز خشك برای لیها دستگاهاستفاده از دلیل  به  كوچك،

عـاملی مثـل    توان می وسیله اي  دستگاه يابد. به می مشكالت كاه   بسیار متداول است،

كـرد.   ونقل حملراحتی  كوچك سربسته بهای  يال شیشه يك و س را درآنتراسی باسیلوس

اگر نظارت دقی  بر روی اي  محصو ت نباشد ممك  است ايـ  مـواد غـذايی آلـوده بـه      

مواد در سراسر كشور ممك  است توزيـع شـوند    اي  ايگكه دلیل بهباشگد و  زيستیعوامل 

بايسـتی كارشگاسـان    رامكان گسترش آلودگی وجـود دارد. لـذا در مبـادی ورودی كشـو    

هـای   دقیـ  از مـواد و بسـته   گیری  نمونهديده وجود داشته باشگد كه با  مجرب و آموزش

لــوگیری نمايگـد. در كشــورهای  پسـتی و وارداتـی مشــكوك، از تهديـدات بیولـوژيكی ج    

آيد  می ی زير زمیگی به دستها آب% آب مصرفی از 11يافته مانگد آمريكا، بی  از  توسعه

ی زيرزمیگـی بـا   هـا  آبآب سطحی است. لـذا آلـوده كـردن     ،% آب مصرفی31و كمتر از 

و يا سمو ، كاری ساده و عملی نیست. به عالوه، تما  آب مصرفی، تصـفیه   زيستیعوامل 

كامـل  طـور   بـه  زيسـتی ی شـیمیايی و  هـا  شده و در تما  مراحل از جهت حضور آلودگی

اری جهـت مانگـد آلـودگی    . همـی  طـور مـواد غـذايی مصـرفی از بسـی      شود می آزماي 
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 روزانـه و پیوسـته آزمـاي    طـور   بـه شیمیايی و میكروبی، بسته بگـدی، تمیـزی و غیـره    

ی بهداشـت  هـا  همراه با سرويس ،يافته ح با ی بهداشت در كشورهای توسعه. سطشود می

انتقـال عوامـل را در بـی  مـرد  ايـ        زيسـتی عمومی مؤثر، به میزان با يی تهديـدهای  

لیـات  ی گسـترده ناشـی از عم  هـا  اي  فاكتورها آسـیب  ،كاهد و به بیان ديگر می كشورها

يافتـه   كگد. بسیاری از كشورهای توسـعه  می مقدار زيادی كم تروريستی در بی  مرد  را به

كگتـرل واردات مـواد غـذايی، تعـداد بازرسـی       مگظور  بهآمريكا،  متحده به خصوص ايا ت

 گد.  گك می ی چگد برابركگترل مواد غذايی را دو برابر و گاه

 

  ها آزمايشگاهي تشخیصی سريع در ها روش كارگیري به -7-6-4

ناشـی از غـذا نشـان    ی هـا  بیمـاری گذشته در ارتباط با های  داده در دهه وقايع روی

عگـوان   بـه بیمـاريزا،  های  مورد از میكروارگانیسم بیهای  دهد، شیوع طبیعی و استفاده می

 ،عفـونی ی هـا  بیمـاری اثرات فاحشی در جوامع بشری داشته اسـت.   ،يك ابزار تروريستی

باشگد كه انسان از ديرباز با آنهـا آشـگا بـوده و     می ها بیماریگروه بسیار مهم و شايعی از 

مرگبـار شـده،   ی هـا  بیمـاری  ايـ   وسیعی تسـلیم  طور بههای بشر  طی سالیان دراز، نسل

. امـروز ديگـر   انـد  باليـا نداشـته   ايـ   مبارزه باموثر نیز برای مقابله و ای  كه حربه حالیدر

و مراكز تحقیقاتی، بیشـتري  نقـ  را در تشـخیص و     ها آزمايشگاهمسجل شده است كه 

 دارد و كوچكتري  تأخیر در اي  رابطه ها گیری همهی عفونی و ها بیماریید زودهگگا  يأت

كشور نیـز خـارج شـده و    ی مگجر به فاجعه بزرگی گردد كه ابعاد آن از جغرافیا تواند می

و كگتـرل دقیـ  در    زيسـتی المللی پیدا كگـد. بـرای جلـوگیری از تهديـدات      اهمیت بی 

و كارشگاسـان بـه    هـا  آزمايشـگاه مراحل مختلف تولید، توزيع آب و مواد غذايی، بايسـتی  

ی سـريع  هـا  نـوي  تشخیصـی و كیـت   ی هـا  روشتجهیزات تشخیصـی سـريع از جملـه    

 زيسـتی تشخیصی مجهـز گردنـد تـا از آلـودگی آب و مـواد غـذايی ناشـی از تهديـدات         
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از سـالیان دور   مواد غذايی كـه  بیماريزایتشخیص و جداسازی عوامل جلوگیری نمايگد. 

 باشگد. میتشخیصی سگتی معرو  ی ها روشبه  اند گرفته مورد استفاده قرار

سـگتی جهـت   ی هـا  روشتشخیصی مولكـولی، در كگـار   ی ها روش ،در دو دهه اخیر

هـای   روند. با توجه بـه محـدوديت   می كار بهبیماريزا های  تشخیص روتی  میكروارگانیسم

بـر بـودن بسـیاری از آنهـا، نیـاز بـه يكسـری         سگتی از جمله زمـان ی ها روشبسیاری ار 

ی هـا  روش تـر ضـرورت بسـیاری دارد.    تر و در عی  حال قابـل اطمیگـان   يعسری ها روش

 DNAباشگد كه بـر اسـاس شگاسـايی     میيی ها تشخیصی مولكولی سريع شامل تكگیك

توانگـد   میتشخیصی مشابهی ی ها روشكه ايگ گیرد. با توجه به میمیكروارگانیسم صورت 

هـای   برده شوند، لـذا اسـتراتهی   كار به ها میكروارگانیسم میدر تما DNAبرای شگاسايی 

بـرده   كـار  بـه بیماريزا در مـواد غـذايی   های  تشخیص میكروارگانیسمتواند در  میيكسانی 

 ی جديـد جداسـازی و  ها روشاشاره نمود.  PCRتوان به  می ها روش اي  شود. از جمله

ی سگتی، سـرعت بسـیار بیشـتری دارنـد كـه      ها روشبرخال   زا بیماریتشخیص عوامل 

بسـیار مجـرب هسـتگد و     ی مجهـز و افـراد  هـا  آزمايشـگاه رغم اي  برتـری نیازمگـد    علی

بسـیار زيـادی را بـه همـراه دارنـد. همچگـی  كارشگاسـان مطمـئ  بايسـتی           یها هزيگه

چـه در   -هـای  ز  بـا ايـ  تجهیـزات را ديـده باشـگد. همچگـی  افـراد شـاغل           آموزش

بايسـتی آشـگايی كامـل بـه      -ی داخل كشور و چه در مبادی ورودی كشور ها آزمايشگاه

از طري  آب و مواد غذايی داشته باشگد تـا در صـورت    زيستی و تهديدات زيستیعوامل 

 گیرنده اطالع دهگد. سريعاً به مراكز تصمیم زيستی مشاهده هر يك از عوامل

 

 آموزش كارشناسان بخ  كنترل آب و مواد غذايی -7-6-5

نـادر بـودن حـوادث بیوتروريسـمی بـه خصـوص از راه مـواد غـذايی و آب،          دلیل به

كگگده آب و مواد غذايی به ندرت با اي  عوامل مواجه  ی كگترلها آزمايشگاهكارشگاسان و 

و مشخصات ايـ  عوامـل و نحـوه بررسـی و      ها ويهگیبا  ها . لذا پرسگل آزمايشگاهاند شده
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، زيسـتی آشـگا نیسـتگد. همزمـان بـا انتشـار عوامـل        زيسـتی ی عوامـل  ها فرآوری نمونه

از طريـ  آب   زيستیدلیل انتشار سريع عوامل  هدسترسی به مواد غذائی سالم و مطمئ  ب

و مواد غذايی، احتمـال آلـودگی افـراد و مراكـز تهیـه و فـروش مـواد غـذائی، انبارهـای          

گردد. بگابراي  برای نظارت و كگترل دقی  ايـ    مینگهداری و مراكز طب  با مشكل روبرو 

آشـگايی  بايسـت   می ذايیها روی زنجیره تولید و انتقال و توزيع آب و مواد غ افراد و مكان

( CDCدر ايـا ت متحـده )   ها بیمارید. مركز كگترل و پیشگیری داشته باش وجود كافی

 زيسـتی شبكه آزمايشگاهی ايجاد كرده است كه مسـئول شگاسـايی و تشـخیص عوامـل     

و نحـوه   زيستیكگگد آشگايی كامل با عوامل  می افرادی كه كار ها آزمايشگاهاست. در اي  

نمايگـد. لـذا بـرای ايگكـه از      می كار با آنها را دارند و كامالً اصول ايمگی زيستی را رعايت

ــیم بايســتی كارشگاســان مجــرب در    ــذايی مطمــئ  مصــر  كگ ــواد غ مصــر  آب و م

 ی مجهز داشته باشیم.ها آزمايشگاه

 

  مردم بهرسانی  اطالع -7-6-6

 اطالعـات  و دادن درمانی – بهداشتی نظا  ، تقويتزيستی تهديدات بروز هگگا  در

 آنهـا  وحشـت  و تـرس  كـاه   و جانی خسارات از برای جلوگیری مرد  به كافی و  ز 

 كـاه   فاجعـه،  از بـروز  جلـوگیری  ر،میـ و مر  میزان كاه  است الزامی است. بديهی

 . بـا باشـد  مـی  هـا  برنامه اي  اهدا  از حوادث برابر اي  در مرد  ناشیانه یها العمل عكس

 و آلمـان، اسـرائیل   متحده، انگلسـتان،  ايا ت جمله از كشورها از ايگكه بسیاری به توجه

 تجهیـز  مختلـف  یهـا  زمیگـه  را در خـود  ،سیاسـی  و اقتصادی فگی نظامی، نظر از غیره

 زيستی تهديدات برابر در دفاع برای مختلف یها روشاز  استفاده وريزی  برنامه ،اند نموده

 است. ناپذير باجتگا و  ز  كامالً نظامی نیروهای برای ويهه به
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 ارتباطات -7-6-7

عه پراكگـی، كسـب آمـادگی بايسـتی     مـديريت بحـران و اجتگـاب از شـاي    مگظـور   به

و مرد  باشد. ممك  اسـت نتیجـه    ها يی برای برقراری ارتباط با رسانهها روشبردارنده در

بی  از خود تهديد باعث اثرات تخريبی بـر بهداشـت    ،ترس و اضطراب ناشی از تهديدات

كه يك رويداد مگجر به شـیوع بیمـاری    اي  عمومی، اقتصاد و صگعت باشد. صر  نظر از

اعی ناشـی از آن و نیـز احسـاس    اخـتال ت سیاسـی و اجتمـ   ممكـ  اسـت   بشود يا نـه،  

ممكـ  اسـت،    ها پس از وقوع حادثه باقی بماند. برخی از تروريست ها ی، مدتپذير آسیب

اشــی از اقداماتشــان را بســیار مــوثرتر از شــمار افــراد اخــتال ت اجتمــاعی و تبلیغــات ن

كه بمبی را در امـاك  شـلوغ   ايگ شده در گسترش پیامشان بدانگد. مثل شده يا كشته آلوده

 از كشته شدن افراد جلوگیری شود.كار بگذارند و از سوی ديگر اخطار دهگد تا 

اساس، غیر عاقالنه است كه تهديـدات تروريسـتی، از جملـه انتشـار عوامـل       اي  بر

عاملی برای آسیب و يا بیماری تلقـی  عگوان  به ، راديواكتیو و نیز شیمیايی را صرفاًزيستی

يكـی از اهـدا  مـورد     ،غـذايی هـای   آب و فـراورده تأمی   های حال، شبكه اي  نمايیم. با

جـاد  اي جاد آلودگی كه مگجـر بـه  اي . دسترسی بهباشد میجهت آلودگی  ها عالقه تروريست

اهمیت كمتری از كشف شواهدی مبگی بر وجـود عوامـل فیزيكـی     ،گردد میبیماری عمو

ی تجاری ها سازماندارد. ماموري  سالمت و بهداشت عمومی، مجريان قانون، كگگده  آلوده

بايستی ارتبـاط بـی  خـود را بسـط و      ها ی بخ  خصوصی و نیز رسانهها سازمانو ساير 

گسترش دهگد. اخبار ضروری مرتبط با سالمت عمومی، بايستی طـوری تهیـه شـود كـه     

رابطه مگطقی برقـرار   ها سازمان اي  مگجر به هراس بی  مرد  نگردد. از طرفی، وقتی بی 

چگـی    شـود.  مـی گـردد، پیشـگیری    یماری مـی ارائه گزارشاتی كه باعث شیوع باز باشد، 

د. در هـر حـال، عـد     نتوانگد مگجـر بـه نگرانـی مـرد  شـو      میتر هستگد و  وقايعی شايع

شـود. بگـابراي ، بايـد     مـی مگجر به سلب اعتماد آنهـا از مسـئولی     ،به مرد رسانی  اطالع

 ها كگگده با آلوده مواجهگردد كه مرد  از  میآگاهی مگاسب به آنها داده شود. مثال توصیه 
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پزشكی در ارتباط با ماهیت حادثه بـه مـرد  ارائـه    های  خودداری كگگد. همچگی  توصیه

فرهگگی بايستی در برخورد با تهديدات و واكـگ  در قبـال آنهـا مـورد     های  گردد. جگبه

برقـراری ارتبـاط ممكـ  اسـت در     ی هـا  روشتوجه قرار گیرد. به همب  دلیل، برخـی از  

غـذايی و  هـای   ی مربوط به آب آشامیدنی، فراوردهها بخ لی نباشد. در سطح جهانی عم

جاد امكـان  اي  يك رويكرد سیستماتیك اتخاذ شده است؛ زيرا با ،مصرفیهای  ساير فراورده

مگی رعايـت شـده و مگجـر بـه بهبـود سـالمتی       اي  نكات ،ی شبكه آبپذير ارزيابی آسیب

 گردد. می
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 مقدمه -8-1

كـه   باشد میام  های  جاد استحكامات و سازهاي  يكی از اصول اساسی دفاع غیرعامل،

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

تـوازن   ءتـاثیرات بسـیار چشـمگیری در ارتقـا    توانـد   میفا نموده و اي  مهم در زمان تهديد

ته باشد. يكی از خصوصیات مهـم  شت دامرزمی، استمرار عملیات و با  بردن آستانه مقاو

عادی زندگی و فعالیت  های مكانجابجايی از  ،در شرايط تهديدات هوايی دشم  ها انسان

محـیط وجـود    است كه احساس آرام  و امگیت بیشـتری در آن ای  و پگاه بردن به نقطه

یـت جـانی كـه در    جـاد آرامـ  روحـی و امگ   اي  تري  مكان بـرای  داشته باشد. لذا مگاسب

پگاه يـا سـگگر مطـرح شـده و در مگـاط        جانعگوان  بهرو با دشم  مگاط  درگیری رودر

ی هـا  پگاهگـاه ، همانـا  باشـد  مـی تر مورد نیاز  عقبه درگیری و كارخانجات با ابعادی وسیع

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

سـیار حـائز   بآن در زمان تهديد و حمـالت دشـم     كارگیری بهپگاهگاه در زمان صلح، و 

 آنكهجاد نخواهد شد مگر اي  میسر و ،، زيرا امگیت روانی در جامعه بحرانیباشد میاهمیت 

مرد  جايگاهی ام  را در نزديكی محل كار و يا زندگی خود در هگگا  حمـالت هـوايی و   

 موشكی پیدا كگگد.

 به دو قسمت كلی حفاظت و زيستیمگی در برابر عوامل تهديدات اي حوزه حفاظت و

مگـی فـردی   اي شـود. در قسـمت حفاظـت و    مـی مگی فردی و حفاظت جمعی تقسـیم  اي

رتقای سطح آگـاهی بهداشـتی مـرد     در معر  خطر، امباحثی نظیر شگاسايی جمعیت 

مونوگلوبـولی ،  اي خصوص افراد در معر  خطـر، پروفیالكسـی )شـامل واكسیگاسـیون،     به

آب و غـذای سـالم و دفـع بهداشـتی     تـأمی    زو سیون و قرنطیگـه، اي پیشگیری دارويی(،

يـ   پاشـی، كگتـرل رعـب و وحشـت از طر     و سـم  هـا  كـ   ، استفاده از حشـره ها فاضالب

گروهی، كگترل تردد به مگطقه آلوده، پوشیدن ماسك و لباس حفاظتی وغیـره  های  رسانه

تما  افرادی را كه داخل وسـايل نقلیـه    ،مگی جمعیاي  گردد. قسمت حفاظت و میمطرح 
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ی هـا  روشكلـی مجموعـه   طـور   بهگیرد.  میهستگد دربر ها پگاهگاههواپیماها و  ،ها كشتی

تجهیزات فعلـی را بـه نحـوی افـزاي      های  كه توانمگدیحفاظت جمعی در پی آن است 

فـراهم شـود. امـروزه بـا      هـا  آلـوده بـرای نیـرو   هـای   دهد كه امكـان فعالیـت در محـیط   

مگـی  اي ی حفاظت وها روش ،آفگدیهای  شده در تجهیزات و تكگیك حاصلهای  پیشرفت

 متحول شده است. كامالًجمعی نیز 
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 پناهگاهتعريف  -8-1

تجهیزات و تاسیسات در برابر اثـرات زيانبـار يـك     ،به هر محیط فیزيكی كه از افراد

بسته به نـوع تهديـدات و    ها پگاهگاهگردد.  میال  طپگاهگاه ا ،تهديد خاص حفاظت نمايد

انـواع بسـیار زيـادی از     ،شوند. بگابراي  میبگدی  طبقه طراحی و ،موضوعات مورد حفاظت

شده در زمی  كه جهت حفاظت بگدی نمود. از يك گودال حفر توان طبقه میرا  ها پگاهگاه

گیـرد تـا يـك سـاختمان      مـی ناشـی از انفجـار مـورد اسـتفاده قـرار      های  در برابر ترك 

پیشرفته دفاعی كه جهـت حفاظـت در برابـر مخـاطرات     ی ها سیستمزمیگی مجهز به زير

بگـدی   طبقـه  هـا  پگاهگـاه گیـرد در گـروه    میمورد استفاده قرار   میناشی از يك انفجار ات

ابتدا بايد خطراتـی كـه     مینظاهای  توضیح مفهو  پگاهگاه برای كاربردمگظور  بهشوند.  می

مـوج   :ازانـد  نوي  وجود داشته باشد را مدنظر داشت كه عبارتی ها جگگممك  است در 

اكتیـو، امـواج   ، ذرات راديوزيسـتی ايی، عوامـل  شـیمی هـای   ها، حرارت گـاز  انفجار ترك 

 و غیره. EMPراديواكتیو و نوترون و تهديداتی چون نورهای شديد، نور لیزر، امواج

 
 اي هسته -شیمیايی -زيستیي ها پناهگاهيی از ها : نمونه1-8 شكل
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 -شـیمیايی  -زيسـتی ي هـا  پناهگـاه كلـی  بنـدي   طبقه -8-3

 ( NBC)اي  هسته

سـازه، حجـم، محـل مـورد نصـب،       توان بر اساس نوع كاربری، نـوع  میرا  ها پگاهگاه

بـر   هـا  پگاهگـاه بگدی  طبقه ،مثالعگوان  بهنمود. بگدی  طبقهغیره  موضوع مورد حفاظت و

. در باشـد  مـی سـطحی  زيری هـا  پگاهگـاه سـطحی و  ی هـا  پگاهگـاه اساس نصـب، شـامل   

ی هـا  پگاهگـاه كگگـد.   میرا به پگاهگاه با و بدون تهويه تقسیم  ها پگاهگاهديگر بگدی  طبقه

ورود هـوا سـاخته   ی هـا  راههـا و   بدون تهويه معمو ً با مسدود نمودن كلیه مگافذ، سوراخ

تـوان از آنهـا بـه مـدت طـو نی       مـی پگاهگاه كـم بـوده و ن   اي  شوند. ارزش حفاظتی می

محدود بوده و به تعداد نفـرات موجـود در    ها پگاهگاه اي  استفاده نمود. مدت سكونت در

فرات آلوده ممك  اسـت سـبب وارد شـدن آلـودگی بـه      نآن بستگی دارد. ورود و خروج 

وسیله آلودگی خود افراد به داخل پگاهگاه شـود.   موجود در هوا و يا بههای  آئروسلشكل 

لذا بايـد از انجـا     ،گیرد مینوع پگاهگاه تبادل هوا با بیرون صورت ن اي  ه دركايگ به علت

شود )مثل روش  نمودن آت ( خودداری نمود.  میكارهايی كه باعث كاه  اكسیهن هوا 

به فیلترهـای تصـفیه هـوا )جهـت جـدا نمـودن        ،دارای تهويهی ها پگاهگاهبر خال  آن، 

فیلترهـا،   ايـ   باشگد و در نتیجـه عمـل   می( مجهز ای عوامل شیمیايی، میكروبی و هسته

و  هـا  شود كه مانع ورود عوامـل از طريـ  سـوراخ    میجاد اي فشار مثبتی در داخل پگاهگاه

عبـور فیلتـر فاقـد    دلیـل   بـه پگاهگـاه   ايـ   شود. ضمگاً هوای واردشده به داخل میمگافذ 

قبـل از   زيسـتی افراد آلوده شده بـا عوامـل    ،ها پگاهگاهگونه  اي  گونه آلودگی است. درهر

مگاسـب پاكسـازی و عـاری از    ی هـا  روشرفع آلودگی بـا  ی ها بخ ورود به پگاهگاه، در 

ی ها سیستم آنكهشوند و بدي  ترتیب داخل پگاهگاه آلوده نخواهد شد. ضم   میآلودگی 

شوند كه هوای داخل را نیز  مینوعی طراحی  به نیز ها پگاهگاهنوع  اي  فیلتراسیون داخل

 نمايد. میمرتب مك  نموده و تصفیه  طور به
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كلی، بر اسـاس درجـه اهمیـت در برابـر     صورت  بهرا  ها پگاهگاهديگر، بگدی  طبقهدر 

، 1درجـه ی هـا  پگاهگـاه ، 3درجـه ی هـا  پگاهگـاه ، 3درجهی ها پگاهگاهبه  ، میتهديدات نظا

 نمايگد. میجامع تقسیم بگدی ی ها پگاهگاهوره و ظمگچگدی ها پگاهگاه

 

 (اي )شیمیايی، میكروبی و هسته 1درجهي ها پناهگاه -8-3-1

ی هـا  سـالح ، اثرات حرارت و تشعشع ها سالحدر مقابل اثرات مختلف  ها پگاهگاهاي  

ازه كافی و  ز  دارای مقاومت اند به زيستیو عوامل   میو نفوذ گازهای شیمیايی س  میات

بسیار قوی در اعما  زمی  داشته كـه  های  باشگد. احداث چگی  فضاهايی نیاز به سازه می

. باشـد  مـی با توجه به حساسیت موضوع عملكردی و اهدا  مورد نظـر آن، قابـل توجیـه    

گیری قابل اجرا  تی و مراكز ثقل فرماندهی و تصمیمپگاهگاه در مراكز حیا اي  كاربردهای

 است. 

 عمومی( يها پناهگاه) 1درجهي ها پناهگاه -8-3-1

ی متعار  مقاو  بوده ولـی در مقابـل   ها سالحدر مقابل اثرات مختلف  ها پگاهگاهاي  

راه تـري    باشگد. ارزانتـري  و سـهل الوصـول    میو شیمیايی مقاو  ن  میاتی ها سالحاثرات 

های  ی بلگد و با جدارهها ساختماندستیابی به چگی  فضاهايی، استفاده از طبقات زيري  

 .  باشد میشده  حفاظت

 

 )پناهگاه موقت( 3درجهي ها پناهگاه -8-3-3

متعـار  قابلیـت مقاومـت    ی هـا  سـالح فقط در مقابل موج و تـرك    ها پگاهگاهاي  

تـوان از فضـاهای طبقـات     مـی نسبی خواهگد داشت. برای دستیابی به چگـی  شـرايطی   

از ديوارهـای   هـا  و با اعمال تمهیدات  ز  برای مسلح كـردن جـداره   ها ساختمانهمكف 

 نمود. و مقاو  در مقابل ترك  استفادهگیر  موج
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 منظورهچندي ها پناهگاه -8-3-4

عـد    .پـذيرد  مـی ام  معمو ً در زمان جگگ و اضـطرار انجـا    ی ها پگاهگاهطراحی 

بـال اسـتفاده    ،در زمان صلح ها پگاهگاه اي  عملكرد ثانويه باعث خواهد شد كهبیگی  پی 

زمیگـی، مـوزه،   زيری ها فروشگاهمگظوره مانگد مترو، ام  چگدهای  بمانگد. با طراحی سازه

جـويی شـده و از    صـرفه  هـا  پگاهگـاه در سـاخت   ،خانه، مركز اسگاد زيرزمیگی و غیـره كتاب

 جلوگیری خواهد شد. ها پگاهگاهمتروكه ماندن 

 

 
 منظوره )مترو و پناهگاه(چندي ها پناهگاه: 1-8 شكل
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 جامعي ها پناهگاه -8-3-5

عمـومی، شـیمیايی،   ی هـا  پگاهگاهتوان به انواع  میرا  ها پگاهگاهبگدی،  در يك تقسیم

يی هسـتگد كـه   ها پگاهگاهجامع، ی ها پگاهگاهنمود. بگدی  طبقهو جامع ای  ، هستهزيستی

يی هـا  پگاهگـاه جاد حفاظت در برابر تما  مخاطرات جگگی را دارا هستگد. چگـی   اي قابلیت

جـامع نیـز از لحـاظ كـاربری     ی هـا  پگاهگـاه سـطحی باشـگد.   لزوماً بايد يك پگاهگـاه زير 

 خاص خود را دارند.  بگدی  طبقه

تـوان بـه    مـی  هـا  پگاهگـاه بهتري  مثـال از  از و میكروبی،  زيستیدر بحث تهديدات 

عوامـل   ايـ   غشايی و كانتیگری اشاره نمود كه بهتري  حفاظـت را در برابـر  ی ها پگاهگاه

آورده شـده   هـا  پگاهگـاه نـوع   اي  هريك ازهای  يی از انواع و ويهگیها مثال ،دارند. در زير

 است. 

 

 غشايی ي ها پناهگاه -8-3-6

شـیمیايی و میكروبـی   هـای   جهت مقابله با عوار  ثانويـه بمـب   ها پگاهگاهاي  نوع 

به هگگـا  حمـالت    راای  و با استفاده از فیلترهای مخصوص، محیط بسته اند طراحی شده

اشـاره شـده    هـا  پگاهگاه اي  كگگد. در زير به چگد نمونه از میجاد اي  شیمیايی و میكروبی

 است:

 

 غشايی نوع صحرايیي ها پناهگاه -8-3-6-1

ام  پگاهگاهی بـه هگگـا  وقـوع تهديـدات     های  محیطتأمی   برای ،اي  نوع پگاهگاه

و  باشـد  مـی مگاسـب   میمگـاط  آلـوده نظـا   شیمیايی و میكروبی و همچگی  اسـتفاده در  

وجـود   هـا  مكـان  ايـ   كه نیاز به برپاسازی سريع يك محیط بسته پگاهگـاهی در  میهگگا

 :انداز عبارت ها سیستم اي  گیرد. ويهگی میدارد، مورد استفاده قرار 
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 بعضی از انواع آنها مدو ر بوده و امكان بست آنها در مگطقه مورد نظر وجود دارد -

 جاد يك فضای جديد يا الحا  آن به يك فضای موجود وجود دارداي امكان -

آلـوده شــیمیايی و  هـای   ی صـحرايی در محـیط  هـا  بیمارسـتان جهـت برپاسـازی    -

ی بسـیار  كشـتار جمعـ  ی هـا  الحسـ ديـدگان   بـه آسـیب  میكروبی، برای كمـك رسـاندن   

 .اند مگاسب

 

 
 

 پناهگاه غشايی نوع صحرايی يك نماي درونی: 3-8 شكل
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 پناهگاه غشايی نوع صحرايی يك: نحوه برپاسازي 4-8 شكل
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و تشكیل مجموعه  يی از پناهگاه غشايی صحرايی و اتصال به يكديگرها : نمونه5-8 شكل

 پناهگاهی

 



          319   زيستی ضد تهديدات   يها پناهگاه :هشتمفصل 

 

 

 CBRN (Chemical Biological Radiological نوع غشايی پناهگاه-

Noclear): 

، شـیمیايی، راديولوژيـك و   زيسـتی مگظوره در برابـر انـواع عوامـل    يك پگاهگاه چگد

با اسـتفاده از غشـاهای   ای  پیشرفته فگاوری توسطكه طراحی اصلی آن  باشد میای  هسته

 33كه بیشتري  مقاومت )حـدود   ،باشد می ™Coretechشده توسط  فیبری ساختهنانو

نـوع پگاهگـاه،    اي  ويهگی تري  مهمو شیمیايی را دارد. از  زيستیساعت( در برابر عوامل 

درجه سانتیگراد، احترا  كم، مقاو  در  13مقاومت در برابر سرمای شديد تا حدود مگفی 

 .باشد میزدگی  با  در برابر عوامل قارچی و كپكبرابر آت ، مقاومت 

 

 
 CBRNمنظوره غشايی پناهگاه چند :6-8 شكل
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 :انداز عبارت CBRNپناهگاه هاي  ساير ويژگی

 نگهداری آسانقابل حمل و  -

 دقیقه 1 كمتر از آسان درنصب  -

 خروجی استانداردمحفظه  -

  قطع بر  در صورت باطری محافظ پشتیبان -

 چه راهگمای پگاهگاهكتاب -

فعـال مگحصـر بـه فـرد      فیلتـر كـرب    و HEPA فیلتـر ، سیستم تصفیه دارای -

 .همزمانصورت  به

 انفجاریحمالت مقاومت با  در برابر  -

 

 نوع داخلی NBCغشايی ي ها پناهگاه -8-3-6-1

و حتـی مگـازل    هـا  برای دفاتر تجاری، اداری، مراكز اقامتی نظیر هتل ها سیستماي  

طراحی شوند كـه  ای  گونه توانگد به می ها سیستم اي  .اند مگاسب ها خانه مسكونی و سفارت

تهديد باز شده و محیط بسـته پگاهگـاهی   جزئی از دكور اصلی اتا  بوده و تگها به هگگا  

 به شرح زير است: ها سیستم اي  به وجود آورند. ويهگی

 امكان برپاسازی در مدت تگها چگد ثانیه. -

ی هـا  ايستگاه  و ها فرودگاهسبكی و حجم زياد برای مراكز پر جمعیت نظیر دلیل  به -

 به هگگا  بروز حمالت شیمیايی و میكروبی مگاسب هستگد. ،مترو
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 غشايی نوع داخلی NBCيی از پناهگاه ها : نمونه7-8 شكل
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 نوع داخلی و اتصال فیلتر به آن NBC: پناهگاه غشايی 8-8 شكل

 

 نوع كانتینري غشايیي ها پناهگاه -8-3-6-3

كـه محافظـت در برابـر تهديـدات      انـد  طراحـی گرديـده  ای  بـه گونـه   ها پگاهگاهاي  

د. امكـان  گـ فـراهم نماي  میرا برای افراد عادی و نیـز كاربردهـای نظـا    زيستیشیمیايی و 

سبی در برابر انفجار نیز وجود دارد. به شكل مسـتقل  نجاد مقاومت اي مگظور بهتقويت آنها 

شـیمیايی و  توانگد طراحی گردند. جهت مقابلـه بـا عوامـل     میيا بخشی از ساختمان نیز 

دارای سیستم تهويه مطبـوع، تولیـد    ،آنبر  عالوهمجهز به سیستم فیلتر بوده و  ،میكروبی

 باشگد.   میبر  اضطراری، مبلمان مخصوص و تجهیزات جانبی 
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 از پناهگاه كانتینرياي  : نمونه9-8 شكل

 

 :انداز عبارتپگاهگاه  اي  های ساير ويهگی

   ضد گلوله و ضد انفجار هستگد. -

   كگگد. میجاد اي  راای  بسته كامالًنفر، محیط  31الی  33با ظرفیت بی   -

 سايت ندارند.سازی  برای هر موقعیتی مگاسب هستگد و نیاز به آماده -

ــرای  - ــتانب ــا بیمارس ــوده    ی ه ــاط  آل ــیار و مگ ــدهی س ــز فرمان ــحرايی، مراك ص

 باشگد. میمگاسب  مینظا

 .باشد میساعته  30سیستم فیلتراسیون و تهويه آنها قادر به عملكرد  -

ب لیتـر بـوده كـه توسـط پمـپ الكتريكـی، آ       011مجهز به مخزن ذخیره آب تا  -

 سازد. میكگگدگان فراهم  آشامیدنی سالم را برای استفاده
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مـدت را بـرای    مجهز به سیگك و سیستم بهداشتی بوده و امكـان اقامـت طـو نی    -

 كگد. میاستفاده كگگدگان فراهم 

 .باشد میمواد غذايی سازی  دارای انبار جهت ذخیره -

 یها آلودگیمجهز به اتا  رفع آلودگی بوده و در مواقع بروز  -

 شیمیايی و میكروبی قابل استفاده هستگد. فشار مثبت هوای داخل 

 كی با تراند از فشار هوای بیرون ،كانتیگر توسط دستگاه فیلتر و تهويه 

 شود. مینگه داشته  

 دارای محل اتصال بر  از خارج و دستگاه راديو جهت ارتباط با   -

 خارج هستگد.

 ريزی در اطرا  آنها و با  بردن مقاومت در برابر امكان خاك -

   موج انفجار وجود دارد. 

   زيستی -پگاهگاه حفاظتی شیمیايی -
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: يك پناهگاه كانتینري 11-8شكل  

 چندمنظوره
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M8E1 
دارای سیسـتم حفـاظتی بسـیار قـوی در برابـر انـواع        ،يك پگاهگاه كانتیگری سـیار 

شیمیايی و بیولـوژيكی، سـازگار بـا محـیط زيسـت در مگطقـه جهـت ارائـه         ی ها آلودگی

خدمات جگگی پزشكی و محیطی مگاسب و قرنطیگه جهت فعالیت پرسگل بدون پوشـ   

ازه بزر  اند نوع پگاهگاه اي  های محافظ شیمیايی و بیولوژيكی است. از ويهگیی ها لباس

جابجـايی راحـت   و  كه ظرفیـت بیشـتر نگهـداری بیمـار     باشد میفوت(  011آن )حدود 

امكـان فعالیـت    ،تـه در آن فر كـار  بهگیرد و با امكانات پیشرفته  میپرسگل در آن صورت 

 گردد. میتر میسر  سريع

   M8E1پناهگاه هاي  ساير ويژگی

 .است سیار -

 .باشد می سريعهای  العمل دارای فضای مگاسب جهت عكس -

 .دارد سیستم حفاظتی خودكار -

 .دارد زيستی شیمیايی و عوامل برابر مقاومت با  درستاتیك و اي  -

 .است دستی و خودكارصورت  به زيستیدارای سیستم تشخیص عوامل  -

 .است مربع( فوت 011) برای پرسگل مگاسب پگاهگاه -

 .دارد دوگانه با قابلیت استفاده از دو نوع سوخت ژنراتور -

 .است دارای امكانات كافی جهت بستری بیمار -

 .دارد كانكس متحرك قابل نصب بر روی انواع خودرو -

 .باشد میرا دارا  در داخل پگاهگاه فارنهايتدرجه  31 تا درجه 11يیدما محدوده -

 درجه فارنهايت +331 تا -01دارای سیستم گرماي  و سرماي  در محدوده دمايی -

 .است

 .دارد درجه فارنهايت + 311 درجه تا  -01از را  درجه حرارتسازی  ذخیرهقابلیت  -

 .باشد می قابل حمل از طري  مسیرهای هوايی، دريايی و زمیگی -
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 اي از يك پناهگاه پیشرفته سیار : نمونه11-8 شكل

 

 
 سیار M8E1: پناهگاه 11-8 شكل
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 پی  ساخته دفنیي ها پناهگاه -8-3-6-4

كانتیگرهای ويهه كه كه جهت تحمل بار ناشی از وزن خاك صورت  به ها پگاهگاهاي  

آماده در محـل خـاكبرداری   صورت  بهشوند و  می، ساخته اند تقويت شدهای  با تدابیر سازه

 .گردند میدف   ،شده

 

 
 ساخته دفنی پی ي ها پناهگاهيی از ها : نمونه13-8 شكل

 

 اصلی پناهگاهي ها سیستم -8-4

 فی يكیسیستم حفاظت  -

كـه   هـا  ها و ديواره از سدهای فیزيكی، دربای  سیستم حفاظت فیزيكی به مجموعه 

هـای مكـانیكی را بـر     مگی در برابر تهديدات فیزيكی و شـیمیايی و تـگ   اي  جاداي  وظیفه

 شود. میعهده دارند، اطال  
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 سیستم هوارسان -

هـای   توزيـع هـوا، سـوپاپ   هـای   ، لولـه ها های عبور هوا، ف  اي  سیستم شامل كانال

هوای مورد نیاز بـرای مصـار  داخـل    تأمی   كه وظیفه باشد میطرفه و شیرهای هوا  يك

 پگاهگاه و خارج كردن هوای مصرفی را بر عهده دارد.

 

 
 : سیستم گرمايشی و هوا رسان مورد استفاده در يك پناهگاه14-8 شكل

 

 سیستم فیلتراسیون:  -

از فیلترهـای ويـهه اسـت كـه گازهـای شـیمیايی،       ای  سیستم فیلتراسیون، مجموعه

غبار موجود در هوای ورودی به پگاهگاه را جـذب  ديواكتیو و گردو، ذرات رازيستیعوامل 

گیـرد و هـوای    مـی سیستم در صورت لزو  در مسیر سیستم هواسـاز قـرار    اي  نمايد. می

 نمايد. میعاری  NBCشده توسط آن را از عوامل  تامی 
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هوای پـاك و عـاری از هرگونـه    تأمی   ،زيستیاز نكات اساسی در پدافگد تهديدات 

اسـت.   زيستیآ يگده محیطی جهت حفظ سالمت نیروهای درون پگاهگاه در هگگا  تك 

دسـتگاه   ايـ   اسـت.  شـده  ساختهمتگوع های  دستگاه هواساز با ظرفیت ،به همی  مگظور

سرماي  و گرماي  هوای داخل پگاهگاه را نیـز  تأمی   هوای پاك، قابلیتتأمی   بر عالوه

   دارد.

پگاهگاه  خارجدستگاه قابلیت نصب در دو وضعیت نصب در داخل پگاهگاه و نصب در  اي 

   :باشد میرا دارد. عملكرد سیستم فیلتراسیون به شرح زير 

 تامی  هوای تگفسی نیروهای حاضر در پگاهگاه -1

 مجموعه پگاهگاهیايجاد فشار مثبت مورد نیاز  -1

 پگاه ل میزان رطوبت موجود در محیط جانكگتر -3

 پگاه موجود در محیط جان CO2كگترل میزان  -4

 جاد تهويه مطبوعاي  اعمال -5

 

ــال   ــرای مث ــاهی   ،ب ــر پگاهگ ــوعی از VA40و  BSF400فیلت ــتم، ن ــا سیس ی ه

از كـرب  فعـال    در آنهـا  كهباشگد  می آئروسلفیلتراسیون با كارايی با  برای جذب ذرات 

فیلتـر قابـل نصـب بـر روی      ايـ   تركیبی استفاده شـده اسـت.  صورت  بهبرای جذب گاز 

نظیر پگاهگاه، چادر، سگگر و غیره بوده و ضـمگاً محفظـه فیلتـر     NBCتاسیسات محافظ 

. میـزان  باشـد  مـی درزبگدی بوده و در برابر شـوك و مـوج ناشـی از انفجـار مقـاو        كامالً

 .باشد میمتر مكعب بر ساعت  3311فیلتر  اي  هوادهی



          311   زيستی ضد تهديدات   يها پناهگاه :هشتمفصل 

 

 

 

 
 NBCي ها پناهگاهي فیلتراسیون مورد استفاده در ها سیستماز ی يها : نمونه15-8 شكل

 

 سیستم رفع آلودگی -

تعبیـه   پگـاه  جـان اسـت كـه در مسـیر ورودی بـه     ای  سیستم رفع آلودگی مجموعه

را به همراه داشـته   NBCی ها آلودگی ،شده به پگاهگاهكه افراد وارد صورتیگردد و در می

 كگد. میرا از روی لباس يا بدن آنها رفع  ها آلودگی اي  باشگد،
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 سیستم الكتريكی -

انـرژی الكتريكـی و رفـع    تأمی   كی شامل تجهیزاتی است كه وظیفهسیستم الكتري

 نیازهای مربوط به آن مانگد روشگايی را برعهده دارد.

 

 

 
 NBCي ها پناهگاهالكتريكی مورد استفاده در ي ها سیستم: 16-8 شكل
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مگظوره، هـم سیسـتم   چگـد ی هـا  پگاهگـاه روشگايی پگاهگاه: در طراحـی روشـگايی   

روشگايی معمولی و هم سیستم روشگايی اضطراری بايد بر مبگای كاربری عادی طراحـی  

يـك  گوی كاربری پگاهگاه نیز خواهـد بـود.    در بیشتر موارد پاس  ،صورت اي  شود كه در

جويـان كمـك زيـادی     به حفظ آرام  و كاه  استرس پگـاه  ،سیستم روشگائی مطمئ 

 خواهد كرد.

 

 

 
 : سیستم روشنايی داخلی يك پناهگاه17-8 شكل
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كـه بـرای آن   ای  يك پگاهگاه بر مبگای مدت زمـان اسـتفاده   سیستم بر  اضطراری:

ی ها پگاهگاهنیازهای متفاوتی به بر  اضطراری خواهد داشت. در  ،شود میمگظور طراحی 

 تـري   مهـم شـوند   مـی ساعت طراحی  30متعار  كه برای مدت زمان استفاده حداكثر تا 

 است. برای فعال شدن سیستم تهويـه  روشگايی پگاهگاهتأمی   ،رسانی سیستم بر  وظیفه

 بر  اضطراری ضروری است. تأمی   نیز ها پگاهگاه اي 

 

 سیستم آشكارسازي -

است كه در صـورت لـزو     NBCساز عوامل ی آشكارها دستگاهسیستم شامل  اي  

از آنها جهت بررسی محیط اطرا  پگاهگاه اسـتفاده شـده و يـا افـراد در حـال ورود را از      

 نمايد. میلحاظ آلودگی به عوامل فو  كگترل 

 سازي سیستم ذخیره -

مـواد  سـازی   تجهیزاتی است كه برای ذخیـره  شامل امكانات وسازی  سیستم ذخیره

غذايی، تجهیزات، وسايل انفرادی، لواز  يدكی و ساير نیازهای حیاتی مورد نیاز پگاهگاه و 

میـزان ذخیـره آب آشـامیدنی     ،. برای مثالاند نیروهای مستقر در آن در نظر گرفته شده

نـوع    ، بهه و به عبارت ديگرمورد نیاز در يك پگاهگاه، به مدت استفاده مورد نظر از پگاهگا

شود، بسـتگی دارد. برمبگـای    میتهديدی كه پگاهگاه برای مقابله با آن طراحی و ساخته 

حداقل ذخیره آب مورد نیاز برای هـر نفـر    ،ARC 3041استاندارد صلیب سرخ جهانی 

لیتر آن بـرای اسـتفاده جهـت     1/3شود كه  میلیتر در نظر گرفته  33در يك روز معادل 

. در صـورتی كـه از   باشـد  مـی آشامیدن و تهیه غذا و بقیه جهـت نظافـت قابـل اسـتفاده     

شود، جهت حفـظ   میذخیره استفاده عگوان  بهآب آشامیدنی های  ثابت يا بستههای  مگبع

دنی جهت بـازبیگی و تعـويض آب آشـامی   ای  كیفیت آب و رعايت مسائل بهداشتی، برنامه

 ،شـده  بگـدی  بسـته مورد نیاز است كه با در نظـر گـرفت  تـاري  انقضـای آب آشـامیدنی      

 بايست نسبت به جايگزيگی آنها اقدا  شود. می
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 فاضالبسیستم آب و  -

اسـت   هـا  پمپارتباطی، مخازن، شیرها و های  از لولهای  اي  سیستم شامل مجموعه

داخلـی   فاضـالب آوری  جمعآب مورد نیاز برای مصار  داخل پگاهگاه و تأمی   كه وظیفه

متگاسـب بـا    فاضـالب سیستم بايد قابلیت نگهداری، تصفیه يـا دفـع    اي  را برعهده دارد.

ظرفیت طراحی پگاهگاه را داشته باشد. برای محاسبه ظرفیت مـورد نیـاز بـرای سیسـتم     

ضـرب   1/3بـرای پگاهگـاه در عـدد     شـده  ، میزان ذخیره آب در نظر گرفتـه فاضالبدفع 

داری يـا  هـ پگاهگاه بايد قابلیت دفـع يـا نگ   فاضالبسیستم دفع  ،شود. به عبارت ديگر می

 در هر روز به ازای هر نفر را دارا باشد. فاضالبلیتر  1/31تصفیه 

 
 فاضالبو تصفیه آب و سازي  ذخیرهي ها سیستم: مثالی از 18-8 شكل

 

 سیستم اطفاء حريق -

يكی از ملزومات اصلی پگاهگاه است كه بسته به نوع و كاربری  ،اطفاء حري  سیستم

 گردد. میپگاهگاه شامل تجهیزات مختلف 
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 سیستم مديريت -

 ايـ   سیسـتم در يـك پگاهگـاه اسـت.    تـري    و اصـلی تري   سیستم مديريت، حیاتی

نیروها و ديده، تجهیزات هدايت و راهگمای  از نیروهای آموزشای  سیستم شامل مجموعه

 نمايد. میديگر را كگترل ی ها سیستمكاری است كه عملكرد های  دستورالعمل

 

 
 های مختلف آن با هم ای از طراحی يك پگاهگاه و ارتباط مكان نمونه :19-8 شكل

 

 :ها پناهگاهال امات طراحی در 

)عملكـرد و رفتـار مگاسـب در    ای  احداثی بايد مالحظات استحكا  سازهی ها پگاهگاه

نامـه و   ی يـ آ   مقابل اعمال بارگـذاری بحرانـی(، همچگـی  طراحـی معمـاری بـر مبگـای       

مگظوره پـارامتر چگـد   هـا  پگاهگاهخاص را رعايت نمايگد. اگر در طراحی های  دستورالعمل

را از پگاهگاه  به غیر برداری بهرهاز آن  ،توان در شرايط عادی میبودن كاربر رعايت گردد، 

يـابی شـود كـه امكـان      مكـان ای  گونـه  بايد به ها پگاهگاهنیز كرد. در مورد موقعیت مكانی 

نها به راحتی و بدون هیچ مانعی میسر باشد. در معیارهای طراحی آانتقال افراد به داخل 
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هـای   در رابطه با جگبـه  ،شرايط و ملزومات طراحیريزی  برنامهمالحظات بر  عالوهپگاهگاه 

 .مالحظات در نظر گیرندو معماری نیز بايد ای  مكانیكی، سازهالكتريكی، 

 

 
 چگدمگظوره NBC ای از طراحی سه بعدی نقشه يك پگاهگاه نمونه :11-8 شكل

 

 ال امات معماري:

 ايـ   . درباشـد  مـی  ها ملزومات معماری طراحی پگاهگاه در واقع مبی  طراحی نقشه

 نظر قرار گیرد:چهار محدوده اصلی معماری بايد مد ،طراحی

 حفاظتیهای  الف: مگاط  و محدوده

 ی ورودیها راهبگدی و موقعیت ب: پیكر

 ج: شرايط و ملزومات فضای جانبی

 د: پرداخت معمارانه
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نشـده )مانگـد    شامل اجزايی مانگد: نـواحی حفاظـت   حفاظتیهای  مگاط  و محدوده

دسترسـی بـه تاسیسـات    ی هـا  راهشـده )مانگـد    حفاظـت  نواحی نیمه بدنه خارجی سازه(،

 .باشد می)مانگد مكان اسكان افراد( شده  حفاظتنشانی(، نواحی  آت 

مهگدسی، كه همانا كمك به تحق  مقاصـد  های  در جهت تحق  اهدا  ساخت سازه

شـده بايـد    سـاخته هـای   ، سـازه باشد میی پذير تیكی با حداقل تلفات و كاه  آسیبتاك

 باشد:دارای شرايط زير 

 

 پالن مقاوم -

مگی با ، در جهت كمك به افـزاي  روحیـه افـراد    اي ام ، با ضريبهای  ساخت سازه

ی امـ  و آرامـ  خـاطر بـرای     محلـ عگـوان   بـه توانـد   ای مـی  تواند معگـا يابـد. سـازه    می

كگگـدگان باشـد كـه بـه لحـاظ ظـاهری، قـدرت و اسـتحكا  را عیگـًا در وجـود            استفاده

تجلـی   عیگی درك شود.طور  بهقدرت و استحكا   اي  متجلی سازد وپگاهگدگان به سازه، 

، ها ، هواك ها ، خروجیها سازه )پالن، ابعاد، ورودی هوجو میاستحكا  و مقاومت را در تما

 سازه بايد به آن توجه جدی شود. ءتوان ديد و در طراحی اجزا میها و غیره(  درب

 

 ارگونومی -

تـاثیر بسـیار مثبتـی در     ،مهگدسـی هـای   طراحی میتمادر  میاستفاده از علم ارگونو

)ابعاد سازه، مصر  مصالح، سادگی كاربری فضاهای داخلـی و ارتباطـات( آن   سازی  بهیگه

جـاد اشـكال در   اي خواهد داشت. عد  توجه به ابعاد انسانی و شرايط زندگی انسانی باعـث 

ردد. لذا در تعريف ارتباطات گ می برداری بهرهاز سازه و كاه  راندمان  برداری بهره  هگگا

 ی سازه، مسائل انسانی بايد دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.لداخ
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 ات روانیظمالح -

، بايد توجه داشته باشیم كه ممك  است برای مدت طـو نی،  ها پگاهگاهدر برخی از 

تـأمی    ،شـرايط  ايـ   افراد و پگاه جويان مجبـور شـوند در داخـل آن زنـدگی كگگـد. در     

است كه نبايد از آن غفلت كـرد. حتـی برخـی از    ای  نیازهای روانی افراد، از مسائل عمده

اسـتفاده از   ،جاد كرد. برای مثالاي مصگوعی در پگاهگاهصورت  بهتوان  مینیازهای روانی را 

شده به شكل طبیعت كه بتوانـد نقـ  طبیعـی     مصگوعی نقاشیهای  حركت نور و پگجره

غروب خورشید را تداعی كگد، تاثیر بسیار مثبتی در روحیـه انسـان   خارج خانه و طلوع و 

داخـل از  هـای   خاص، برای پوش ی ها رنگديوار و استفاده از مصالح و های  دارد. نقاشی

 دوره است.  اي  موارد بسیار مهم در

 

 گردانیخود -

كه حفظ و نگهداری نیروی انسانی بـرای مـدت زمـان طـو نی      ها در برخی از سازه

گردانی سازه بسیار مهم است. در يك سازه امـ  بـا   شود، توجه به مسائل خود میبرآورده 

خود را های  شده، نیاز زولهاي كمك گرفت  از مجموعه خارج از فضای با طراحی خوب، بايد

 :انداز عبارت ها نیاز اي  مرتفع سازد.

 تهويه و هوا رسانیالف: 

 ب: فیلتراسیون شیمیايی

 انرژی داخلیتأمی   ج:

 آذوقه و آبتأمی   د:

 اخل و خارج سازهو باسیم با د سیم بیارتباط تأمی   ه:

 فاضالبو: دفع 
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 ها و محفظه ها و خروجی ها ورودي -

، محـل اتصـال سـطح زمـی  بـه سـازه امـ  و        هـا  و خروجی ها از آنجايی كه ورودی

قسـمت از   ايـ   اتصال را داشته باشیم، بايـد در  اي  و به ناچار مجبوريم باشد میپگاهگاه 

اصلی را بايد های  و خروجی ها مگی بی  از ساير نقاط توجه كگیم. محل ورودیاي سازه به

توانـد بـه    مـی  هـا  بخـ   اي  رد، زيرا تهديدكبا دقت و وسواس خاصی انتخاب و طراحی 

 ،فرد داخل هر پگاهگاه بايد بتواند پس از حمله و رفع خطـر تهديد كل سازه مگجر گردد. 

 خود را برهاند. 

 

 مهم:هاي  توصیه

 طراحی بی  از دو ورودی و خروجی اضطراری در جهات مختلف جغرافیايی -

 انحرافیهای  و خروجی ها ايجاد ورودی -

 ل مگاسبحدر م ها يابی ورودی مكان -

 اصلی پگاهگاه مستقیم به سازهصورت  به ها عد  اتصال ورودی -

 ها پگاهگاهورودی های  در مدخل ها دهگدهنصب هشدار -

 ها مدگی و فضای محفظه هوابگد در محل ورودیآايجاد بر -

 حداقل ابعاد برای بازشوها -

 

 طراحی شیمیايی -

عـد  توجـه    های شیمیايی و میكروبی در سالیان اخیر،افزار جگگبا توجه به كاربرد 

مگـی  اي و شـیمیايی، تقريبـاً سـازه را از درجـه     حمالت میكروبیبه امگیت سازه در مقابل 

م  بايد بتواند در شرايط حمله میكروبی و شـیمیايی بالفاصـله   اي كگد. يك سازه میساقط 

آنچـه   گردان تبديل گردد.ع نمايد و به يك مجموعه كوچك خودارتباط  را با خارج قط

س در سـازه بـرای مـدت طـو نی     استفاده از هوای محبومسلم است آن است كه امكان 



          331   زيستی ضد تهديدات   يها پناهگاه :هشتمفصل 

 

 

پذير نیست و به ناچار بايد از هوای خارج كمك گرفت. هوای آلوده بیـرون بايـد از    امكان

دور از چشـم دشـم  جـذب شـده و پـس از فیلتراسـیون مگاسـب بـه داخـل          ای  مگطقه

و اضـطراری   اصـلی هـای   و خروجی ها كلیه ورودی ،م  تزري  گردد. در عی  حالاي سازه

خودكـار مقـاو  در برابـر نیـروی     هـای   بايد مجهز به درهای ضد شیمیايی با شیر و فلكـه 

 انفجار متعدد باشد.

 

 پذيري قابلیت مرمت -

از نظر معمـاری، بـا راهكارهـای ذيـل قابـل حصـول        پذيری مرمتجاد قابلیت اي افزاي  يا

 :باشد می

سريع )حدالمقدور در شـرايط  استفاده از مصالح سبك و مقاو  و قابل دسترسی  -

 بحرانی(.

ساز با معیار قرار دادن حـداقل  و جديد در ساخت فگاوریگیری از  استفاده و بهره -

 زمان احداث همراه با مالحظات اقتصادی.

جهت عد  صر  زمان زياد جهـت   ها و ابگیه ها پرهیز از معماری خاص در سازه -

 بازسازی.

 

يـابی،   )مكـان  هـا  پناهگـاه در  غیرعامـل ال امات پدافند  -8-5

 موقعیت و نحوه دسترسی(

مختلف ساختمان قـرار  ی ها بخ موقعیت پگاهگاه بايد در نزديكتري  فاصله ممك  به  -

 متر باشد(. 311و با پگاهگاه ج ته باشد )حداقل فاصله افراد پگاهداش

پگاهگـاه را  كگگـدگان از سـاختمان،    اسـتفاده باشـد كـه   ای  گونه موقعیت پگاهگاه بايد به -

 جزئی از فضاهای آن احساس نمايگد.
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فاصله ممك  بايد مسیری امـ   تري   مسیر دسترسی به پگاهگاه، ضم  دارا بودن كوتاه -

 بوده و همچگی  نبايد بی  ساختمان و مسیر ورودی پگاهگاه انفكاكی وجود داشته باشد.

ن در نظر گرفته شـود  محل پگاهگاه بايد در زيرزمی  و به شكل مدفو ،در صورت امكان -

هـای   و ورودی هـا  اطرا  آن بیشتري  تماس را با خاك داشته باشد. از ديوارهای  و ديواره

 بايد احتراز نمود. میخارج از خاك در حد امكان 

 ساختمانی كه از درجه اشتعال با  برخوردار است.ی ها بخ دور بودن از  -

انبـار،  عگـوان   بهادغا  نمود و  ها ساختمانتوان در  میاز نظر فگی و اقتصادی پگاهگاه را  -

 زمی ، كارگاه و غیره از آن استفاده نمود.زير

بايـد بـه خـارج ار محـدوده آوار مگتهـی شـده و        ، پگاهگـاه ی فـرار ها راهمگی و اي از نظر -

فـرار تـا حـد امكـان در جهـات مختلـف سـاختمان        ی هـا  راهاضـطراری و  هـای   خروجی

 شود. ساخته

زمیگـی يـا يـك اطـاقی كـه دارای      بايد از طري  يك راهـرو عمیـ  زير   پگاهگاهورودی  -

حداقل مگفذ به خارج است قابل دسترسی باشد. دو پگاهگاه مجاور از طري  دريچه زرهی 

 توانگد به يكديگر متصل شوند. میتعبیه شده در ديوار مشترك 

 ديد هوايی.جاد اختشاش در اي جاد استتار مگاسب خصوصاً درب ورودی واي -

جاد يكگـواختی در  اي گیاهی در روی سطح زمی  فوقانی پگاهگاه جهتهای  جاد پوش اي -

 پراكگدگی بازتاب  امواج راداری.

هـای   و دريچـه  ها ضد بازتاب  بر روی مدخلی ها رنگاستفاده از مواد جاذب راداری و  -

 ورودی هوای ورودی و خروجی اصلی و اضطراری پگاهگاه.

 .ها پراكگده در سايتصورت  بهازه كوچكتر و اند در ابعاد و ها هگاهپگااجرای  -

 

 

 



 

 

 
 

در تهديدات ی آلودگ رفع
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 مقدمه: -9-1

آلودگی عبارت از دسترسی و تماس عوامل عفونی به بدن انسان، غذا، آب و يا سـاير  

كـه تعـداد    شـود  مـی به هر نوع فعالیتی اطال  ی آلودگ رفع و باشد می مواد و وسايل مهم

خطر كاه  داده و آن را  ر تا سطح قابل قبول و بیظها را در محل مورد ن كروارگانیسممی

مختلفی كه مـواد خطرنـاك را   به مراحل ی آلودگ رفع ،قابل استفاده نمايد. به عبارت ديگر

د  اصـلی از ايـ    ـ. هـ شود میذ  و يا خگثی نمايد گفته ـ دگی و يا لواز  حـاز محیط زن

بودی كامـل  ـبهـ  احتمـال  تر به مصـدو  شـده و  ـت كه مانع از آسیب بیشـفرآيگد آن اس

انـد را بـه حالـت     هـاك قرار گرفتـر  مواد خطرنـرادی كه در معـرا ايجاد و يا اف بالیگـی

 اول برگرداند. 

متعـار  و در صـورت عـد  كسـب موفقیـت،       یهـا  سالحدشم  پس از استفاده از 

روی آورد. در  یزيسـت  یهـا  سـالح نامتعـار  مانگـد    یها سالحممك  است به استفاده از 

خسـارات   توانـد  مـی به درسـتی شـگاخته نشـود     ها سالحی مقابله با اي  ها راهصورتی كه 

العمـل هگگـا  اسـتفاده از يـك سـالح غیـر        فراوانی را ايجاد نمايد. اولی  مرحلـه عكـس  

. از آنجا كه در ايگگونه حوادث معمـو ً نیـاز   باشد میمتعار ، روند انتقال آسیب ديدگان 

بگدی و تعیی  تقد  جهت استفاده از مگابع موجود )مانگد پرسـگل، لـواز ، دارو،    به اولويت

، لذا  ز  اسـت بـا توجـه بـه همـه امكانـات       باشد میهای بیمارستانی(  مبو نس و تختآ

ابتـدا   دو انتقال مجروحی  اقدا  نمود. جهـت انجـا  ايـ  كـار بايـ     ی آلودگ رفعنسبت به 

از افراد اقدا  نمود و سپس در ادامه، تجهیزاتی كه در معر  عامل ی آلودگ رفعنسبت به 

 عمل آيد.ه جلوگیری ب زيستینمود تا از انتشار عوامل ی آلودگ رفعاند را  قرار گرفته

و يـا حتـی    زيستیپس از استفاده از عوامل ی آلودگ رفعو موثرتري  روش  تري  مهم

در همان لحظات اولیه پـس از انتشـار ايـ  عوامـل     ی آلودگ رفععوامل شیمیايی، اقدا  به 

و تجهیـزات موجـود    ها ساختمان.  ز  است در مگاطقی كه مرد  حضور دارند از باشد می
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در محیط به حـداقل رسـیده و    صورت پذيرد تا عوامل باقی ماندهی آلودگ رفعدر آنجا نیز 

 عمل آيد. ه آن به ديگران جلوگیری ب قالاز انت

ی هـا  بیمـاری ، همواره نق  مهمـی را در كگتـرل   یآلودگ رفعی ها روش كارگیری به

ای، تـالش   های كگترلی هر جامعه ی مهم از برنامهها بخ لذا يكی از  ؛است  عفونی داشته

ی پیشـگیری از پراكگـدگی و   هـا  روش كـارگیری  بـه ی عفونی و ها بیماریجهت مقابله با 

گرفتـه  كـار   بـه  هـا  روشرو همواره بايستی مـؤثرتري    است. از اي  زا بیماریانتشار عوامل 

 .  گردندد تا مواد، وسايل و تجهیزات از هرگونه آلودگی پاك نشو

غیـر   طـور  بـه  مستقیم از طري  مگبع يـا مخـزن عفونـت و يـا     طور به زيستیعوامل 

از طري  ناقل، به افراد سالم مگتقل شده و متعاقب آن، سـاير افـراد نیـز ممكـ       مستقیم

مستقیم يا غیرمستقیم آلوده شوند. پس بـرای از بـی  بـردن عفونـت كـافی       طور بهاست 

ی از بـی  بـردن مگـابع عفونـت     های ناقل را از بی  برد. برا است مگبع عفونت و يا واسطه

شـوند. نـاقلی  )كـه    ی آلـودگ  رفع ها انسانبايد اماك  و موجودات زنده اعم از حیوانات يا 

پاشی و استفاده از  ی مختلفی مثل سمها روشبا  توان می( را نیز باشگد میعمدتاً بگدپايان 

از طريـ  بهداشـت و    تـوان  میو حیوانات را  ها انسانكگگدة حشرات از بی  برد.  مواد دفع

، قابـل ضـدعفونی   یآلـودگ  رفـع ی هـا  روشنمود و اماك  نیز به كمك ی آلودگ رفعدرمان 

 هستگد.

دارای مراحل مختلفی است كه بسته به حضور مصدو  در مگطقه آلـوده  ی آلودگ رفع

 دارایی آلـودگ  رفـع كلی رونـد   طور به. باشد میمتفاوت  ،آن با مركز پخ  عاملو فاصله 

ی آلـودگ  رفـع ثانويـه و  ی آلودگ رفعغیر اختصاصی، ی آلودگ رفعكه شامل  استسه مرحله 

 و شـود  مـی انجا  ی آلودگ رفعتیم از افراد توسط ی آلودگ رفع. مراحل اولیه باشد میقطعی 

 .باشد میاز وسايل و تجهیزات ی آلودگ رفعزمان آن كمتر از  ،اغلب

مكـانیكی،  ی آلودگ رفعوجود دارد كه شامل ی آلودگ رفعكلی سه روش جهت  طور به

يـك   زيسـتی زدودن عوامـل   ،مكانیكیی آلودگ رفع. در روش باشد میشیمیايی و فیزيكی 
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يی كـه مجهـز بـه فیلتـر     هـا  ماسـك اسـتفاده از   توان می. مثال اي  روش را باشد میاصل 

و يــا  آنتراسـیس  مخصـوص جهـت محافظــت افـراد در برابــر اسـپور بـاكتری باســیلوس     

ی آلـودگ  رفـع نـا  بـرد. در روش    زيستیشستشوی دست جهت پاك كردن آن از عوامل 

شیمیايی به شكل مايع و گاز جهت از بی  بردن و يـا  كگگده  عفونیاز مواد ضد  ،شیمیايی

. در اي  روش عوامل متعـددی از جملـه شـرايط    شود میكاه  ضرر اي  عوامل استفاده 

جـزء   نیز د. حرارت، بخار آب و اشعهگگذار باش د در مقدار و نوع آن تأثیرگتوان میمحیطی 

 .  باشگد میفیزيكی ی آلودگ رفعی ها روش

كلیـه  ذكـر ايـ  نكتـه ضـروری اسـت كـه از بـی  بـردن         ی آلـودگ  رفعدر خصوص 

 تـوان  مـی مثـال ن عگـوان   بهپذير نیست.  های يك جسم يا بافت زنده امكان میكروارگانیسم

كگگده مخرب قرار داد. بگابراي  معمـو ً هـد  از    پوست سالم را در معر  عوامل استريل

 .باشد میتا حد امكان  زا بیماری، از بی  بردن عوامل یآلودگ رفع

 

 تعاريف -9-1

هـای مـورد     ز  اسـت تـا بـا برخـی از واژه    ی آلـودگ  رفعقبل از وارد شدن به بحث 

 استفاده در اي  زمیگه آشگا شويم:

 

 (Microbial contamination)آلودگی میكروبی  -

در سطح بدن، لباس، وسايل خـواب   زيستیی عفونی يا عوامل زا بیماریوجود عامل 

 يا لواز  ديگر و نیز بر روی مواد از جمله آب و مواد غذايی را آلودگی میكروبی گويگد.
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 (Infection)عفونت  -

در بـدن انسـان يـا حیـوان را      زا بیمـاری گسترش يا تكثیر يك عامل عفـونی   ،ورود

 عفونت گويگد.

 

 ( Sterilization )استريلی اسیون سترون كردن-

مفیـد و  ) میكروبی و به معگای نابود كردن همه اشكال حیات اعم از حیوانی، گیاهی

ــی (مضــر ــ  نابودســازی باشــد م ــی. اي ــد م ــه  توان ــا روشب ــا ي  ه ــل پ ــف مث ی مختل

(Filtration)گیرد. در فرآيگـد   مواد شیمیايی و غیره صورت  ،، سوزاندن، حرارت، پرتوها

 روند. استريلیزاسیون تما  اشكال حیات حتی اسپورها نیز از بی  می

 

 (Bacteriocide)باكتريوسايد  -

 .شوند می ها باكتریموادی هستگد كه باعث نابودی و كشته شدن 

 

 (Bacteriostatic)باكتريوستاتیك  -

كگگـد ولـی آنهـا را از بـی       جلوگیری می ها باكتریموادی هستگد كه از رشد و نمو 

 برند. نمی

 

  (Disinfection)ضدعفونی يا گندزدايی  -

ی مضـر و  هـا  میكروبزا يا  تخريب، غیرفعال كردن و يا حذ  اجرا  و اجزای عفونت

پاتوژن را ضدعفونی گويگد. ايـ  كـار توسـط مـواد شـیمیايی تحـت عگـوان دزنفكتانـت         

(Disinfectant)  بـرای كشـت     اغلـب . اي  مـواد شـیمیايی   گیرد میيا گگدزدا صورت

. در ضـم  بـه علـت سـمیت     شـوند  مـی  بردهكار  به ی موجود در سطح اجسا ها میكروب



          339     زيستیآلودگی در تهديدات  رفع :نهمفصل 

 

 

. پس به عبـارت  شوند میها استفاده ن نسوج و زخمكردن شديد، مستقیماً برای ضدعفونی 

 در خارج از بدن را گگدزدايی گويگد.   زا بیماریبهتر، كشت  عوامل 

 

  (Germicide) گندزدا -

 برند. را از بی  میها  میكروب مواد شیمیايی هستگد كه

 

  (Detergent)دترجنت  -

را از سـطح آلـوده   هـا   میكروب هايی هستگد كه با كاه  كش  سطحی، كگگده پاك

 ها است. كگگد. صابون يكی از انواع دترجگت پاك می

 

  (Septic)سپتیك  -

 .شود میباكتری پاتوژن در نسج زنده ديده  حالتی است كه در آن،

 

  Antiseptic)ها  سپتیك )آنتیبرها  پلشت -

از د. نبر از بی  می آنها را ها را متوقف كرده يا موادی هستگد كه رشد میكروارگانیسم

بـرای ضـدعفونی    لـذا رسانگد،  آنجا كه اي  مواد به پوست، مخاط و بافت زنده آسیب نمی

 .اند های زنده مگاسب بافت

 

 میكروبی آئروسل -

كه متگاسب بـا چگـالی و سـرعت بـاد در هـوا معلـ         میكروبی استاز عامل ذراتی 

تـر بـه    يابد ذرات سـريع   مانگد. هرچه چگالی ذرات بیشتر باشد و يا سرعت باد كاه می

 .نمايگد سمت زمی  حركت می
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 پايداريزمان  -

مانـد و   مـوثر در محـیط بـاقی مـی     طور بهكه عامل  مدت زمانی است ،زمان پايداری

. عواملی مثل شرايط جـوی، رطوبـت، درجـه حـرارت،     باشد میقابلیت تاثیرگذاری را دارا 

سرعت تبخیر ماده، پوش  گیاهی مگطقه، نوع عامل و رفع آلـودگی، بـر زمـان پايـداری     

 موثرند.

 

 یآلودگ رفعداليل  -9-3

 جلوگیري يا كاه  تلفات  -9-3-1

باری بر شخص آلـوده ايجـاد كگگـد. ايـ  اثـرات       گد اثرات زيانتوان می زيستیعوامل 

بر حسب نوع عامل، در حد ناتوانی تا مر  پی  برود. شدت اثر اي  عوامل نیـز   تواند می

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

 

 به حداقل رساندن افت كارايی -9-3-1

، شود میانجا  تمهیدات حفاظتی كه باعث كاه  اثرات زيانبار عوامل بر روی افراد 

تجهیزات حفاظت انفـرادی   ،مثالعگوان  به. شدخود باعث كاه  كارايی افراد نیز خواهد 

ی هـا  فعالیـت دهد. ضـم  آنكـه انجـا      شخص را كاه  می توان رزمیسگگیگی، دلیل  به

راحت ـيی مثل خوردن، آشامیدن و استـ ها فعالیتشديد فیزيكی در آب و هوای گر  و يا 

ـ   ـهیزات بسـبرای افراد دارای اي  تج ـ  ـیار مشـكل اسـت. ل ـ  ـذا بـرای آن گد ـكه افـراد بتوان

هـای آلـوده    های محوله را به نحو احسـ  انجـا  دهگـد،  ز  اسـت تـا محـیط       وريتـمام

 ی شوند.لودگآ رفع
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 هاي ناشی از لوازم و تجهی ات حفاظتی جبران محدوديت -9-3-3

، دارای گیرنـد  مـی برخی از تجهیزاتی كه برای محافظت از افراد مورد استفاده قـرار  

فیلتر ماسك ممك  است توسط يك عامـل   ،مثالعگوان  به. هستگدهای خاصی  محدوديت

شده باشـد كـه در ايـ      آلوده  آب، روغ  و غیره اشباع شود و يا ايگكه توسط موادی مثل

 نمود.ی آلودگ رفعآنها را  دعوامل، باي صورت برای به حداقل رساندن اثرات

 

 اجتناب از پخ  و انتشار آلودگی -9-3-4

شده، قادرند آلودگی را به مگاط  غیرآلوده مگتقـل كگگـد.    يا تجهیزات آلوده اشخاص

ی به پشت جبهـه  آلودگ بازسازی و رفعمگظور  بهای كه  شده تجهیزات آلوده ،مثالعگوان  به

گد. لذا نیروها و يـا اقـال    عوامل را در مسیر عبورشان پخ  كگ تواند می، شوند میمگتقل 

ی آلـودگ  بايستی قبل از آنكه به مگـاط  غیرآلـوده انتقـال داده شـوند، رفـع      شده می آلوده

 شوند.

 

 ی آلودگ رفعاصول  -9-4

دولتی يا خصوصی برای پیشبرد اهدا  سازمانی خود اصولی را تـدوي   ی ها سازمان

كگگد تا با ايـ    گذارند و عگاصر سازمانی خود را ملز  به رعايت آن می نموده و به اجرا می

جهـت نمايگـد.    با اهدا  كالن سازمان همسو و هم و اهدا  خود را ها فعالیتكلیه  ،اقدا 

 تحت عگوان اصول جگگ تـدوي  و را  اصولی  ،گگخصوص در ج ی نظامی بهها سازماندر 

تـا افـراد از محتـوا و     گردند میاند كه اي  اصول در مراكز آموزشی تدريس  مصوب نموده

 هـا  سـازمان ضم  ايگكه مطالعات  ؛ها مطلع گردند و نسبت به آن توجیه شوند هد  اصل

و سـاير مـوارد    فگـاوری جهت كاه  و يا افزاي  اي  اصول با توجه بـه زمـان پیشـرفت    

. در رسته تهديدات نـوي  جهـت افـزاي  كیفیـت اقـدامات      باشد میتاثیرگذار در جريان 
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هـا تحـت    اصلی آلودگ رفعاند كه در مبحث  تخصصی، اصولی در نظر گرفته و تدوي  شده

مختصـر هـر يـك از ايـ       اند. در زير شـرح  مطرح شدهی آلودگ رفعگانه  عگوان اصول پگج

 ها آورده شده است. اصل

 

 اصل يكم؛ خونسردي  -9-4-1

با توجه به اهمیت و حساسیت پدافگد تهديدات نوي  و اضـطراب، رعـب و وحشـت    

هـا از   ، حفظ خونسردی جهت انجـا  ماموريـت  شود میكاذبی كه در اي  خصوص مطرح 

و در صورتی كه ايـ  اصـل بـا     شود میی اولیه در پدافگد محسوب ها فعالیتتري   ضروری

نمود كه اضـطراب،  اظهار  توان میها هماهگگ و همسو گردد با اطمیگان كامل  ساير اصل

به انجا  ماموريت  تواند میشده از بی  خواهد رفت و فرد به راحتی  رعب و وحشت مطرح

 د.  خود بپرداز

 :  انداز عبارتی آلودگ رفعهای متصور در  ماموريت

 از محیط ) زمی ، هوا و غیره (ی آلودگ رفع -3

 از نفرات ی آلودگ رفع  -3

 از تجهیزات و تاسیسات  ی آلودگ رفع -1

 ی از مواد غذايی و غیرهآلودگ رفع -0

 

مسئله، انجـا  حفاظـت انفـرادی     تري  مهمالذكر اولی  و  های فو  در انجا  ماموريت

 توانـد  مـی است. حفظ خونسردی در انجا  حفاظت انفرادی بسیار با اهمیت بـوده و فـرد   

و دقت، خود را در مقابل عوامل تهديدات نـوي  حفـظ و بـه     ضم  توجه به اصل سرعت

آفري   مشكل تواند میهای محوله ادامه دهد. شتاب و عجله در اقدامات حفاظتی  ماموريت

گذاری چگانچه عجله و شتاب صورت گیرد، احتمـال   در زمان ماسك ،مثالعگوان  به ؛باشد

هـای آن آسـیب ببیگـد كـه ايـ  امـر جـان فـرد را بـه           دارد بگد ماسك يا ساير قسـمت 
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آورد. حفـظ خونسـردی در اقـدامات     اخته و در انجا  ماموريت او خلل وارد میاند مخاطره

 .  باشد میی گروهی( تخصصی بسیار مهم و با اهمیت ها )ماموريت

گونه كه ذكر شد اي  اصل در كگار اصـل دقـت و سـرعت، كـارايی  ز  را بـه       همان

تـر و بـا    هرچه اي  اصل بیشتر مورد توجه قـرار گیـرد كارهـا اصـولی     .دست خواهد آورد

از پرسگل چگانچـه نیروهـا بـا    ی آلودگ رفعدر  ،مثال عگوان به. گیرد میكیفیت بهتر صورت 

از خود را با شتاب و عجلـه انجـا  دهگـد،    ی آلودگ رفععجله وارد ايستگاه شوند و عملیات 

اصولی و كامـل شـود و همـی     ی آلودگ رفعاحتمال دارد اي  شتاب و عجله مانع از انجا  

هـای   خطرات بعدی را به دنبال داشته باشـد. لـذا در انجـا  كلیـه ماموريـت      تواند میامر 

، همیشه اصل خونسردی بايستی مد نظـر بـوده و در هـر موضـوع،     یآلودگ رفعتخصصی 

 آيد. عمل بهمتگاسب با آن خونسردی  ز  

 

 آمادگی نیرو و تجهی ات  ؛اصل دوم -9-4-1

 كـه در صـورت عـد     باشد میدر انجا  هر ماموريت سازمانی دو عامل مهم مد نظر 

ای  آمیز ماموريت ممك  نبوده و يا با مشكالت عديـده  آمادگی اي  عوامل، اجرای موفقیت

و وسـايل(. در زيـر    ها دستگاهنیرو و تجهیزات )انداز:  عبارتهمراه خواهد بود. اي  عوامل 

 :  گیرد میيك از اي  عوامل مورد بررسی قرار آمادگی هرمستقل اهمیت صورت  به

 

 ي انسانیآمادگی نیرو -9-4-1-1

تري  عامل در پیشـبرد اهـدا     نیروی انسانی يكی از اركان اصلی، اساسی و محوری

و هرچـه يـك سـازمان از افـراد      گردد می( محسوب  و غیر نظامی سازمانی )اعم از نظامی 

باشد، نیل به هـد  سـازمانی بیشـتر خواهـد بـود. هـر چگـد        خوردار بربیشتری كارآمد 

عگاصر تاثیرگذار و آمادگی يك  دقی  تمامی طور  به( ها انسانپیچیدگی دلیل  به) توان مین
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بـه میـزان    تـوان  مـی نسبی با بررسی موارد زير  طور بهدقی  سگجید، لیك   طور بهفرد را 

 ها پی برد:  آمادگی فرد در اجرای ماموريت

  روانی و جسمی میزان آمادگی روحی،  -

هـا و كارهـای    های فردی هر نفـر بـا توجـه بـه آمـوزش      وانايیت ها و میزان قابلیت -

 اجرايی كه انجا  داده است.

تخصصی بـودن  دلیل  بههای نیروی انسانی در تهديدات نوي   كاری و مهارت  تجارب

 ز  در نیروهـای انسـانی بـا طـی     های  . مهارتباشد میآن از اهمیت به سزايی برخوردار 

و وسايل  ها دستگاهبرداری از  های  ز ، انجا  كارهای میدانی، قابلیت بهره نمودن آموزش

ها افزاي  يابد آمـادگی نیـرو بـرای اجـرای ماموريـت       چه اي  مهارت. هرگردد میحاصل 

 بیشتر خواهد شد.

 

 آمادگی تجهی ات -9-4-1-1

از ی آلـودگ  رفـع موجـود جهـت اجـرای عملیـات     و وسايل  ها دستگاهمیزان آمادگی 

چـه  عملیات تأثیر مستقیم داشته و هر نفرات، تجهیزات، اماك  و غیره در میزان موفقیت

نیز زيادتر خواهد شد. لـذا  ی آلودگ رفعاي  آمادگی افزاي  يابد، قابلیت و توانايی عملیات 

 و وسايل بايستی نكات زير در نظر گرفته شوند: ها دستگاهجهت بررسی میزان آمادگی 

 و وسايل از انبار ها دستگاهتاري  دريافت  -

یراتـی كـه هـر دسـتگاه     میزان آمادگی هر دستگاه از لحاظ سالم بـودن و بررسـی تعم   -

 دارد تا عملیاتی گردد ازاحتما ً نی

 و وسايل   ها دستگاهيك از طعات يدكی پر مصر  موجود برای هرق -

 ی  آلودگ رفعهای  آنها در ماموريتكارگیری   بهمیزان آمادگی اپراتورهای دستگاه جهت  -

 ی  آلودگ رفعجهت عملیات  ها دستگاهمواد اولیه مورد نیاز  -
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 ايمنی  ؛اصل سوم -9-4-3

)اول  باشـد  مـی رعايت اصول ايمگی در هر كاری شرط اساسی و اصلی شروع آن كار 

. در موضـوع تهديـدات   باشـد  مـی ايمگی بعد كار(. هر فعالیتی نیازمگد ايمگی خاص خـود  

. در ايگجـا هرگونـه   باشـد  مـی تـر   تـر و بـا ارزش   ايمگی بسـیار مهـم   موارد ، رعايتزيستی

انگاری در عد  رعايت ايمگی، مشكالت و خطراتی را بـه دنبـال خواهـد داشـت كـه       سهل

 برخی از آنها غیرقابل جبران خواهد بود. 

ابتدا بايستی ايمگی فردی مورد توجه قـرار گیـرد.   ی آلودگ رفعجهت اجرای عملیات 

افراد گذاشته شود و افراد نیز در ايمگی فردی، بايد تجهیزات مورد نیاز فراهم و در اختیار 

مداو  با آنها تمري  نمايگد تا در صورت نیاز بتوانگد از تجهیزات خود بـه نحـو    طور بهبايد 

 احس  استفاده نمايگد.

ــودگ رفــعتجهیــزات فــردی در انجــا  ماموريــت  ــدات ی آل  زيســتیاز عوامــل تهدي

محافظ، دستك ، روك  پـوتی ، قـوطی امـداد    ماسك محافظ، فیلتر، لباس انداز:  عبارت

دزيمتر انفرادی و ساير تجهیزاتی كه بگا به تشـخیص فرمانـدهی و متگاسـب بـا     ، انفرادی

 .شود مینوع ماموريت در اختیار افراد قرار داده 

 

 اصل چهارم؛ سرعت و دقت  -9-4-4

و در يــك عملیــات  باشــگد مــی ز  و ملــزو  يكــديگر  دو موضــوع ســرعت ودقــت، 

 دقت توجه نمود. بايستی به هر دو جگبه يعگی سرعت وی آلودگ رفع

 

 سرعت -9-4-4-1

در اولی  فرصـت و  ی آلودگ رفع، انجا  یآلودگ رفعمگظور از سرعت در انجا  عملیات 

و وسـايل، مـواد و    هـا  دسـتگاه زمان ممك  با استفاده از تجهیزات موجود ) تري   در كوتاه



346        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

لحاظ نشـود، انتشـار آلـودگی يـا     ی آلودگ رفع. چگانچه سرعت در عملیات باشد میغیره ( 

نفرات، مواد و غیره بیشتر خواهد بـود كـه ايـ  موضـوع      تأثیرات مخرب آلودگی بر روی

 خواهد آورد. وجود به ها انسان ويهه بهها  مشكالتی را برای يگان

 

 دقت -9-4-4-1

، توجـه بـه تمـا  مـوارد تأثیرگـذار در      یآلـودگ  رفعمگظور از دقت در انجا  عملیات 

و  هـا  دسـتگاه انتخـاب صـحیح تجهیـزات )   انـداز:   عبـارت . اي  موارد باشد میی آلودگ رفع

انجـا  صـحیح عملیـات.     و ی )نوع و میزان قابل استفاده(آلودگ وسايل(، انتخاب مواد رفع

كاه  خطرات  ،و در مجموعی آلودگ رفعاطمیگان از چه دقت در عملیات بیشتر باشد هر

عملیـات نـاقص صـورت     ،. اگـر دقـت كـافی لحـاظ نشـود     شود میناشی از عوامل بیشتر 

)محـدود نمـودن تـوان رز ( و      و همی  امـر باعـث تـأخیر در عملیـات نظـامی      گیرد می

( شده و همچگی  ممك  اسـت  یآلودگ رفعهای اقتصادی )به علت تكرار عملیات  خسارت

 در پی داشته باشد.تلفات جانی 

  

 بر تجهی ات  ي انسانیتقدم نیرو ؛اصل پنجم -9-4-5

ی بـر  آلـودگ  مقد  بر رفـع  ،ی از نفراتآلودگ صل بر اي  نكته توجه دارد كه رفعاي  ا

گیـرد در اولـی     قـرار  زيسـتی ای مورد حملـه عوامـل    . چگانچه مگطقهباشد میتجهیزات 

( بايد نفرات در هر وضعیتی كه قرار دارنـد )عملیـات يـا    ی محلآلودگ فرصت )بعد از رفع

از ی آلـودگ  رفـع بـه   نسـبت  سـپس  و ی از خود را انجا  دادهآلودگ عملیات(، ابتدا رفع غیر

اعم از سبك و سگگی ( مبادرت نمايگد. البته يادآوری اي  نكتـه هـم ضـروری     تجهیزات )

ی از خود تا جـايی كـه امكـان دارد نبايـد از تجهیـزات      آلودگ كه افراد بعد از رفع باشد می

تفاده نمايگـد. معمـو ً در   ی شده اسـ آلودگ آلوده استفاده نموده و بايستی از تجهیزات رفع

از نفرات و تجهیزات در دو مكـان جداگانـه صـورت    ی آلودگ رفعی، آلودگ های رفع ايستگاه
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سـبك آنهـا در ايسـتگاه     ی از نیـرو، تجهیـزات سـگگی  و   آلودگ و همزمان با رفع گیرد می

 .گردد میی آلودگ مربوطه رفع

 

 ی فی يكیآلودگ ي رفعها روش -9-5

ی آلـودگ  رفـع وجود دارد كه شـامل   زيستیی آلودگ رفعكلی سه روش جهت  طور به

مكـانیكی زدودن عوامـل   ی آلـودگ  رفـع . در روش باشـد  میمكانیكی، فیزيكی و شیمیايی 

يی كه مجهز بـه  ها ماسكاستفاده از  توان میمثال اي  روش را  .باشد میيك اصل  زيستی

كـه   آنتراسـیس  فیلتر مخصوص جهت محافظت افراد در برابر اسـپور بـاكتری باسـیلوس   

در آمده )پا ي ( و يا شستشوی دست جهت پاك كردن آن از عوامـل   آئروسلصورت  به

فیزيكـی  ی آلـودگ  رفـع ی هـا  روشجـزء   نیـز  نا  برد. حـرارت، بخـار آب و اشـعه    زيستی

شـیمیايی بـه شـكل    كگگـده   عفـونی شیمیايی از مواد ضد ی آلودگ رفع. در روش باشگد می

 ،. در اي  روششود میمايع و گاز جهت از بی  بردن و يا كاه  ضرر اي  عوامل استفاده 

 گذار باشد.  در مقدار و نوع آن تأثیر تواند میعوامل متعددی از جمله شرايط محیطی 

ذكـر ايـ  نكتـه ضـروری اسـت كـه از بـی  بـردن كلیـه          ی آلـودگ  رفعدر خصوص 

 تـوان  مـی مثـال ن عگـوان   بهپذير نیست.  های يك جسم يا بافت زنده امكان میكروارگانیسم

كگگده مخرب قرار داد. بگابراي  معمـو ً هـد  از    پوست سالم را در معر  عوامل استريل

 .باشد میتا حدامكان  زا بیماری، از بی  بردن عوامل یآلودگ رفع

 

 زيستیی آلودگ رفعي مكانیكی در ها روش -9-5-1

هـا از محـل    مشتمل بر اقداماتی است كـه باعـث زدودن میكروارگانیسـم     اي  روش

. شوند میولی الزاماً موجب از بی  رفت  عوامل و يا خگثی شدن آنها ن شود میی آلودگ رفع

ها كاه  يافته و  آن تعداد میكروارگانیسم وسیلة بهشستشو و پاك كردن روشی است كه 
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هسـتگد، نیـز   ها  میكروب هايی كه موجب حفظ و نگهداری باعث زدودن آلودگی و ناپاكی

 .  شود می

از هـا   میكـروب  پا ي  يا فیلتراسیون نیز نوعی روش مكانیكی است كه برای حذ 

آب و هـوا را در مواقـع    تـوان  می. با اي  روش گیرد میفاده قرار ها مورد است آب و محلول

قادر ها  میكروب های بسیار ريز كه لزو  استريل نمود. برای اي  كار از فیلترهايی با سوراخ

نظـامی و صـگعتی از غشـاهای     . در فیلترهـای شـود  مـی به عبور از آنها نباشگد، اسـتفاده  

3لپا و فیلتر او (HEPA)3 فیلترهای هپا نا  بهای  ويهه
(ULPA)  ايـ   شـود  میاستفاده .

 یها . فیلترباشگد می% را دارا 33/33میكرون با راندمان  1غشاها توان جذب ذرات تا قطر 

و فیلترهـای اورژانـس از ايـ  قبیـل      NBCهـای   ی محـافظ، فیلترهـای چـادر   ها ماسك

ازة مگافـذ آن، بـار   انـد  . بايد به اي  نكته توجه داشت كه كارايی يـك فیلتـر بـه   باشگد می

به لحـاظ   ها باكتری ،مثالعگوان  بهالكتريكی روی مواد سازندة فیلتر و غیره بستگی دارد. 

هـای   های خگثی، دارای بار الكتريكی مگفی هستگد، لذا توسط فیلتر ايگكه اكثراً در محلول

 .شوند میبهتر جذب  ،حاوی بار مثبت

 

 زيستیی آلودگ رفعي فی يكی در ها روش -9-5-1

ی فیزيكـی اسـت. در ايـ     هـا  روشی، اسـتفاده از  آلودگ ی رفعها روشيكی ديگر از 

از طريـ  حـرارت    ،مثالعگوان  به. يابد تغییر میاجزاء حیاتی عامل از لحاظ فیزيكی  روش

دهگده ساختار عامل میكروبـی، تغییـر حالـت داده و     های تشكیل دادن، برخی از پروتئی 

ی فیزيكی شامل موارد متعددی اسـت  ها روش. شود مینهايتاً باعث مر  میكروارگانیسم 

 كه در ذيل آمده است:

 

                         
1 - High Efficiency Particle Air

 
2 - Ultera Efficiency Particle Air
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 حرارت -9-5-1-1

ی فیزيكی، حرارت دادن است كه بـه دو روش  آلودگ ی رفعها روشيكی از مؤثرتري  

 پذير است. امكان و حرارت مرطوب حرارت خشك

 

   حرارت خشك -

oدر حرارت  ها باكتریاصو ً 
C 311   ؛رونـد  ساعت به كلی از بی  مـی  1/3در عر 

ولی برای از بی  بردن فـر    شوند مینابود  ها باكتریالبته قبل از اي  مدت نیز بسیاری از 

oاسپور، حرارت خشك 
C 301    سـاعت  ز  اسـت. ايـ  مقاومـت در برابـر       1بـه مـدت

پیكولیگات كلسیم است. يكی ديگر از عوامل مقاومت، كمبـود   حرارت مربوط به وجود دی

هـا را افـزاي     ها است زيرا خشك شدن، زمـان  ز  بـرای انعقـاد پـروتئی      آب در اسپور

كـه اگـر     یطـور  بـه بـود  دهد. هرچه حرارت زيادتر باشد، زمان مقاومت كمتر خواهد  می

oحرارت از 
C 301  بهo

C 311   رونـد و در   ساعت از بی  مـی  3برسد، اسپورها در عر
o
C 011  آورند. ثانیه بیشتر دوا  نمی 31-11نیز 

هـای   ها، آسیب تغییر ماهیت پروتئی  عواملی مثل ثیر كشگدگی حرارت خشك، بهأت

رد. در غیــاب آب در زنجیرهــای هــا بســتگی دا اكســیداتیو و بــا  رفــت  حــد الكترولیــت

هـا، انـرژی زيـادتری     لكولوو برای گشودن م شود میی قطبی كم ها گروهپپتیدی، تعداد 

 در برابر حرارت خشك ثبات بیشتری دارند. ها سلولبه همی  دلیل است كه  ؛ ز  است

حرارت خشك برای ضدعفونی كردن چگدان مـؤثر نیسـت ولـی بـا ايـ  حـال اگـر        

مستقیماً در معر  حرارت قرار گیرند، اي  نوع گرمـا مـؤثر اسـت ولـی وقتـی       ها باكتری

هادی حرارت نیستگد پوشـیده شـوند، ايـ  نـوع       عوامل میكروبی توسط ساير موادی كه

كـم اسـت. حـرارت     نسـبتاً حرارت تاثیر زيادی نخواهد داشت زيرا قدرت نفوذ هوای گر  

ی هــا روش آن محــدود اســت. خشــك ســوزانگده، مــؤثرتري  روش اســت ولــی كــاربرد 

 :انداز عبارتبا استفاده از حرارت خشك ی آلودگ رفع
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   (Burning) الف( سوزاندن

بگـدی،   ی موجود در  شه حیوانات، كاغذ، پگبه، گاز زخمها باكتریبرای نابود كردن 

از  توان میهای آزمايشگاهی و وسايل غیرقابل استفادة آلوده،  ، كشت های پاتولوژيك نمونه

 اي  روش استفاده نمود.

   (Direct chuffage)ب( شعله پاشیدن مستقیم 

لوازمی كه قابلیت اكسـید شـدن ندارنـد و در     توان میبا استفاده از حرارت مستقیم 

 برابر شعله مقاو  هستگد را استريل نمود.

 (Flaming)ج( عبور از روي شعله 

ها و غیـره از ايـ  روش اسـتفاده     آ ت، سوزن، سر بطری برای استريل نمودن شیشه

 .شود می

 (Oven)د( اُون 

هـای   ای، لولـه  كگگد مانگد ظرو  شیشه وسايل و موادی كه حرارت با  را تحمل می

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

سـاعت در فـور قـرار     3استريل نمود. برای اي  كار، مواد و وسايل مورد نظر را بـه مـدت   

 نمايگد. گراد آنها را استريل می درجه سانتی 311داده و با حرات 

 

 حرارت مرطوب -

در محـیط مرطـوب در    هـا  بـاكتری اولی  بار ك  و همكاران  نشان دادند كه اسپور 

 ،مثـال عگـوان   بـه رونـد.   تر از درجه حرارت خشك از بـی  مـی   درجه حرارتی بسیار پايی 

oدر حرارت مرطوب  مزخ سیاهاسپور باسیل 
C 31   رود.  دقیقـه از بـی  مـی    31در عر

oی مزوفیل بدون اسپور نیز در حرارت مرطـوب  ها باكتری
C 11    دقیقـه از  11در عـر 

oكلی حرارت مرطوب  طور بهروند.  بی  می
C 11  رويشـی دقیقه، اشـكال   1-31به مدت 



          351     زيستیآلودگی در تهديدات  رفع :نهمفصل 

 

 

برد. در صورتی كه در اي  روش از بخار تحـت فشار  ها را از بی  می و قارچ ها باكتریتما  

oی كه حرارت مرطوب طور به. آن بیشتر خواهد بوداستفاده شود، اثر 
C 333  31و فشار 

و اسـپور   شـی دقیقه باعـث كشـت  تمـا  اشـكال روي     31پوند بر ايگچ، در عر  كمتر از 

 .شود می. روش اخیر با استفاده از دستگاه اتوكالو انجا  شود میها  میكروارگانیسم

هـا اسـت. بـه نظـر      ثیر حرارت مرطوب، مربوط به تغییر ماهیت و انعقاد پـروتئی  أت

هايی است كـه در يـك زنجیـره     ثه كشگده ناشی از حرارت، شكافترسد كه اولی  حاد می

DNA ها را تجزيه كـرده   ، ريبوزو شده فعالوسیله حرارت  كگد. ريبونوكلئازها به بروز می

گونه ضايعات و تجديـد حیـات،    فرستگد. توان میكروب برای ترمیم اي  و آنها را بیرون می

با اسـتفاده از حـرارت   ی آلودگ رفع دارد. بستگی به حالت فیزيولوژی و وضعیت ژنتیك آن

 :انداز عبارتپذير است كه  ی مختلفی امكانها روشمرطوب با 

 

 الف( جوشانیدن

ـ  تـوان  میبرخی از مواد را  نمـود.  ی آلـودگ  رفـع وسـیلة جوشـاندن در آب جـوش،     هب

دقیقـه جوشـیدن،    31هـای اسـپوردار( بعـد از     و قـارچ  ها باكتریها )بجز  میكروارگانیسم

هـا   میكـروب  . اصو ً جوشاندن روش خوب و قابل اطمیگانی بـرای كشـت   شوند میكشته 

oحتی در حـرارت   بوتولیگیو  اسپور كلستريديو   نیست زيرا مثالً
C311    1-1بـه مـدت 

% اضـافه  3كربگات سديم به میزان  ،     ماند. در صورتی كه به آبساعت باز هم زنده خواهد 

يابد و از زنگ زدن وسـايل   كگگدگی آن به مقدار زيادی افزاي  می شود، قدرت ضدعفونی

 كگد. فلزی نیز تا حد زيادی جلوگیری می

 ب( استفاده از بخار آب جوش

. ايـ  دسـتگاه دارای يـك    شود میبرای اي  مگظور از دستگاه ك  يا آرنولد استفاده 

استوانه فلزی عمودی با يك سرپوش مخروطی متحرك است و سـوراخی جهـت خـروج    

و وسايلی را كـه   شود میبخار آب در آن وجود دارد. در قسمت پائی  دستگاه، آب ريخته 
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دهگـد تـا    بايد استريل شوند در قسمت با ی دستگاه و بر روی صفحات مشبك قرار مـی 

 ده، استريل شوند.شتوسط بخار ايجاد

 (Tendallization)ج( تندالی اسیون 

درجه در سه روز متوالی هر روز نـیم سـاعت اسـتفاده     311در اي  روش، از حرارت 

رونـد ولـی ممكـ      از بی  می ها باكتریكگگد. در اي  روش در روز اول، اشكال رويشی  می

تبديل به فـر  رويشـی   ساعت بعد در محیط مغذی  30است اسپورها باقی بمانگد كه در 

دهـی سـو  نیـز     روند. برای احتیاط بیشتر، حـرارت  دهی دو  از بی  می شده و در حرارت

 .گیرد میانجا  

 (Pasteurization)د( پاستوري اسیون 

ی هـا  روشاساس اي  روش بر گر  كردن و سرد كردن سريع، استوار اسـت كـه بـا    

تمـا    ،توجه داشت كه در ايـ  روش . بايد گیرد میمختلف و در دماهای مختلف، صورت 

روند و برخـی از آنهـا مانگـد اشريشـیا كلـی همچگـان زنـده بـاقی          از بی  نمی ها باكتری

 مانگد. می

 (Autoclave)هـ( اتوكالو 

تري  راه ضدعفونی توسط حرارت مرطوب است. در ايـ  روش، از   اي  روش مطمئ 

دقیقه برای  31بر ايگچ به مدت پوند  31گراد در فشار  درجه سانتی 333حرارت مرطوب 

و اسـپورهای آنهـا از   هـا   میكـروب  . در اي  شرايط كلیهشود میاستفاده  كردن ضدعفونی

 ، اتوكالو نا  دارد.شود میروند. دستگاهی كه برای اي  مگظور استفاده  بی  می
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 هاي پیشنهادي براي اتوكالو دما و زمان :1-9جدول 

  دمای استريلیزاسیون

(°C) 

 ماكزيمم دمای مجاز

(°C) 

 حداقل زمان

 )دقیقه(

331 331 11 

333 330 31 

331 333 31 

310 313 1 

 

 پرتودهی -9-5-1-1

هـوا و  ی آلـودگ  رفـع ی فیزيكی، استفاده از اشعه در آلودگ ی رفعها روشيكی ديگر از 

بـه دو   ،گیرنـد  میقرار استفاده مورد  كردن ضدعفونیهايی كه برای   . اشعهاستتجهیزات 

 :شوند میزا تقسیم  زا و يون يون دسته غیر

 زا يون هاي غیر اشعه (1

 

   (UV)اشعه ماوراء بنف   -

. شـود  مـی ی بدون اسـپور  ها باكتری ويهه به ها باكتریاشعه آفتاب باعث از بی  رفت  

آفتاب بیشتر مربوط به پرتوهای آن است و حرارت در اي  امر تاثیر   اثر ضد باكتری اشعه

زيادی ندارد. قدرت باكتريوسايدی پرتوهـای خورشـید مربـوط بـه اشـعه مـاوراء بـگف         

(UV)  هـای مرئـی نیـز     نانومتر است. البتـه اشـعه   331-131است كه دارای طول موج

ای اي  كار به زمان بیشتری نیـاز دارنـد. اشـعه مـاوراء     كشی دارند ولی بر قابلیت میكروب

 .كشی است نانومتر دارای حداكثر توان میكروب 311بگف  در طول موج 

به شدت اشعه، فاصـلة   UVمدت زمان  ز  برای از بی  بردن باكتری توسط اشعه 

انـد، بسـتگی دارد.    قرار گرفتهدر آن ها  میكروارگانیسمجر  تا اشعه و ماهیت محیطی كه 

اي  اشعه بسته به جر  و شدت پرتو ممك  است باعث ايجـاد جهـ  )موتاسـیون( و يـا     
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ی كه قـادر نیسـت در   طور بهقدرت نفوذ كمی دارد  UVالبته اشعه  مر  میكروب شود.

در  توانـد  میكگد ولی با اي  حال  محدود نفوذ می طور بهشیشه نفوذ كگد و در مايعات نیز 

 ها نفوذ كرده و اثرات تخريبی شديدی ايجاد كگد. پیكرة میكروارگانیسم

بدي  صورت اسـت كـه باعـث تشـكیل ديمرهـای نـوع       ماوراء بگف  نحوه اثر اشعه 

 1ای هـ  . بی  وضعیتشود می DNAیمی  در ت ديمر خصوص بهسیكلوبوتان پیريمیدي  

دو پیريمیدي  مجاور، يك پیوند كوا نت تشكیل شده و يك حلقه سیكلوبوتان تولیـد   1و

ـ            گردد می  ا. با ايـ  عمـل، پیريمیـدي  ديگـر قـادر بـه اتصـال بـا پـوري  نیسـت و لـذا ب

 DNAبـرداری از   ، موجب ممانعت از همانگدسازی و نسـخه DNAخوردن مارپیچ  هم هب

مگـر آن كـه    شـود  مـی موتاسیون )جه ( و يـا مـر    . بدي  ترتیب باعث ايجاد شود می

مرمت انجا  گیرد. البته تـاثیر اشـعه مـاوراء بـگف  تـا حـدودی نیـز مربـوط بـه ايجـاد           

ی آب آشـامیدنی  آلـودگ  بـرای رفـع   توان می UVاز اشعه  .باشد میپراكسیدها در محیط 

هـا از بـی     آب از جملـه باسـیل   دری موجود ها باكتریاز  ٪33استفاده كرد. با اي  روش 

ها در فضـاهای محـدود نیـز     و ويروس ها باكتریی از آلودگ اشعه برای رفعاي  روند. از  می

 دهی نبايد كسی در محیط باشد. استفاده كرد ولی هگگا  اشعه توان می

 

 اشعه مرئی   -

ی هـا  رنـگ اشعه مرئی تاثیر بسیار كمی بر اجرا  دارد ولی اگر اي  اشعه را متعاقـب  

تاثیر دهگـد، ممكـ  اسـت     ها باكتریفلورسگت مثل ائوزي ، رزبگگال و اكريدي  اورانه بر 

 هـا  بـاكتری بر  عالوهبسیاری از آنها كشته شوند. اي  پديده را اثر فوتوديگامیك گويگد كه 

 نیز مؤثر باشد.   ها توكسی ها و  ها، ويروس هياخت ممك  است بر تك
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 زا هاي يون ( اشعه1

زا، دارای قدت نفـوذ و تـوان بسـیار     يون های غیر زا در مقايسه با اشعه های يون اشعه

نانومتر، اشـعه گامـا، اشـعه كاتـد و يـا       3/1-01با طول موج  X  . اشعهباشگد میزيادتری 

مكـانیز  كلـی عملكـرد ايـ       .باشگد میزا  های يون ذرات الكترونی پرانرژی، از جمله اشعه

هايی  ها و همچگی  بروز شكا  ها بدي  صورت است كه باعث تغییر ماهیت پروتئی  اشعه

زنجیره باشد، معمو ً قابـل تـرمیم    ها تگها در يك . اگر شكا شوند می DNAدر زنجیرة 

است ولی اگر در هر دو زنجیره ايجاد شود، مگجر به مـر  سـلول خواهـد شـد. يكـی از      

هـای   . فوتـون باشـد  مـی  Hو  OH ،2HOهای آزاد  زا، تشكیل راديكال اثرات اشعه يون

هـای   آورند و اي  راديكال می وجود بهها را   كگگد اي  راديكال پرانرژی وقتی از آب عبور می

كـه از عوامـل اكسـیدكگگدة قـوی محسـوب       شـوند  میآزاد نیز باعث تشكیل پراكسیدها 

زا دارند. راديكال هیـدروژن قـدرت احیاكگگـدگی شـديدی      و در ضم  اثر مر  شوند می

 ويـهه  بـه هـا   ای پرقدرت است با ماكرومولكول هیدروكسیل كه اكسیدكگگدهدارد. راديكال 

DNA   هـای   پـذير اسـت و از ايـ  راه باعـث شكسـتگی زنجیـره       شديداً واكـگDNA 

 .شود می

و  شـود  مـی و اشعه گاما و نیز اشعه كاتد استفاده  Xدر استريلیزاسیون تگها از اشعه 

وسـیله   تغییرات فیزيكی و شیمیايی كه به .شوند میدر اي  كار استفاده ن βو  αهای  اشعه

ای كـه بايـد    شده، ماهیت اتمی ماده به مقدار انرژی جذب شوند میزا ايجاد  يون های اشعه

ی شود، درجه حرارت، فشار اكسیهن، میزان مـواد آلـی محـیط، ماهیـت جـر       آلودگ رفع

تـر هسـتگد. مقـدار     بسـتگی دارد. اسـپورها نسـبت بـه اشـعه مقـاو        غیـره كگگده و  آلوده

 میلیون راد است. 1/3زا  كگگده اشعه يون استريل

 

 امواج مافوق صوت -

هـای   بدون افزودن ذرات كوچك خگثی )از قبیـل گلولـه   با ياهای شديد  تكان دادن

 اسـپوردار و  شـی ای( ممكـ  اسـت سـبب تخريـب و كشـت  اشـكال روي       كوچك شیشـه 
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كگگدگی متغیری دارند و  د مكانیكی به تگهائی اثرات تجزيههای شدي شود. تكان ها كتریبا

را بـه كمـك    هـا  بـاكتری  .شود میوقتی همراه با ذرات كوچك انجا  گیرند اثر آن زيادتر 

خـرد كـرد. بـا تري  حـد      توان میی مخصوص فشار يا امواج مافو  صوت نیز ها دستگاه

. امـواجی كـه دارای   باشـد  مـی ( Kc/sكیلوسیكل در ثانیـه )  31فركانس  ،شگوائی انسان

سیكل در ثانیه هستگد را امواج صـوتی گويگـد. ايـ  امـواج باعـث       1311فركانس حدود 

تمـاس   ، بـه شـرطی كـه زمـان    گردنـد  میی ديگر ها باكتریها و برخی از  فر  كشت  كلی

  فركانس باشـگد، امـواج   يشتر از ایب امواجی كه حد كافی باشد. با اي  امواج به ها باكتری

را دارند. برای تولید ايـ  امـواج از    ها باكتریمافو  صوت بوده كه قدرت تجزيه و كشت  

بـر ضـد   امـواج مـافو  صـوت    طـور كلـی    . بهشود مینا  سونیكاتور استفاده  دستگاهی به

هـا   كوكسی تر از ها حساس ها موثر است، باسیل ی گر  مگفی بی  از گر  مثبتها باكتری

عگـوان   بـه  ايـ  روش هیچگـاه از   . ضمگاًهستگدشی تر از اشكال روي مقاو  اسپورهابوده و 

دسـت   كردن و به برای جدا بیشتراستفاده كرد. اي  روش  توان میاستريلیزاسیون كامل ن

كـار   بـه  سـلولی هـای   ، تركیبات جداری و اسـید نوكلئیـك  ها آنزيمآوردن موادی از قبیل 

 رود. می

مربـوط بـه تشـكیل حفـرات يـا      تاثیرشـان بیشـتر   امـواج  رسد كـه ايـ     به نظر می

ی ظريف و موقتی گاز يا بخار در مگاطقی از مايع است كه در يك لحظـه معـی    ها آبحب

تغییـرات  . گـردد  مـی ها تولید  و محیط ظريف خاصی برای میكروارگانیسم شوند میايجاد 

ظريف در جريـان تشـكیل يـا معـدو  شـدن      فشاری كه در اي  محیط  زياد و ناگهانی در

را  سلول تواند می ،اتمسفر برسد( 3111فرماست )فشار ممك  است حتی به  حفرات حكم

هـا بـروز    در درون حفره يا متصل به آن تجزيه كگد. البته اثر حرارت را كه در اي  پديـده 

كگد نیز بايد مستقالً در نظر آورد. در ضم  در مجاورت هوا در جريـان ايجـاد حفـره،     می

كه هر دو خاصیت ضد باكتريـائی   شوند میهیدرژن پراكسید و يا اكسیهن تكی نیز تولید 
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مـری   از بـی  رفـت  حالـت پلـی     باعـث مواج مافو  صوت ممكـ  اسـت   دارند. در ضم  ا

 را بشكگگد. DNAها شوند و زنجیرهای  ماكرومولكول

 

 یآلودگ ي شیمیايی مورد استفاده در رفعها روش -9-6

ی هـا  روشو ضدعفونی كردن، استفاده از مواد شیمیايی و ی آلودگ رفعبهتري  روش 

ی شـیمیايی موجـب   هـا  روشی فیزيكـی و مكـانیكی،   هـا  روششیمیايی است. بر خال  

هـای   كگگـده  . ضدعفونیشوند میهای مضر و پاتوژن  زدودن و از بی  رفت  میكروارگانیسم

روند.  میكار  به آئروسلی شیمیايی معمو ً به شكل مايع، گاز يا ها روشمورد استفاده در 

ها بـه نـوع میكـروب و غلظـت مـادة شـیمیايی        اثر مواد شیمیايی بر روی میكروارگانیسم

درجه حرارت و نوع محـیط نیـز   ، PHبستگی دارد. ضم  ايگكه فاكتورهای محیطی مثل 

ی بايـد ابتـدا   آلـودگ  معمول هگگا  رفـع  طور به. باشگد میايی مؤثر یاثر مواد شیم میزانبر 

كاه  و  ها باعث موجود در اي  ناخالصیهای محیط را از بی  برد زيرا مواد آلی  ناخالصی

زا، مسـتلز    ی از عوامـل اسـپور  آلودگ . رفعشوند میها  كگگده يا خگثی نمودن اثر ضدعفونی

. تاكگون مواد فراوانی جهـت  باشد میتر و زمان تماس بیشتری  كگگدة قوی مواد ضدعفونی

استفاده شده و اثرات آن بر روی محیط زيست و بـدن انسـان مـورد ارزيـابی     ی آلودگ رفع

ای است كه گسـتره وسـیعی از    ماده ،لآ كگگده ايدهی آلودگ رفعقرار گرفته است ولی ماده 

عوامل را از سطح پوست حذ  و يا آن را خگثی نمايد. همچگی  از لحاظ هزيگـه ارزان، و  

هـای   خطر باشد. بسـیاری از محلـول   دارای اثری سريع و بی و به آسانی در دسترس بوده

وسـی مـورد اسـتفاده قـرار     گد برای پاك نمودن پوست و غشـای موك توان مینی آلودگ رفع

ه، به مقدار كم يا زياد برای انسـان، حیوانـات و   كگگد گیرند. اكثر مواد شیمیايی ضدعفونی

 در شرايط خاص مورد استفاده قرار داد.   توان میلذا هر يك از آنها را  باشگد میمواد مضر 
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 یآلودگ رفعواد شیمیايی مورد استفاده در خصوصیات م -9-6-1

 از: است عبارتی آلودگ رفعشیمیايی مگاسب برای  هماديك خصوصیات 

 با كمتري  غلظت بیشتري  اثر را بگذارد -3

كشـی   و قدرت میكروب تركیب نشود ا مكان با مواد اطرا  میكروارگانیسم حتی -3

 كگدخود را حفظ 

 كگگدگی نداشته باشد ی كه حالت تحريكطور بهو يا كم بو باشد  بو بی -1

، ساختمان و تركیـب  استفادهدر شرايط مختلف محیطی مقاو  باشد يا در موقع  -0

 آن تغییر پیدا نكگد

فاقد خاصـیت ايجـاد رنـگ و اثـرات     ، وسايل و تجهیزاتيا پوست بدن و  بر روی -1

 ( باشدغیرهزدگی و  پوسیدگی، زنگ، نامگاسب مثل خوردگی

زيـرا در ايـ  صـورت قـدرت نفـوذش بیشـتر        ،ا مكان در آب محلول باشد حتی -1

 شود می

هـا مضـر باشـد     برای میكروارگانیسميعگی  ،خاصیت سمیت انتخابی داشته باشد -3

 انسان ضرر نداشته باشدولی برای حیوان و 

 استفاده و انبارداری نداشته باشدخطر انفجار و خطرات ديگر در موقع تولید،  -1

 آن با  باشد.   (Therapeutic index) 1كس تراپوتیكاند -3

 كشی سريع و قوی باشد دارای قدرت میكروب -31

 اثر كگدها  میكروب روی انواع مختلف -33

 در حرارت معمولی يا محیط بتواند اثر كگد -33

 از نظر شیمیايی با ثبات باشد -31

 آن راحت باشدانبارداری  -30

                         
تراپوتیك آور است را اندكس  ها زيان كشی به غلظتی كه برای بافت رابطه بی  نسبت غلظت قدرت میكروب -3

 گويگد.
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 به آسانی قابل تهیه باشد -31

 خالص باشد -31

 ارزان باشد -33

 

 شیمیايیی آلودگ رفععوامل موثر در  -9-6-1

 زمان -

مدت زمانی است كه ماده شیمیايی بـا عامـل در    ،یآلودگ يكی از عوامل مهم در رفع

در  ؛يی با مقاومت مختلف هسـتگد ها سلولهر توده سلولی يا میكروب دارای  تماس است.

تـر در فواصـل زمـانی     ی مقاومتها سلولمیرند و  در ابتدا می ها سلولتري   نتیجه حساس

 .شوند میشته نیز كتري  آنها  كه سرانجا  مقاو  یطور بهروند  بعدی از بی  می

 

 حرارت -

  ضـدعفونی  ،. بـه عبـارت بهتـر   شـود  میحرارت باعث افزاي  كارآيی مواد شیمیايی 

چـه دمـا بـا    . به نحوی كـه هر شود میتر از حرارت پائی  انجا   شدن در حرارت با  سريع

 يابد.   هگدسی افزاي  میطور  بهنیز ها  میكروب تصاعد حسابی با  رود، سرعت كشت 

 

 غلظت يا تراكم -

را چگـد برابـر   هـا   میكـروب  مواد شیمیايی اغلب سرعت كشته شـدن افزاي  تراكم 

اثر باكتريوسايدی ندارنـد بلكـه ممكـ  اسـت     تگها  نهكگد. تراكم پايی  اي  قبیل مواد  می

 توانـد  مـی باعث تحريك رشد میكروب شود. افزاي  يا كاه  در غلظت يك ماده معـی   

ای اثر باكتريوسايدی را افزاي  يا كاه  دهد و در اي  مـورد رقیـ     قابل مالحظهطور  به

ضـريب رقـت از صـفات    اثر زيادی بر میزان فعالیت اي  مواد داشته باشد.  تواند میكردن 
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 تـوان  مـی كگگده بوده و اهمیت آن را با ذكـر چگـد مثـال    ی آلودگ رفعاختصاصی هر ماده 

در مورد تركیباتی با ضريب رقت يك )مانگد فرمالدئیـد يـا اتـیل  اكسـید( در      بیان نمود.

يابـد. بگـابراي  نصـف كـردن      هگگا  رقی  كردن، فعالیت يا قدرت يك برابـر كـاه  مـی   

كگد. از طـر  ديگـر ضـريب     را دو برابر می كردن غلظت، فقط زمان  ز  برای ضدعفونی

( 31كردن غلظت، زمان  ز  برای ضـدعفونی را ) است. از اي  رو نصف  1رقت فگل تقريباً 

مرتبـه   333( 11برابر، فعالیت را حـدود )  1كگد. در صورتی كه رقت  برابر طو نی می 10

هـا ممكـ  اسـت در اثـر رقیـ  كـردن        دهد كه فگـل  دهد. اي  اعداد نشان می كاه  می

هـای   لدهـد كـه نتـايجی كـه در مـورد محلـو       غیرفعال شوند و نیز نشـان مـی   سرعت به

های با ی  آمده در غلظت دست بهبراساس اطالعات  تواند مین شود میشده فگل ذكر  رقی 

 آن باشد.

 

- PH  يا تراكم يونH  

گـذارد بلكـه در سـرعت     تأثیر میی آلودگ رفعدر فعالیت عوامل تگها  نه PHتغییرات 

رشد و حالت فیزيكوشیمیايی سطح میكروب نیز تـأثیر گذاشـته و در هـر حـال، ممكـ       

 طـور  بـه ی آلـودگ  رفـع است بی  از يك فاكتور عمـل نمايـد. درجـه يونیزاسـیون عمـل      

ديگـر   برخـی  . بعضی تركیبات در حالت غیريـونیزه و باشد میدر ارتباط  PHمشخصی با 

قلیـايی   PHبه فر  آنیون يا كاتیون فعال هستگد. افزاي  بـار مگفـی سـلول بـاكتری در     

، در شـود  مـی با بار مثبت ه كگگد عفونیهای عوامل شیمیايی ضد سبب واكگ  بهتر يا يون

ها تحت شرايط اسیدی كه سطح سـلول بـار مگفـی كمتـری      صورتی كه واكگ  با آنیون

ی آكريـدي  و  هـا  رنـگ كاتیونی، مانگد ی آلودگ رفع. بگابراي  عوامل گردد میدارد، تسهیل 

های اسـیدی   تر از محلول های قلیايی فعال تركیبات آمونیو  چهارتايی، معمو ً در محلول

هـا و اسـید    فگـل  ،كگـد. بـرعكس   مگاسب با تركیب مربوطه تغییر می PHستگد، گرچه ه

 ترند. بگزوئیك در محیط اسیدی فعال
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قابـل   طـور  بـه قلیـايی دارد   PHآبی كه   فعالیت اسپوركشی گلوتارآلدئید در محلول

ی آمـی   هـا  گـروه يابد كه احتما ً به علت تأثیر متقابل بیشـتر بـا    ای افزاي  می مالحظه

ها به علـت كـاه  در مقـدار     از فعالیت هیپوكلريت 1با ی  PHاست. در صورتی كه در 

 .شود مینشده فعال، جلوگیری  اسید هیپوكلروی تفكیك

 

 فرموالسیون -

ی، فرمو سـیون صـحیح اهمیـت دارد. بـرای     آلودگ برای استفاده موثر از عوامل رفع

و  میـزان اثـر مـوادی نظیـر كلرهگزيـدي       ،نفـوذ و در نتیجـه  مثال ممك  اسـت قـدرت   

 % بیشتر از محلول آبی آنها باشد.31تركیبات آمونیو  چهارتايی در الكل 

 

 فاكتورهاي فی يكوشیمیايی -

ی در ديـواره سـلول   حكگگده شیمیايی مستلز  جـذب سـط  ی آلودگ رفععمل عوامل 

واكگ  با اجـزاء   ،و نفوذ از میان غشاء سلولی به داخل سیتوپالسم و به دنبال آنباكتری 

ذب و نفـوذ مـاده   ـرچه خـواص جـ  ـ. گـ باشـد  مـی ها(  دهگده سلول )غالباً پروتئی  تشكیل

میايی و سـاختمان فضـايی آن بسـتگی دارد، ولـی     ـبه ماهیـت شیـ  ويهه  بهك   میكروب

ش  سطحی يا پخ  بی  آب/چربی قرار ـتحت اثر عواملی نظیر مواد موثر بر ك تواند می

گیرد. اثرات اسمز ناشی از غشاء سیتوپالسمی نیز مهـم بـوده و در حقیقـت بـا تغییـرات      

 كش  سطحی ارتباط نزديكی دارد.

هـا، مـواد مـزاحم     ها و كاتیون مانگد ماهیت حالل، آنیون فاكتورهای ديگر از بسیاری

وجود دارنـد كـه بـر     نیز زيستیها يا مواد  و نوع، تعداد و محل میكروارگانیسم در محیط

 گذارند. تأثیر میی آلودگ رفعيا در عمل ی آلودگ رفعروی مواد 
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 كننده آلودگی رفعمكانیسم عمل مواد شیمیايی  -9-6-3

 :باشگد میدارای سه اثر ی آلودگ رفعمواد شیمیايی مورد استفاده در 

0برخی مواد شیمیايی به غشاء سلولی  -
(C.M)  1و ديواره سلولی

(C.W)   آسـیب

 رسانگد. می

 رسانگد. برخی مواد شیمیايی به هسته و ژن آسیب می -

هـا   دهگـده پـروتئی    كگگده فعالیت آنزيمی و يا تقلیب برخی مواد شیمیايی متوقف -

 .باشگد می

اسـیدها،  انـداز:   عبـارت  ديواره سلولی وغشاء سلولی زنگده به  مواد شیمیايی آسیب -

هــا،  هــای بتا كتــا  مثــل پگــی ســیلی  بیوتیــك آنتــی ،هــا هــا، صــابون بازهــا، دترجگــت

ها مثل وانكومايسی ، ريستوسـیتی ، فسفومیسـی  و    بیوتیك ها و ساير آنتی سفالوسپوري 

 .  شوند می C.Mگتز ممانعت از س موجبباسیتراسی  كه 

برخی مواد شیمیايی تمايل خاصی به اسیدهای نوكلئیك دارنـد و از ايـ  طريـ      -

ی بـازی كـه بـرای    هـا  رنگدهگد.  و يا باكتريوستاتیك را بروز می یخاصیت باكتريوسايد

گـد بـه شـدت    توان مـی  ،رود مـی كـار   بـه  ی پسـتانداران ها سلولای  آمیزی مواد هسته رنگ

. شـوند  میهای نوكلئیك تركیب  ی بازی با اسیدها رنگآمیزی كگگد اي   را رنگ ها باكتری

سـلول   DNAو  RNAكاتیون رنگی و آنیون بیرنگ دارنـد و اصـو ً بـا     ،ی بازیها رنگ

 . شوند میتركیب 

صـورت   بـه )كـه  ای  به علت غگی بودن از لحاظ اسیدهای هسته ها باكتریی ها سلول

 باشـگد  مـی ی قلیايی كه دارای كاتیون رنگـی  ها رنگ( با باشگد میفسفات دارای بار مگفی 

ی هـا  گـروه تمايـل شـديدی بـرای     ها رنگكلی اي   طور به .گیرند میتركیب شده و رنگ 

 ها دارند.   فسفاتی نوكلئوپروتئی اسید

                         
4 - Cell Membrane 
5 - Cell Wall 
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هـا   ها: الكل دهگده پروتئی  كگگده فعالیت آنزيمی و يا تقلیب مواد شیمیايی متوقف -

ل رويشـی  اشـك ابـر روی  تگهـا  بر روی اسپورها موثر نیسـتگد )آزمـاي  اتانـل اسـپور( و     

(Vegetative) ــاكتری ــا ب ــل ه ــد. الك ــارچ  موثرن ــی، ق ــیت باكتركش ــا خاص ــی و  ه كش

 11-31اتانـل   د.كشی دارند. قدرت الكل بسـتگی بـه میـزان رطوبـت محـیط دار      ويروس

كشـی   % عمالً اثـر میكـروب  31الكل مطل  يا  ولی درصد حداكثر تأثیر ضدعفونی را دارد

در محیط خشك ديرتـر از محـیط مرطـوب توسـط الكـل       ها باكتری شیشكل روي .ندارد

. تركیبـات فگلـی   شـوند  میها باعث تغییر ماهیت ساختمانی و آنزيمی  . الكلشود مینابود 

های كم نیز باعث پاره شـدن غشـاء    و در غلظت شدهها  ت پروتئی موجب تغییر ماهینیز 

 .شوند میسلولی 

 

 قواعد كلی مربوط به مايعات ضدعفونی و احتیاطات الزم -9-6-4

اكثـر   هـا و  عموماً بهتري  مايع ضدعفونی، مايعی اسـت كـه مانگـد هیپوكلريـت     -3

 كشی وسیعی داشته باشد. تركیبات فگولی قدرت باكتری

رود لـذا وقتـی كـه       بواسطه وجود مواد آلی از بی  مـی ك مواد میكروبقدرت  -3

از طري  وسايل مكـانیكی  را بايد مواد آلی  قبالًانجا  شود  خوبی بهخواهگد ضدعفونی  می

 ها از بی  برد. يا توسط دترجگت

ه كگگـد  عفونیتر باشد سطح تماس ماده ضد هر چه مرطوبه كگگد عفونیمايع ضد -1

 كگد. را با محل ضدعفونی بیشتر می

بـر روی عامـل   را مـاده  آن میزان اثـر   بايد هگگا  استفاده از يك ماده شیمیايی -0

 شگاخت.

زمان اثـر   ، مدت، میزان رطوبتPH مثلشرايط عمومی د بايی آلودگ رفعهگگا   -1

 .و غلظت ماده شیمیايی در نظر گرفته شود
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و نیـز طبیعـت و    زيسـتی بايستی طبیعت و ساختمان عامـل  ی آلودگ رفعهگگا   -1

 را شگاخت.ی آلودگ رفعساختمان ماده شیمیايی مورد استفاده در 

 

 یآلودگ استفاده در رفع مواد شیمیايی مورد -9-6-5

 :انداز عبارت، گیرند میمورد استفاده قرار ی آلودگ رفعمواد شیمیايی كه در 

 

 :(Oxidizing agents)كننده عوامل اكسید -9-6-5-1

عگـوان    ز  و كـافی بـه   و خـاص  قوی بـا غلظتـی   نسبتاًكگگده قوی يا عوامل اكسید

گونـه مـواد توسـط تركیبـات آلـی خگثـی        كگگد، البته ايـ   بی عمل میوعوامل ضد میكر

و هیدرژن پراكسید  ها ژنلوها  بیو. در زمره مواد اكسید كگگده، خاصیت ضدمیكرشوند می

كـرده و بـه    هرا اكسید ها آنزيم -SH یها گروه ،كگگدهكسیداز همه مهمتر است. عوامل ا

كگگده كـه دارای خاصـیت ضـد میكروبـی     آورند. از جمله مواد اكسـید  در می S-S شكل

، (H2O2)هیـدروژن پراكسـید   آب اكسـیهنه يـا   از  تـوان  مـی ، باشـگد  مـی خوب و قـوی  

 نا  برد. ها ژنلوها و (NaBo3)رات وسديم پرب، (KMnO4)پرمگگگات پتاسیم 

 

 : (H2O2ژن پراكسید )وآب اكسیژنه يا هیدر -

سرعت به آب و اكسـیهن   های فلزی و مواد آلی به اي  ماده در مجاورت برخی از يون

هـای   مخصوصاً وقتی كه مواد آلی، حاوی آنـزيم كاتـا ز باشـگد. محلـول     ؛شود میتبديل 

حـد زيـادی    رونـد، اثـر بهبـود تـا     كـار مـی   ها به رقی  هیدرژن پراكسید برای درمان زخم

نمايد كه خـود   می سريعاً از آب اكسیهنه، اكسیهن تولیدمكانیكی است چون كاتا ز بافتی 

كسـیل كـه از   وهای هیدر در ضم  راديكال .گردد میمواد خارجی  زدودن و حذ  موجب

در خاصـیت ضـدعفونی تـاثیر زيـادی دارنـد.       احتما ً شوند می هیدرژن پراكسید حاصل
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ی هـا  بـاكتری  رشـد از  گـردد  مـی شـرايط هـوازی كـه درون زخـم برقـرار       ،ايـ  بر  عالوه

اكسیهن در حال تولید نیـز ممكـ     ضم  آن كهكگد  هوازی جلوگیری می ی بیزا بیماری

 بی داشته باشد.وحدی فعالیت ضدمیكر  است تا

 

 : (NaBO3رات )وسديم پرب -1

اثرات مخلوط بوراكس و هیدرژن پراكسـید را دارد.   ،رات در محلول آبكیوسديم پرب

دردهای  آيد و برای درمان گوش صورت خمیر در می وسیله آب يا گلیسرول به اي  ماده به

 .گیرد می استفاده قرارهوازی مورد  ی بیها باكتریناشی از 

  :(KMnO4پرمنگنات پتاسیم ) -1

 

ها  كار برده شده است ولی بافت بهاي  ماده برای درمان برخی از میكوزهای سطحی 

 كگگده باشد. د و ممك  است در غلظت زياد تحريككگ و اشیاء را رنگ می

 

 :(Alkylating agents)عوامل آلكیالتین   -9-6-5-1

ی نوكلئـوفیلی  ها گروه. اي  مواد با باشگد میضد میكروب قوی جزء مواد اي  عوامل، 

واكـگ    (NH2، COOH)ی آمیگو و گروه كربوكسـیل  ها گروه، SHمانگد سولفیدريل 

چسـبد. عامـل    كووا نت به نوكلئوفیـل مـی   طور بهيك گروه آلكیل  ،دهگد و در نتیجه می

الكیالتیگگ ممك  است دوفعالیتی بوده يعگی دو گروه الكیل در مولكول داشته باشـد. در  

 شـود  میی نوكلئوفیلی ها گروهها عامل الكیالتیگگ جايگزي   نوكلئیك ها و اسید پروتئی 

 .گردد میها  ممانعت از رشد و يا بروز موتاسیون در میكروارگانیسم سببو بگابراي  

حـدی ناشـگاخته اسـت،     افتد تـا  مكانیسم موتاژنی كه متعاقب الكیالسیون اتفا  می

N7- بايـد  كـه   درحالی يا همانگد گوانی  جفت شود تواند میسازی  الكیل گوانی  در طرح

الكیالسیون  ،درضم  يكی از علل مستقیم موتاسیون است. ،ها عاری شدن از پوري گفت 
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موجب نابجا جفـت شـدن برخـی از بازهـای      DNAممك  است در جريان همانگدسازی

پروپیو كتون و اكسید اتیل  نا   -از بتا  توان میاز عوامل آلكیالتیگگ  نوكلئوتیدی گردد.

توضیحات بیشتری در ادامه در مورد آنهـا  ی آلودگ رفعاهمیت اي  دو ماده در  دلیل بهبرد. 

 بیان گرديده است.

 

 :  BPLيا  (Beta propiolactone)بتا پروپیوالكتون  -1

ی آيگـده هـم   هـا  سـال تـا  كه  باشد میی آلودگ رفعيك از جديدتري  مواد شیمیايی 

از ايـ  مـاده    .و تمايل به تبخیر شـدن دارد  باشد میمايع  BPLجانشی  نخواهد داشت. 

موثری استفاده كـرد.   طور بهدر داخل ساختمان،  زيستیعوامل ی آلودگ رفعبرای  توان می

  سبب سوزش چشم، تـاول  تواند میتماس مداو  با آن  و اي  ماده برای انسان سمی است

يی كه بخـار  ها زدن پوست و احتما ً سوختگی شديد شود. اي  اثرات سمی غالباً در محل

BPL اند وجود دارد ی چرمی جذب شدهها لباسی مختلف خصوصاً ها لباسوسیله  به. 

BPL كامـل بـا آب    طـور  بهشرط ايگكه ه اثر مضری روی پوست بدن ندارد ب ،غلیظ

ايجاد سـوزش چشـم و گلـو     ،بر روی بدن انسان BPLشستشو شود. اولی  اثرات سمی 

يك وسیله اعال  خطر به همراه خود دارد كه همان سوزش چشم و  BPLاست بگابراي  

پی برد. بايستی از قرار گرفت   BPLبه وجود  توان میگلو است. از طري  اي  دو عالمت 

ای  ی تراكم ضعیف( دوری كرد. اگر  ز  است افراد به مگطقـه )دارا BPLدر معر  بخار 

 ،گـردد  میدر آن به حدی است كه باعث سوزش چشم و گلو  BPLوارد شوند كه تراكم 

بـی    BPLبايستی از ماسك استفاده كگگد. اگر زمان توقف افراد در مگطقه حاوی بخار 

پخ   یكگگد و يا آن را تحت شرايط كار می BPLاز چگد دقیقه است و يا اگر افرادی با 

ناپـذير   كگگد كه مدت زيادی با آن در تماس هسـتگد بايسـتی لبـاس حفـاظتی نفـوذ      می

كلـی   طـور  به. نمايگدی تگفسی خودكار استفاده ها دستگاهپوشیده، و از ماسك محافظ يا 
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دارد آنهـا  وجود  BPLكه بخار  شوند میای  مدت چگد دقیقه داخل مگطقهه وقتی افراد ب

 بايستی:  

ك رزمـی  الف( ماسـك محـافظتی بپوشـگد كـه فیلتـر آن زغـالی باشـد. يـك ماسـ         

 آورد. وجود می استاندارد، حفاظت كافی به

ب( لباسی بپوشگد كه  يه خارجی آن قابل شستشو باشد، مانگد روپوشـی كـه سـر    

در  های شـلوار در قسـمت قـوزك پـا و همیگطـور      های آن در قسمت مچ و پارچه آستی 

قسمت گردن دكمه شود تا از ورود بخار جلـوگیری كگـد )پـوتی   سـتیكی نسـبت بـه       

 پوتی  چرمی ارجحیت دارد(.

را از بدن بیـرون  لباس داخل لباس نفوذ نمود بايستی كه فوراً  هب BPLج( اگر بخار 

 آورد.

 چه زودتر دوش )حما ( گرفته و لباس پاك پوشیده شود.هر د(

فقـط بـه    بايستی ازه اسید متراكم، سمی است. لذااند به BPL: ماده شیمیايی توجه

 استفاده كگگد.ی آلودگ رفعديده اجازه داده شود تا از اي  ماده   افراد كامالً آموزش

دارای  BPL. ظـرو   شـود  مـی بگـدی   های يك گالگی بسته در بطری BPLمعمو ً 

نگهـداری   C0ماده شیمیايی بايستی كـه در  . اي باشگد میكگگده  اری و آگاهعالئم اخط

هـای   های انبارداری آن نبايد از سه ماه بیشتر تجاوز كگد، زيـرا كـه مولكـول    دوره و شود

BPL  ر است و اآورند كه غیر فر می وجود بهبا يكديگر تركیب شده و مولكول بزرگتری را

بـرد زيـرا    را از بی  میی آلودگ رفعگذارد. اي  عمل ماده  ای از خود به جای می ماده ثانويه

 ماده ثانويه مزاحم است. 

قطرات بسیار ريـز  صورت  بهكگگده مختلف  وسايل پخ  توسطرا  BPLدر عملیات، 

بـه شـكل گـاز يـا بخـار در       سـرعت در هـوا   كگگد. اي  قطرات به فشار پخ  می همراه با

 30GPH (GPHی با موتور بگزيگی بـا  ها پاش سم ،آيد. وسايل مگاسب برای اي  كار می

 .باشد میشده بر روی وسايل متحرك  گال  در ساعت(، نصب =
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متر مكعب  311فوت مكعب يا  31111موجود در ی آلودگ رفعبرای  BPLهر گال  

مدت دو سـاعت  ه درصد رطوبت و زمان تماس ب 31پخ ، وجود هگگا  هوا كافی است. 

oنیز بايد  حرارت محیط ؛ ز  است
C 33 تـر از  ا با تر باشد. اگر حرارت پـايی  ي o

C 33 

بـه دو برابـر افـزاي      BPLدرجه كـاه  حـرارت، زمـان تمـاس      1/3باشد به ازای هر 

با وسايل مولد حرارت با  برد. میـزان   توان میرا ی آلودگ رفعدرجه حرارت محل  .يابد می

از  تـوان  مـی  و برای ايـ  مگظـور   با پاشیدن آب در هوا افزاي  داد توان میرطوبت را هم 

يـا  ی آلـودگ  رفـع ای كه در با  به آن اشاره شد، قبل از شروع عملیات  كگگده وسايل پخ 

سـگج   بـا يـك رطوبـت    تـوان  مـی نیز در حی  عملیات استفاده كرد. درصد رطوبت هوا را 

در برابـر هـوا    هـا  ،  ز  نیسـت كـه سـاختمان   هـا  سـاختمان ی آلودگ رفع. در كگترل نمود

وارهـای مخصـوص مسـدود شـوند و     هـای بـزر  بايـد بـا ن     د اما شـكا  گناپذير باش نفوذ

 های هوا بايد خاموش باشگد. و تهويهها  كگگده تصفیه

روی سـطوح جمـع    آيد تـا  عمل بهبايد دقت كافی  شود میپخ   BPLكه  میهگگا

مايع در روی سطوح باعث زايل شدن رنگ و ساير تزئیگـات در امـاك     BPLنشود، زيرا 

بخار در آيد و يـا پخـ  كگگـده خیلـی در     صورت  به BPL. اگر مقدار زيادی از گردد می

كـه در ايـ  صـورت     شـود  مـی ظاهر  BPLنزديكی سطح قرار بگیرد،  يه نازكی از مايع 

 نمود. رفعاز روی سطح  آن را وداده آن را با آب شستشو  توان می

های ساختمان را بـاز   و اماك ، بايستی درها و پگجره ها ساختمانی آلودگ رفعپس از 

هـای   از جابجا كگگده توان مینمود تا هوا در داخل آن به حركت در آيد. در صورت امكان 

ی مـورد نظـر، مـدت زمـان     هـا  سـاختمان هوا مثل پگكه استفاده كرد. متگاسب با وسعت 

جـه حـرارت و سـرعت    . با افـزاي  در متغیر استساعت  30تا  0هواخوری ساختمان از 

از كیـف   تـوان  می BPLآزماي  حضور مگظور  بهكاه  داد.  توان میتهويه، اي  زمان را 

همان روشی است كه بـرای كشـف    ،عوامل شیمیايی استفاده كرد. روش كشف آشكارساز

شـده را   آلـودگی  رفـع ی هـا  سـاختمان ورود بـه   توان میرود. موقعی  میكار  به عامل تاولزا
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 BPLايگكـه بخـار    دلیـل  بـه  ،كه جواب آزماي  مگفی باشد. به هر حالخطر دانست  بی

بـه   .باشدداشته كامل به زمان زيادی نیاز ی آلودگ رفعنشیگد ممك  است  روی سطوح می

ز سـا  آشـكار  ،شـود  مـی محلی كه به طري  مصگوعی هوا داده  درممك  است  همی  دلیل

بسته باشد، ممك  اسـت   ها دهد اما اگر هوا دادن قطع شود و دربنرا نشان  BPLوجود 

جلوگیری از اي  امكان حتـی اگـر هـوا    مگظور  بهجمع شود.  BPLآوری از  تراكم سوزش

مدت كمی هم كه شـده بايـد آن را   ه دادن تقلیل يافت، پس از اشغال مجدد ساختمان ب

 هوا داد.  

 

 : (Ethylene oxide)اكسید اتیلن  -

ها  م( و نیز ويروسزخ )مانگد اسپور میكروب مولد سیاه اسپورها، ها میكروباي  ماده 

بـا دی   %33ای است قابـل انفجـار و از ايـ  رو بـه نسـبت       كشد. اكسید اتیل  ماده را می

)رطوبت  شود میو مخلوط شده   بخار آب هم به آن افزوده .گردد میاكسید كرب  مخلوط 

 كگد.   اي  كار تأثیر گاز را بیشتر میزيرا %( 11 حدود نسبی

ها، لواز  پالستیكی، لواز  كاغذی و چرمـی و   اكسید اتیل  برای سترون كردن پارچه

در  به همی  دلیـل رود، ولی كگترل فرآيگد آن دشوار است و  میكار  به با تأثیر خوب غیره

. مخلـوط  شـود  مـی مگـع  ، اسـتفاده از آن  اشدجاهايی كه وسايل گگدزدای ديگر موجود ب

ی آلـودگ  رفـع % هیدروكسی فلوريگیت يـك مخلـوط مـوثر بـرای     11% اكسید اتیل  و 33

و تجهیزات  ها لباسی آلودگ رفعبرای  توان می. از بخار اي  مخلوط باشد می زيستیعوامل 

متـر   سانتی 31×311مانگد يك كپسول پالستیكی به ابعاد شده در يك فضای بسته  تعبیه

مانگـد خودروهـای   تجهیزات بزرگتـر  ی آلودگ رفعاستفاده نمود. از بخار اي  مخلوط برای 

بـر روی   ،. بخار مخلوط اي  دو مـاده كرد استفاده توان مینیز  شده در زير يك چادر تعبیه

آيد تا از جمع شدن مايع مخلـوط   عمل بهبايد دقت كافی ولی  ندارد آوری زياناجسا  اثر 

 جلوگیری گردد. شوند میی آلودگ رفعبر روی مواد يا تجهیزاتی كه 
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o در حرارت
C 31-33         1-1زمان تماس مخلـوط بـا مـواد و تجهیـزات آلـوده بـی 

درجه فارنهايت بـه   11درجه فارنهايت افزاي  حرارت، از  31ازای هر ه . بباشد میساعت 

o زيردر حرارت . از اي  ماده گردد میبا ، زمان تماس نصف 
C 31 (11  )درجه فارنهايـت 

بـا ايـ  مخلـوط، بايـد حـداقل      ی آلودگ رفعی آلوده را پس از ها لباساستفاده شود.  نبايد

معر  هوا قرار داد تا از تاول زدن بعدی پوست جلوگیری به عمل  ساعت در 31مدت  هب

ماسـك   ،آيد. افراد بايد موقع استفاده از مخلوط اكسـید اتـیل  و هیدروكسـی فلوريگیـت    

 محافظ يا ساير وسايل تگفسی و دستك   ستیكی بپوشگد. 

 

 اسیدها -9-6-5-3

. اثـر  شـوند  مـی هـای آلـی و اسـیدهای معـدنی تقسـیم       اسیدها به دو دسـته اسـید  

Hضدعفونی كگگدگی اسیدها متگاسب با درجه تجزيه آنها و يا غلظت يون 
 ،شـده ايجاد +

 .باشـد  مـی خاصیت اكسید كگگدگی نیـز مـوثر    ،. البته در برخی اسیدهای معدنیباشد می

اسـید   و میك، اسید كلريدريك، اسید پرسـولفوريك ومثال در اسید نیتريك، اسید دی كر

پـائی  ممكـ     pH. يكديگرندبی و اكسید كگگدگی به موازات وپرمگگگیك، تاثیر ضدمیكر

 است اثر ضد باكتريائی برخی اسیدها را نیز تشديد كگد.

و اثر ضـدعفونی آنهـا    شوند میاسیدهای آلی بسیار كمتر از اسیدهای معدنی تجزيه 

غلظـت يـون    سته است. اصو ًنشده مولكول واب به ماهیت تركیب آنیونی يا قسمت تجزيه

 .كگد هیدرژن به تگهائی فعالیت ضدعفونی اسیدهای آلی را توجیه نمی

خاصیت ضـد میكروبـی    ،اسیدهای معدنی مانگد اسید كلريدريك و اسید سولفوريك

عوامـل  ی آلـودگ  رفـع بیشتری نسبت به اسیدهای آلی دارند. يكی از اسـیدهای مـوثر در   

. شـود  مـی است كه مختصری دربـاره آن توضـیح داده    PAAاسید پراستیك يا  ،زيستی

اما در زمان كـاربرد،   شود میدرصد تهیه  01اي  اسید به شكل  (Stock)محلول ذخیره 

. اي  اسـید را بالفاصـله   شود میدرصد رقی   3بیولوژيكی تا ی آلودگ رفعبرای استفاده در 
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و تولید پراكسـید هیـدروژن،    شود میتجزيه تدريج  بهقبل از استفاده بايد رقی  نمود زيرا 

هـای اصـلی    درصد اي  اسـید را بايـد در ظـر     01نمايد. محلول  آب و اسید استیك می

تا تجزيه آن در طول دو ماه به كمتر  نمودنگهداری و انبارداری  ،در هوای سردو خودش 

 درصد كاه  يابد. 3/1از 

 درصد اي  اسید بر روی پوسـت بـدن انسـان باعـث سـوختگی و      01تراكم محلول 

 3شـده آن )غلظـت    وراً با آب شسته شود. محلول رقی ، مگر ايگكه فگردد میتاول  ايجاد

های دهان، بیگـی و گلـو    قسمت PAAدرصد( اثر كمتری بر روی پوست بدن دارد. بخار 

 شـود  مـی . موقعی كه محلول برای مصـر  تهیـه   اجتگاب نمودسوزاند و بايد از آن  را می

% يك عامل اكسیداسیون 3با غلظت  PAA .بايستی ماسك و دستك   ستیكی پوشید

. گـردد  میرود. تماس زياد آن با آه  باعث تحت تأثیر قرار گرفت  آه   شمار میه قوی ب

بـا  . رددگ میهمیگطور تماس زياد آن با  ستیك، پالستیك و چر  باعث فاسد شدن آنها 

دار و بیشـتر مـواد    ی، بـر روی فـو د پوشـ    آلودگ فعدر طول زمان  ز  برای ر اي  حال

 گذارد.   پالستیكی يا شیشه يا آلومیگیم و  ستیك اثر نمی

كـافی اسـت.   ی آلودگ رفعبرای  ،دقیقه تماس بی  اي  ماده و محل آلوده 31معمو ً 

كرد بدون ايگكه آسـیب  ی آلودگ رفع% اي  ماده 3با محلول  توان میی محافظ را ها ماسك

به مـدت   توان می. اشیاء را آيدوجود  های سر ماسك به وی  ستیك يا بگدبر ر یيتؤقابل ر

و نمـود  داشت و سپس اسـید اضـافی را پـاك     نگه PAAدرصد  3دقیقه در محلول  31

دقیقـه در معـر  هـوا قـرار داد.      31-31با آب اشیاء را شست و يا ايگكه به مدت سپس 

 .باشد میها سازگار  با دترجگت PAA% 3محلول 

 .با دقت زياد با آن كار كردستی % اسید پراستیك سمی است و باي01: محلول توجه

oنقطه اشتعال آن خیلی كم است )
C 01  در داشـته شـود.    ( و از شعله باز بايـد دور نگـه

 با آب خاموش كرد.  آن را  توان میسوزی  صورت بروز آت 
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 قلیاها -9-6-5-4

 OHهـای   وابسته به غلظت يـون  ،اثر قلیاها مربوط به درجه تجزيه آنها و در نتیجه

ــت. از ــی  اسـ ــا  بـ ــرات  KOH ،NaOH ،LiOH ،Ca(OH)2 ،NH4OHقلیاهـ اثـ

را بـا   Hتری دارند. از نظر تأثیر ضدمیكروبی اسید و باز، اگر يون  ضدعفونی كگگدگی مهم

كلی اسیدها و قلیاهـا بـا    طور بهاثر سمی زيادتری دارد.  Hمقايسه كگگد، يون  OHيون 

را نابود ها  میكروب ها، ساختمان فضايی آنها را مختل كرده و تغییر دادن ماهیت پروتئی 

 نمايگد. می

بـرای  ی آلـودگ  رفعيك ماده عگوان  به توان میرا  (NaOH)یدروكسید سديم هگرد 

بگابراي  بايـد كـامالً    و گذارد اي  ماده روی فلزات اثر می .بردكار  به زمی  يا سطوح چوبی

و تـاثیر آن نیـز شـديدتر     شود میاز ساير قلیاها بیشتر تجزيه  KOH با آب شسته شود.

هريك از ديگری قدرت كمتری دارنـد و   است شده ترتیب ذكر به يی كهاست. ساير قلیاها

هائی وجود دارد،  از همه كمتر است. در مورد برخی ديگر از قلیاها استثگاء NH4OHاثر 

(OH)Ba  ازKOH  ولی قدرت سمی آن بسیار زيادتر اسـت. ايـ     شود میكمتر تجزيه

بی وت كـه فعالیـت ضـدمیكر   ها نیز صاد  است. علت آن اسـ  خاكیمورد ساير قلیاامر در 

نیست بلكه يون فلزی اي  بازها نیز شديداً سمی  OH گونه قلیاها تگها مربوط به يون اي 

 نمايد.   كسیل مشاركت میوبا يون هیدر ضدمیكروبیاست و در فعالیت 

 

 امالح -9-6-5-5

تاثیر ضدعفونی امالح به عوامل مختلفی از قبیل ماهیـت، تركیـب امـالح و غلظـت     

غلظت يون هیدرژن، درجه حرارت محیطی كه ملح در آن حـل شـده اسـت، گونـه      ،آنها

گفت امالح فلزات سـگگی  مـوثرتر از    توان میطور كلی  بستگی دارد. به غیرهو  ها باكتری

شرطی كه غلظتی كـافی داشـته    گد، محلول خالص كلیه امالح بههست امالح فلزات سبك

تقلیـل   باعـث  ،هـا در محـیط   وجود پروتئی بی دارند، و وحدی خاصیت ضدمیكر باشگد تا
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هـا، آلبومیگـات غیرمحلـول     واسطه تركیب با كاتیون به زيرا، شود میبی وفعالیت ضدمیكر

 .گردد میهای آزاد محیط  كه خود سبب كاه  تعداد يون شود میتشكیل 

 

 فل ات سنگین -9-6-5-6

مقدار جزئی از برخی فلزات سگگی  برای رشد اكثر اجرا  میكروبی  ز  اسـت ولـی   

ی هـا  گروههای زيادتر اي  مواد تأثیر ضدمیكروبی دارند. فلزات سگگی  با اتصال به  غلظت

كگگـد. واكـگ  بـی  برخـی      ی پروتئیگی، آنها را غیرفعـال مـی  ها آنزيم SH-سولفیدريل 

ولفیدريل ممكـ  اسـت بـا افـزودن مـوادی از قبیـل       ی سـ هـا  گـروه فلزات مانگد جیوه و 

ژن سولفید و غیره، قابل برگشـت باشـد. گـاهی اوقـات نیـز      وسیستئی ، گلوتاتیون، هیدر

ــت  ــثالً   ضــدمیكروبیفعالی ــت، م ــاهم در تضــاد اس ــز ب ــون روی ) دو فل ــد Znي ( از رش

جـب  نسـیم مو اافزودن مگگگـز يـا استر   لیكگد و  كتوباسیلوس آرابیگوزوس جلوگیری می

برخـی از فلـزات بـه حالـت عگصـری تـاثیر        ز  به ذكـر اسـت   . شود میبرگشت اي  اثر 

 گذارند. های آلی اثر می حالت امالح معدنی يا تركیبات مجتمع كگگد و برخی ديگر به می

 :انداز عبارت ی كه دارای خاصیت ضدمیكروبی هستگدفلزات

بـرای بسـیاری از    آنكم  مقادير بسیار و خاصیت ضد قارچی خوبی داردمس  مس:

ضروری است. مس اثر عگصری دارد. تركیبات آلـی و همچگـی  امـالح     ها میكروارگانیسم

ها اثر ممانعت از رشد  ، درضم  بر روی قارچباشگد میمعدنی مس شديداً باكتريوستاتیك 

 .شوند میعگوان ضدقارچ مصر   دارند و در صگعت و كشاورزی به

 هـا  بیمـاری برای درمان برخی از  قبالًخاصیت ضد باكتريايی خوبی دارد و طال  :طال

 گرفت. مورد استفاده قرار میاز قبیل سل و سیفیلیس 

و  هسـتگد ی و قـارچی  يبسیاری از تركیبات جیوه در زمره عوامل ضـدباكتريا  جیوه:

هـا   ويـروس  رشـد بعضـی   قابل برگشت است. برخی از تركیبـات جیـوه از   اثر آنها معمو ً

سـمی و   ،معـدنی جیـوه   ی اثرنـد. نمـك  ب ها باكتری اسپوركگگد، تما  آنها بر  ممانعت می
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خگثـی كگگـد. مركـوروكر     را   است و خون و سر  ممكـ  اسـت اثـرات آن    هدهگد خراش

فلوئورسـئی (    مركـوری   كسـی وهیدر -3-برومـو  دی -3و 0سـديم  -)مربرومی : ملـح دی 

ای است كه مورد مصر  قـرار گرفتـه اسـت، ولـی تـاثیر       اولی  ماده ضدعفونی آلی جیوه

سـپتیك   عگـوان آنتـی   نیترات به -مركوريك كمی دارد و ديگر كاربرد چگدانی ندارد. فگیل

رود  كـار مـی   مگظور درمان میكوزهای سطحی به برای نگهداری مواد داروئی و همچگی  به

 .شود می ها باكتریو موجب ممانعت از رشد 

هـای میكروبـی    های آن با پروتئی  واسطه تركیب يون نقره به ضدمیكروبیاثر  نقره:

پايـه   ،، اي  امرشوند میهای پروتئیگی آزاد  های نقره به آهستگی از اي  مجتمع است. يون

دوا  فعالیت باكتريوستاتیك نقره و امالح آن است. امالح معـدنی نقـره در زمـره عوامـل     

. گیرنـد  میخاصیت سوزانگدگی، كمتر مورد استفاده قرار دلیل  بهباكتريوسايد هستگد ولی 

ــو      ــره( ف ــا ديو  و غی ــال، پ ــی از ط ــا اثرات ــراه ب ــل هم ــره متخلخ ــادي  )نق ــاده  كات الع

. نیترات نقره گرچه سوزانگده شود میكار برده  در ضدعفونی آب به باكتريوستاتیك است و

عگوان  ها به اثرات باكتريوسايدی و باكتريوستاتیكی، در درمان سوختگیدلیل  بهاست ولی 

 گیرد. میسپتیك خارجی مورد استفاده قرار  آنتی

 قارچی خوبی دارند. های كافی اثرات ضد روی و تركیبات آن در غلظت روي:

 

 ها صابون -9-6-5-7

فعالیت ضد میكروبی چگدانی ندارند و از طري  مكانیكی باعث  ها كلی صابونطور  به

هـا، بعضـی از مـواد     خـی از صـابون  اگر به بر .شوند میاز سطح پوست ها  میكروب زدودن

. صـابون  شـود  میمثل گوگرد را بیفزايگد، تأثیر ضد میكروبی آنها زيادتر ه كگگد عفونیضد

قبیل تركیبـات آمـونیم چهارتـائی را غیرفعـال      بی ازوممك  است برخی از مواد ضدمیكر

ها و زنجیرهای طويل اسیدهای چرب در ضدعفونی خودبخـودی   طور كلی صابون كگد. به
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جـزء  هـا   كگگـد. درحـال حاضـر صـابون     مـی  سـزائی را ايفـا   و محافظت پوست نقـ  بـه  

 د.نشو میهای آنیونیك محسوب  ها يا دترجگت كگگده پاك

 

 تیكنتهاي س دترجنت -9-6-5-8

تـأثیر دارنـد يعگـی عوامـل مـوثر در سـطح       ها  میكروب اي  مواد در قسمت سطحی

دارا بـودن خـواص خـیس كگگـدگی، حالـت تعلیقـی و       دلیـل   به. از اي  عوامل باشگد می

هـای   ضدعفونی، در شستشوی ظرو  و پارچه، جراحی و در بهداشـت عمـومی اسـتفاده   

 :شوند میو به چگد دسته تقسیم  اند . اي  مواد از لحاظ شیمیايی مختلفشود میزيادی 

كیـل  هـا و ال  هـا، پـارافی  سـولفانات    های آنیونیك مثل الكل سـولفات  الف: دترجگت

 آيگد. دست می های قطرانی و نفتی به های فرآوردهماند ها كه اكثراً از پس اتسولفون

های كاتیونی مثل تركیبات آمونیو  چهارتـايی كـه در آنهـا چهـار اتـم       ب: دترجگت

 اند. های آلی استخال  شده وسیله ريشه هیدرژن به

هـايی از   فـرآورده  اسـترها و اترهـا كـه از تـراكم     های غیر يونی مثل پلی ج: دترجگت

 آيگد و اثر ضدعفونی چگدانی ندارند. دست می ها به ها و فگل اسیدهای چرب، الكل

گلیســی  كــه  -«میگواتیــلآ»دی -هــای آمفولیتیــك مثــل دو دســیل د: دترجگــت

 آنیونیك و كاتیونیك است. از ساختمان آنها مخلوطی

، باشـگد  مـی اتیونی ها، تركیبات چهارتائی آمـونیم كـه كـ    از بی  چهار گروه دترجگت

. اي  مواد شوند میسپتیك و ضدعفونی مصر   عگوان آنتی ترند و به میزان وسیعی به مهم

كگگدگی زيـادی دارنـد، بـدون بـو بـوده، فلـزات را خـراب         كگگدگی و پاك خاصیت خیس

 .گردند میكگگد و موجب تخريب پوست ن نمی
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 ها الكل -9 -9-6-5

كشـی و   كشـی، قـارچ   ها ممكـ  اسـت در شـرايط مگاسـب، خاصـیت بـاكتری       الكل

كشی داشته باشگد ولی تقريباً بر اسپورها هیچ اثری ندارند. قدرت الكل به میـزان   ويروس

شـده، قـدرت    رطوبت محیط بستگی دارد. افـزودن اسـیدهای معـدنی و قلیاهـای رقیـ      

درصـد اسـید    3الكـل كـه واجـد     درصـد  31دهد. محلول  ضدعفونی الكل را افزاي  می

بـرد   ساعت از بی  می 30را در كمتر از  سوبتیلیس باسیلوسسولفوريك است، اسپورهای 

در عـر    اسـپورها كسید سديم بیفزايگد اي  ودرصد هیدر  درصد، يك 31و اگر به الكل 

 .شوند میساعت نابود  01-30

نی كگگـده، بـی  از همـه    گگدزدا و ضدعفوعگوان  بهالكل اتیلیك و ايزوپروپیل الكل 

هـا بـا    . فعالیت ضد میكروبـی الكـل  شوند میها  ها باعث تقلیب پروتئی  كاربرد دارند. الكل

افـزاي    ( C10 و C8 تـا تقريباً )طول زنجیره افزاي  افزاي  وزن مولكولی و همچگی  

چگانچه الكل اتیلیك از الكل متیلیك و الكل پروپیلیك از الكـل اتیلیـك و الكـل     ؛يابد می

بوتیلیك از الكل پروپیلیك موثرتر است. از الكل اتیلیك، برای گگدزدايی پوست و شست  

. الكل خالص قدرت گگدزدايی ندارد اما وقتی رقیـ  شـود و   شود میدست بسیار استفاده 

صد در 11كگگده خوبی است. اگر غلظت آن از  د عفونیدرجه درآيد ض 31الكل صورت  به

 يابد.   سرعت كاه  می كمتر شود توان گگدزدايی آن به

قبیل فلزات سـگگی ، فگـل و فرمالدئیـد را     كشی برخی مواد از بوالكل قدرت میكر

آن كـه  دلیـل   بـه دهد.  كشی موادی مانگد يد را افزاي  می بوكگد ولی توان میكر كم می

قابل اشتعال است، لذا كاربرد آن محدود به گگدزدايی لواز  كوچـك اسـت.   الكل گران و 

هـای   محلـول  ،های پوست كگگده ی از آن است كه موثرتري  ضدعفونیشواهد موجود حاك

 هستگد.   الكلی يد يا كلرهگزيدي 
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 و تركیبات آنها ها ژنلوها -9-6-5-11

 .اثر باكتريوسـايدی دارنـد   ،، برمی  و فلوئوري 3I، يدي  3Clمانگد كلري   ها ژنهالو

مـورد مصـر     ،كلري  يك ماده موثر ضدمیكروبی اسـت كـه در ضـدعفونی مخـازن آب    

كگگـد. بـوی بـد     % آن استفاده مـی 3زيادی دارد. برای ضدعفونی سريع دست، از محلول 

كـ  بـا    دي  نیز يك بـاكتری با كاربرد محلول تیوسولفات از بی  برد. يُ توان میدست را 

و شـامل   بودهپوست برای خوب ه كگگد عفونی. تگتوريد يك ماده ضدباشد میطیف وسیع 

 هـا  ژنلوهـا  كـل،  طـور  به .باشد می% 31% و اتانل 3درصد، يدور پتاسیم  3-0يد به نسبت 

 هسـتگد كـه اسـپور يـا    هـايی   كگگـده  ضـدعفونی  تري  مهمك  موثر و جزء  مواد میكروب

 .شـوند  مـی غیرفعـال   سـرعت  بـه اي  مواد به وسیله مواد آلی  .كشگد را هم میها  میكروب

 گیرنـد  مـی كگگـده مـورد اسـتفاده قـرار      ضـد عفـونی  عگوان  بهكه  ها ژنلوها ساير تركیبات

 :انداز عبارت

 

 : (Bleaching powder) ر يا پودر بلیچب گرد رن  الف(

شـكل سـفید رنگـی اسـت كـه بـوی كلـر دارد،         ر يا آهك كلردار، گرد بیب گرد رنگ

كـار   بـه  % كلر دارند. اگر اي  ماده با غلظت يـك در سـه  11های خوب آن در حدود  نمونه

ـ  كشـد. گـرد رنـگ    را مـی ها  میكروب رود بیشتر ر در كارهـای بهداشـت عمـومی، بـرای     ب

. نقطه ضعف شود میبوبر، زياد استفاده عگوان  بهگگدزدايی آب، مدفوع و ادرار و همچگی  

عمده گرد رنگ بر آن است كه يك تركیب ناپايدار است و به هگگـا  نگهـداری در انبـار،    

درصد آن )يعگـی   1. اثر آن سريع اما ضعیف است. محلول شود میكلر موجود در آن كم 

سه تا چهار قاش  غذاخوری سرصا  در يك لیتـر آب( بـرای گگـدزدايی مـدفوع و ادرار     

 نمايد. مگاسب است و پس از يك ساعت تماس آنها را گگدزدايی می
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 هیپوكلريت سديم: ب(

فلـزات  تـر اسـت. در    كگـد ولـی از آن قـوی    ر، اثـر مـی  ب اي  ماده هم مانگد گرد رنگ

بیولـوژيكی  ی آلـودگ  رفـع مواد  ،نمايد. انواع تجارتی هیپوكلريت سديم خوردگی ايجاد می

مگاط  كوچكی از زمی  و تجهیـزات  ی آلودگ رفعبرای  توان می اي  ماده از خوبی هستگد.

لیتر )يـك گـال ( آب و نصـف فگجـان هیپوكلريـت       31/1استفاده كرد. محلول آن كه از 

ای و ظرو  و ساير ابـزار مگاسـب    ی پگبهها لباسی آلودگ رفع، برای شود میسديم درست 

و سـپس آنهـا را بـا آب    دقیقه در محلول نگه داشـته   11را به مدت  ها لباسخواهد بود. 

 آيد.  عمل بهتمیز بشوئید تا از فساد آن جلوگیری 

 

 :(Halazone)الزون ها ج(

گر  مــاده مـوثره دارد    میلی 0ن،  زوها يك قرص .های كلردار اسـت قرصصورت  به

مـزه  اعت تماس كافی است. گگدزدايی يك لیتر آب پس از نیم ساعت تا يك س كه بـرای

 1/1هـايی تقريبـاً    قرصصورت  بهبا افزودن تیوسولفات معمولی  توان میمانده را  كلر باقی

 گرمی برطر  نمود.  میلی

 

 :(Iodophors)يدوفورها  د(

ها هستگد كه قـدرت آنهـا مانگـد يـد اسـت ولـی        كگگده تركیبات يد و حل ،اي  مواد

از جملـه   بتـادي  . ماند پوست نمیكگگد و رنگ آنها هم بر  ايجاد حساسیت و تحريك نمی

 اي  مواد است.
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 ي قلیايیها رن  -9-6-5-11

سـبز ما شـیت   ، (Crystal Violet)ی قلیـايی از قبیـل كريسـتال ويولـه     ها رنگ

(Malachite green) ،   سـبز درخشـان(Brilliant green)  فوشـی   و(Fuchsin) 

اصیت ـباكتريـايی گـر  مثبـت، خـ     زيسـتی های كم، برای بسـیاری از عوامـل    در غلظت

باكتريايی گـر  مگفـی و    زيستیوامل ـی بر روی عـنسب طور بهباكتريوستاتیك دارند ولی 

مانگـد اكريـدي  اورنـه     (Acridine dyes)ی آكريـدي   هـا  رنگتأثیرند.  اسید فاست بی

(Acridine orange) پروفالوي ، (Proflavine) ـ  ، آكـری ، (Acriflavine)  فالوي

اي  امر به واسـطه ممانعـت از    .های كم، باكتريوستاتیك يا باكتريوسايد هستگد در غلظت

سلولی انجـا    DNAاست كه احتما ً به وسیله اتصال با  RNAسلولی و  DNAسگتز 

 .  شود می

 

 ها فنل -9-6-5-11

ـ   مثل فگل و كروزول تركیبات فگولیك هـای مشـخص    غلظـت  ا)متیل فگل( وقتـی ب

های  كشی خوبی دارند و در غلظت مصر  شوند با توجه به درجه حرارت، قدرت میكروب

هـا   . تركیبات فگلـی موجـب تغییـر ماهیـت پـروتئی      شوند میكم، مانع از رشد میكروب 

. فگـولی  شـوند  می ها سلولهای كم، سبب پاره شدن غشاء  و خصوصاً در غلظت گردند می

نا  دارد كه مخلـوطی  « فگل خا » شود میگرفته كار  به معمول برای گگدزدايی طور بهكه 

ی گر  مثبت و گر  مگفـی و همچگـی  برخـی    ها میكروباز فگل و كروزول است و علیه 

نسبت به فگل متفاوت اسـت، چگانچـه    ها میكروارگانیسمها موثر است. حساسیت  ويروس

ولـی اســترپتوكوكوس فــكالیس     شـود  مـی سرعت نابود   به ضـور فگلدر ح اشريشیا كلی

شـدن و    وسـیله رقیـ    دار بـه  تركیبـات فگـل   ضدمیكروبیفعالیت  دارد. بیشتریمقاومت 

وجـود مـواد آلـی، در خاصـیت      لـی يابـد و  همچگی  كـاه  درجـه حـرارت تقلیـل مـی     
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اثـر   باعـث افـزاي    معمـو ً هـا   كردن فگل لوژنهها  فگل تاثیر چگدانی ندارند. ضدمیكروبی

 دهد. آنها را نیز كاه  میو سمیت شده  اي  مواد ضدمیكروبی

يا  3/1های آبكی  . محلولبردكار  به ها اتا برای شست  كف  توان می% را 1فگل خا  

 یبرابـر قـدرت گگـدزدايی بیشـتر     1-31 آن اثر باكتريوستاتیك دارند. كـروزول  درصد 3

ی و سمی هم نیست. كروزول يك گگدزدايی عمـوم  لی در عی  حال،نسبت به فگل دارد و

نامگـد.   می يا لیزول« كروزول صابونی»شده با صابون را  كاره است. كروزول امولسیونه همه

% 3اسـت. محلـول لیـزول     ه خـوبی كگگد ضدعفونیدرصد كروزول دارد و  11-11لیزول، 

 Hibitaxeيـا   (Chlorhexidine) غلظت مگاسبی برای گگدزدايی است. كلرهگزيدي 

ی گـر  مثبـت   ها میكروبهای پوست است كه بر روی  كگگده يكی از مفیدتري  ضدعفونی

ی گر  مگفی هم اثر متوسـط داشـته، در آب و الكـل محلـول     ها میكروبموثر است و بر 

ای مـوثر بـرای    مـاده عگـوان   به توان میدرصد الكلی يا آبی آن را  1/1های  است و محلول

 شست  دست به كار برد.

 و دتـول  (Hexachlorphane)بـه هگـزا كلرفـان     توان میاز ديگر تركیبات فگلی 

(Detol) بـا   تـوان  میغیرسمی است و  نسبتاًه كگگد عفونیاشاره كرد. دتول يك ماده ضد

از سـاير  تـر   . ايـ  مـاده آسـان   مـورد اسـتفاده قـرار داد   های زياد  اطمیگان آن را با غلظت

. دتـول در برابـر بعضـی    شـود  میبه وسیله مواد آلی غیرفعال  ،ی فگلیها كگگده ضدعفونی

و  هـا  اسـباب درصد دتول برای گگدزدايی  1ی گر  مگفی ارزشی ندارد. محلول ها میكروب

 31دتـول حـداقل    ضـدعفونی كگگـدگی  تجهیزات پالستیكی مگاسب است. برای بروز اثر 

در زمره تركیباتی است كـه در هـر مولكـول دو     نیز فگل دقیقه تماس با آن  ز  است. بی

كسـیل در  ويـك هیدر  ،از دو گـروه فگیـل    در اكثر اي  نوع مواد، هريك .شبكه فگلی دارد

 ضـدمیكروبی درجه كلردار بـودن در فعالیـت    .واجد كلر است وضعیت ارتو دارد و معمو ً

هـا و   قـارچ ، علیـه  باشـد  مـی تركیب موثر است. تركیبی كه شامل دو گروه مگو كلروفگیل 

كلروفگیل است برضد گر   واجد دو گروه تریآنكه ی گر  مگفی موثر است ولی ها باكتری
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اختالل نفوذپـذيری غشـاء    باعثرسد كه اي  مواد  نظر می ثیر بیشتری دارد. بهأها ت مثبت

هـای كـم، باكتريوسـتاتیك     های زيـاد باكتريوسـايد و در غلظـت    سلولی گشته، در غلظت

مجـاورت   كـه ايـ  مـواد در    آن جـا . از گیـرد  مـی هستگد و اثر آنها به آهستگی صـورت  

 ، لـذا كمی دارند نسبتاًخود را پايدار نگه داشته و سمیت  كگگدگی ها اثر ضدعفونی صابون

 .شوند میهای تجارتی مصر   سپتیك عگوان آنتی به

 

 اتر -9-6-5-13

در محیط كشـت در  بدون اسپور ی ها باكتریكشی دارد.  بوحدی قدرت میكر تا اتر

رونـد.   بی  می ساعت از 3-01كگگد و در عر   اتیل اتر رشد نمی شده از دی فضای اشباع

باكتريايی گر  مگفی بی  از گر  مثبت، موثر اسـت. برخـی از    زيستیاتر بر روی عوامل 

 مقاومگد. بسیارالعاده حساس و برخی ديگر  نسبت به اتر فو  نیز ها ويروس

 

 هاي ضدعفونی كننده گاز -9-6-5-14

، وسـايل و  هـا  اتـا  برای ضدعفونی كردن هـوای امـاك  و   ه كگگد عفونیگازهای ضد

، Cl2، كلـري   SO2. بی  از همه از گازهايی از قبیـل  شوند میاستفاده  غیرهو تجهیزات 

مـاده  عگوان  بهفرمالدئید، اكسید اتیل ، بتا پروپیو كتون )مايع است ولی حالت گازی آن 

 .شود میاستفاده  O3 ( و ازنشود میاستفاده ه كگگد عفونیضد

 

 فرمالدئید  -

فرمالدئید گازی است با بوی تگد و زنگده، به شدت سمی، محرك و بدون رنـگ كـه   

محلول است و در هر دو حالت محلول يا گـازی، مـاده ضـدعفونی     خوبی بهدر آب و الكل 

بـرد. ايـ  مـاده علیـه اشـكال       نشی  و از بی  می ها را ته موثری است. فرمالدئید پروتئی 
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 هـا مـوثر اسـت ولـی بـر روی اسـپور       هـا و بسـیاری از ويـروس    ، قارچها میكروبرويشی 

 ی اسید فاست هم كگد است. ها میكروبكگد و اثر آن بر  به كگدی اثر میها  میكروب

و ی آلـودگ  رفـع بـرای   تـوان  مـی رسـاند و   به پارچه و فلـزات آسـیب نمـی   فرمالدئید 

درصـد )يعگـی    3-1محلـول  صورت  بهآن را  ،اماك  و اثاثیه ،ملحفه ،ضدعفونی كردن پتو

درصد در يك لیتر آب( به كار بـرد. فرمالدئیـد يكـی از     01 لیتر از فرمالی  میلی 11-31

، هـا  آنـزيم اكثـر   ايـ  مـاده  . باشـد  مـی ( BPLدر غیاب  ويهه بهمگاسب )ی آلودگ رفعمواد 

 OHو  NH-3هـای   ها و اسیدهای نوكلئیك را به وسیله تركیب شدن با راديكال پروتئی 

 .شود میها  همچگی  باعث انعقاد پروتئی  فرمالدئیدكگد.  غیرفعال می

 BPL ای كـه بـرای   كگگـده  به وسیله وسايل پخـ   توان میرا  فرمالدئید يا فرمالی 

لیتـر آن را در هـر    30/1بدون ايگكه رقی  شود هـر   توان میپخ  نمود و  ،رود میكار  به

آل بـرای پخـ     فوت مكعب( مگتشر كـرد. حـرارت ايـده    3111متر مكعب هوا ) 13/31

oفرمالی  بی 
C 31-33 (11-31      و میزان رطوبـت هـوا بـه نسـبت )11درجه فارنهايت 

بـاقی  ساعت در فضای بسته ساختمان  31. بخار فرمالی  بايستی به مدت باشد میدرصد 

قدری هوا وارد اي  فضای بسته شود كه ديگر بوی فرمـالی  مـزاحم    هبماند و پس از آن ب

ـ   33البته هوا دادن ممك  است تا  ،نباشد طـول انجامـد. بعـد از كـاربرد بخـار       هسـاعت ب

اي  گـرد   ماند كه میجای  هيك گرد سفید سمی نامحلول بر روی سطوح افقی ب ،فرمالی 

 .از روی سطوح برداشت توان میبه وسیله آب داغ  فقط و سفید را به سختی

قسمت متانول مخلوط شـود   1قسمت فرمالی  و  1با متانول به نسبت  اگر فرمالی 

كه میزان رسوب با مـاده سـمی    شود میآيد. اي  مخلوط سبب  می دست بهنتیجه بهتری 

متـانول   -% لیتر محلول فرمـالی   31وسیله هوا كاه  يابد.  بهی آلودگ رفعثانويه و زمان 

كگد. در  كفايت میی آلودگ رفعفوت مكعب( برای  3111متر مكعب هوا ) 13/31برای هر 

عمل نمود يعگی فضا بايـد   BPLهمانگد  بايد فضای داخل ساختمان و اماك ی آلودگ رفع

 ،بـا فرمـالی   ی آلودگ رفعهای كاغذی قبل از عمل  يستی مدارك و يادداشتبسته باشد. با
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پیچانـد. عالمـت مصـر      از ساختمان بیرون آورده شود چـرا كـه فرمـالی  كاغـذ را مـی     

فرمالی  در يك مكان، سوزش چشم يا بیگی است. تما  دستوراتی كه در هگگـا  مصـر    

BPL شد ايگجا نیز بايد رعايت گردد. ماندن در داخل ساختمان مـوقعی   گرفته میكار  به

اسـتفاده  مجاز خواهد بود كه بخار فرمالی  در آن موجود نباشد. در هگگا  كار با فرمالی  

 .ضروری استماسك، كپسول اكسیهن و ساير وسايل حفاظتی  از

. اگـر گرمـا زيـاد و    شـود  مـی استفاده  ها اتا از گاز فرمالدئید بیشتر برای گگدزدايی 

كارسـازتر اسـت. بـرای گگـدزدايی     درصد باشـد ايـ  گـاز بسـیار      11-31رطوبت نسبی 

از گـاز   تـوان  مـی نیـز   جوشـاند،  تـوان  میها، رختخواب و ديگر لواز  با ارزشی كه ن فهحمل

 استفاده كرد. فرمالدئید

ی هــای مختلــف بــرای تثبیــت و نگهــدار % فرمالدئیــد در رقــت01محلــول آبكــی 

زمـی   كـردن  محلول بـرای ضـدعفونی    در ضم  از اي  .رود میكار  به های بیولوژی نمونه

هـای آبكـی فرمالدئیـد     كگگد. از محلول يك عامل ضدعفونی عمومی استفاده میعگوان  به

 برای استريلیزاسیون وسايل و تجهیزات استفاده نمود. توان مینیز 

 

 دي اكسید گوگرد   -

% ايـ   3% و كلـري  بـه نسـبت    3-1برای ضدعفونی كردن فضاهای بسته به نسبت 

و اسـید سـولفورو    شود میاكسید گوگرد با آب تركیب  كگگد. دی ماده را در هوا پخ  می

كشـی آن بـه احیـاء     كشـی و قـارچ   رسـد خاصـیت بـاكتری    نظـر مـی   دهد. بـه  تشكیل می

ل رويشـی  اشـك ااكسـید گـوگرد   وابسـته اسـت. دی    هـا  آنـزيم هـای دو سـولفوری    اتصال

نگهداری آب میوه، مرباجات و برخـی  اي  ماده در از  برد. ها را از بی  می و قارچ ها باكتری

 كگگد.   ها استفاده می از آشامیدنی
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 اتیلن اكسید -

هـا از جملـه    های مگاسب برضـد انـواع مختلـف میكروارگانیسـم     اي  ماده در غلظت

و حـداقل چگـد    گیـرد  مـی ها موثر است، ولی اثر آن به آهستگی انجا   اسپورها و ويروس

وسـیله تعـدادی از    ساعت تماس ضروری است. اي  گاز قدرت نفوذی خـوبی دارد امـا بـه   

طـور قابـل    كـه ممكـ  اسـت بـه     شـود  میمواد از قبیل  ستیك، كگف و غیره نیز جذب 

كاسته شـود. اتـیل  اكسـید بـرای استريلیزاسـیون تجهیـزات        ای از غلظت موثر مالحظه

مورد اسـتفاده قـرار   ها  های ضخیم بیمارستان ی روتختیپزشكی و همچگی  برای ضدعفون

. يكـی از  شـود  مـی . در ضم  از اي  ماده در صـگايع غـذائی و داروئـی اسـتفاده     گیرد می

ی مقاو  در برابـر اسـید را   ها باكتریو  ها باكتریمحاس  اتیل  اكسید آن است كه اسپور 

كگـد، در صـورتی    را نابود میرويشی معمولی های  برد كه فر  به همان سرعتی از بی  می

اعتقاد بـر  و  شود می. اتیل  اكسید موجب تاول پوست نداردكه اي  حالت در فرمل وجود 

 دارد. نیز زائی كه خاصیت سرطان اي  است

 

 (پروپیوالكتون-بتا)اكستانن  -

كشـی   كشـی و ويـروس   كشـی، قـارچ   اي  ماده در حالت مايع يا گاز خاصیت باكتری

 -فعالیت اي  ماده حدوداً برابر فرمالدئید و بسیار بیشتر از اكسـید اتـیل  اسـت. بتـا     .دارد

هـای   كگد و موجب استخال  پـروتئی   عگوان عامل الكیالتیگگ عمل می پروپیو كتون به

درجه حرارتـی كـه    31اي  ماده به ازای هر  ضدمیكروبی. فعالیت شود می سلولیمختلف 

از اي   پروپیو كتون كم است. -يابد. قدرت نفوذی بتا می افزاي رود دو تا سه بار  با  می

ماده برای استريلیزاسیون پالسـمای خـون، وسـايل جراحـی و همچگـی  تهیـه واكسـ         

پروپیو كتون برای ضدعفونی كردن فضاهای سربسته مانگد -. از بخار بتاگردد میاستفاده 

. تأثیر خـوب ايـ  مـاده زمـانی اسـت كـه       شود میی بزر  استفاده ها ساختمانو  ها اتا 
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هـای پوسـتی و سـوزش     اي  ماده موجب بروز تاول .زيادی در محیط باشد نسبتاًرطوبت 

 زاست. در ضم  گزارش شده كه سرطان ؛شود میچشم 

 

 ازن -

هـا از   كگد و بر ضـد بسـیاری از میكروارگانسـیم    به آسانی مواد آلی را اكسید می ازن

ها موثر است. اي  ماده در درجات حرارت كمتـر، تـاثیر بیشـتری     ها و ويروس جمله قارچ

درصد  ز  است. از گاز ازن گاهی  11-31رطوبت نسبی  ،دارد و برای فعالیت مساعد آن

 .  شود مینگهداری مواد غذايی استفاده برای ضدعفونی كردن مخازن آب و 

 

 كننده و می ان اثر آنها آلودگی برخی از مواد رفع: 1-9جدول 

 ساعت 3-0دقیقه، اسپورها:  1-11ها:  و ويروس ها باكتریی برای آلودگ رفعمدت زمان 

 

 

 كگگده آلودگی ماده رفع

 میزان تاثیر فر  استفاده

 آئروسلگاز/

(g/m
3
)

 
 ها اسپور ها ويروس ها باكتری مايع )درصد(

 - ± + 1/1-1 - فگل

 - ± + 31 - الكل

 - ± + 3/1-3 - تركیبات چهارگانه آمونیو 

 - - + 11/1-1/1 - كلرهگزيدي 

 )+( + + 3/1-1 - كلري 

 )+( + + 13/1-3 - يد

 + + + 1-1 1-31 فرمالدئید

 + + + 3-3 1-1 گلوتارآلدئید

 + + + - 011-3111 اكسید اتیل 

 +  + - 3-31 بتاپروپیو كتون



386        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 از نفرات، تجهی ات و اماكنی آلودگ رفع -9-7

صـورت   بـه  تـوان  مـی شـامل اقـداماتی اسـت كـه بـا انجـا  آن       ی آلودگ رفععملیات 

در  زيسـتی ، با حضور عامل زيستیپیشگیرانه قبل از وقوع و همچگی  بعد از وقوع حمله 

 ،مگطقه مقابله نمود و با حفظ توان رزمی، مانع از پیروزی دشم  شـد. بـه عبـارت ديگـر    

از محیط را عملیـات   زيستیهرگونه اقدا  در جهت از بی  بردن و يا كاه  غلظت عامل 

گويگد. بعضی از عوامل شیمیايی و فیزيكی در كـاه  آلـودگی نقـ  دارنـد     ی آلودگ رفع

 تـوان  میرا ی آلودگ رفعولی نبايد عوامل طبیعی را از نظر دور داشت. اقدامات  ز  جهت 

 زير تقسیم نمود:صورت  به

 

 زيستیالف( اقدامات قبل از حمله 

 های حشرات بردن زيستگاهاز بی   .3

 پاشی مگطقه ك  و سم استفاده از حشره .3

 رعايت شرايط بهداشتی .1

 بگد و توری استفاده از پشه .0

 ثابتی آلودگ رفعهای برقراری ايستگاه  شگاخت مكان .1

 تر به آب يابی راحت شگاخت مگابع آب زيرزمیگی و جاری جهت دست .1

 

 زيستیب( اقدامات حین و بعد از حمله 

 از نفراتی آلودگ رفعاندازی ايستگاه  راه .3

 ای نقطهی آلودگ رفعاعزا  تیم  .3

 محل آنهای آلودگ رفعهای آلوده و  دف   شه .1

 از تجهیزات سبك و سگگی ی آلودگ رفع .0

 از اماك  و زمی ی آلودگ رفع .1



          387     زيستیآلودگی در تهديدات  رفع :نهمفصل 

 

 

 ها ك  پاشی و توزيع حشره سم .1

 آوری مواد و تجهیزات آلوده و امحاء آنها جمع .3

 ی و انتقال به مگاط  مطمئ آلودگ ی آلودة حما  رفعها پسابآوری  جمع .1

 

 یآلودگ مراحل انجام عملیات رفع -9-8

كـه ايـ  مراحـل     گیـرد  مـی در چگـد مرحلـه صـورت    ی آلـودگ  رفـع انجا  عملیـات  

   انداز: عبارت

 برداري مرحله اول: شناسايی و نمونه -9-8-1

 سـاز ی آشكارها دستگاهرفته در مگطقه توسط كار به زيستینوع عامل  ،در اي  مرحله

آيد. اي  مرحله بايستی در دقاي  اولیـه   می عمل بهبرداری  تعیی  گرديده و از عامل نمونه

 از دست نرود. ی آلودگ رفعو با سرعت زيادی صورت پذيرد تا فرصت 

 

 یآلودگ مرحله دوم: انجام عملیات رفع -9-8-1

ی آلـودگ  رفـع شـده،   های بیان كگگده با توجه به اولويت از عوامل آلوده ،در مرحله دو 

ی ديگر شـامل  ها فعالیتی، آلودگ زمان با عملیات رفع در اي  مرحله هم .پذيرد صورت می

گذاری مگطقه آلوده و كگتـرل مگطقـه    عالمت  ودگی، هشدار و اعال  خطر،تعیی  شعاع آل

 .گیرد میی خاص صورت ها   تیمآلوده، توسط 

 

 مرحله سوم: آزماي  عدم آلودگی -9-8-3

 ی آشكارسـاز هـا  دسـتگاه بعد از انجا  كامل مرحله دو ، مگطقه آلوده مجدداً توسط 

اطمیگان حاصـل گـردد. در صـورتی كـه      زيستیتا از عد  وجود عوامل  گردند میكگترل 

 د.گرد مگطقه آلوده به عوامل باشد بايد مرحله دو  تكرار 
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 دگتوان میسرعت در كار و كاه  میزان آلودگی، مراحل اول تا سو  مگظور  بهتوجه: 

 همزمان انجا  شوند.صورت  به

 

 یآلودگ رفعمرحله چهارم: پايان عملیات  -9-8-4

شـده از مرحلـه سـو  )عـد  آلـودگی مگطقـه( عملیـات         توجه بـه نتـايج حاصـل   با 

 .گردد میيابد و به مبادی ذيربط اعال   پايان میی آلودگ رفع

 

از كلیه نفرات و تجهی ات درگیـر  ی آلودگ رفعمرحله پنجم:  -9-8-5

 یآلودگ رفعدر عملیات 

ی آلـودگ  رفـع شـده در عملیـات    داده مرحله كلیه نفرات و تجهیـزات شـركت  در اي  

های مربوطه صورت  كه اي  فعالیت در ايستگاه گردندی آلودگ رفعآلوده شدن بايد دلیل  به

 .گیرد می

 

 هاي موقعیت  بهی آلودگ رفعهاي  مرحله ششم: مراجعت تیم -9-8-6

 یآلودگ رفعاستقراري و پايان عملیات 

قبلـی   هـای  موقعیـت  بـه ی آلودگ در اي  مرحله كلیة نیروهای درگیر در عملیات رفع 

 .شوند میهای بعدی آماده  خود بازگشته و برای ماموريت

 



          389     زيستیآلودگی در تهديدات  رفع :نهمفصل 

 

 

طبق  شده انجاممرحله هفتم: تنظیم و ارائه گ ارش اقدامات  -9-8-7

 هاي ابالغی  دستورالعمل

های موجود،  رالعملستوی در اي  مرحله بايد بر اساس دگآلود های رفع مسئولی  تیم

مربوطـه  ی آمـاده كـرده و بـرای مسـئولی      آلودگ گزارش خود را در خصوص عملیات رفع

 ارسال نمايگد.

 

 ی آلودگ رفعتعیین اولويت در عملیات  -9-9

 :گردد میبا توجه به اولويتهای زير تعیی  ی آلودگ رفععملیات 

 از نفرات )اضطراری(  ی آلودگ رفع .3

   )اضطراری( از تجهیزات انفرادیی آلودگ رفع .3

 از محیط و اماك   ی آلودگ رفع .1

 از تجهیزات گروهی  ی آلودگ رفع .0

 .نمايد هايی كه فرمانده تعیی  می ساير اولويت .1

 

 از نفراتی آلودگ رفع -9-9-1

های متفاوتی دارند ولی  در محل حادثه نظری آلودگ رفعاگر چه متخصصی  در مورد 

يكـی از اصـول اساسـی اسـت كـه رعايـت آن جـزء         ،در محل وقـوع حادثـه  ی آلودگ رفع

از نفرات و بیمـاران بايسـتی   ی آلودگ رفع. باشد می زيستیی ها بحرانهای مديريت  اولويت

از نفرات ی آلودگ رفعكلی روند  طور بهشود.  توسط امدادگران يا متخصصی  مربوطه انجا  

 :باشد میشامل سه مرحله 

 غیراختصاصیی آلودگ رفع (3

 ثانويهی آلودگ رفع (3
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 قطعی  ی آلودگ رفع (1

 غیراختصاصی الزم است مراحل زير مورد توجه قرار گیرد:ی آلودگ رفعدر 

 تخلیه بیمار يا بیماران از مگطقه پرخطر -

 بیرون آوردن لباس بیماران -

 شستشوی سريع تما  بدن بیماران با آب در فاصله زمانی حدود يك دقیقه   -

 

 
 غیر اختصاصیآلودگی  رفعي ها سیستم: 1-9شكل 
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 ثانويه بايد مراحل زير انجام گیرد:ی آلودگ رفعدر 

 شستشوی سريع تما  بدن با آب -

 شستشوی سريع با محلول پاك كگگده از سر تا نوك انگشتان -

 شستشوی مجدد تما  بدن با آب -

 

 
 آلودگی ثانويه رفعي ها سیستم: 1-9شكل 
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 قطعی موارد زير بايد انجام شود:ی آلودگ رفعدر 

 های موجود پاك نمودن كامل بدن از آلودگی -

 آبكشی سرتاسر بدن با آب -

 خشك كردن بدن -

 اخت  حوله و پوشیدن لباس پاكاند دور -

 
 آلودگی قطعی رفعي ها سیستم: 3-9شكل 

 

خــارج نمــودن و  ،یآلــودگ رفــعهمچگانكــه در بــا  توصــیه شــد در اولــی  مرحلــه 

درصد آلـودگی   11تا  31اند كه  . محققی  تخمی  زدهگیرد میاخت  لباس صورت اند دور

 يابد. با خارج نمودن لباس بیماران كاه  می
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 )تعجیلی، عملیاتی و قطعی( بر توان رزمی آلودگ رفعاثر  :4-9 شكل

 

و در ه كگگـد  عفونیهـای مـوقتی ضـد    با تأسـیس ايسـتگاه   توان میدر مگاط  جگگی 

ها يعگی در مسیر عبور افراد از يـك مگطقـه بـه     محلی خاص )اغلب در محل تقاطع جاده

مگطقه ديگر( اقدا  به ضدعفونی كردن افراد نمود تا احتمال انتقال عوامل عفونی از يـك  

 توانـد  میی آلودگ رفعهای  مگطقه آلوده به مگاط  غیرآلوده ديگر از بی  برود. اي  ايستگاه

در خـارج   ،در داخل همان ساختمان مركز بهداشت مگطقه و يا در صورت گر  بودن هـوا 

هـای   و با استفاده از حمـا  شده  تهیهقرار گیرد. اي  واحد بايد توسط افراد نظامی مربوطه 

 صحرايی و ساير وسايل موجود در اسرع وقت يا قبل از وقوع حمله آماده شود.  
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 ی از نفراتآلودگ نحوة رفع: 5-9 شكل

 

بايـد دارای   - چـه دائـم و چـه موقـت     - كگگـده در مسـیر  ی آلودگ رفعهای  تما  ايستگاه

 ی زير باشگد:ها بخ 

 ك  و دريافت لباس كه افراد آلوده در آن لباس و وسايل را خارج كگگد. اتا  رخت -3

هـای دو   وسايل )دو درب ورود و خـروج( مثـل اتـوكالو   اتا  ضدعفونی كردن لباس و  -3

 درب.

 های متعدد برای تعداد افراد احتمالی و اتا  ضدعفونی خارجی افراد حما  -1

 شده و خروج از محل.   ی ضدعفونیها لباساتا  دريافت و پوشیدن  -0
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 بايد به دقت از هم مجزا شود تا احتمال سرايت آلـودگی از بخشـی   ها اتا تما  اي  

ی پـاك  هـا  بخـ  ايد كامالً از ی آلوده بها بخ يعگی  ؛به بخ  ديگر وجود نداشته باشد

به نحوی تعبیه شوند كه افراد آلوده بـا افـراد پـاك در تمـاس      ها بخ شگد. همه بامجزا 

 تمیز تماس پیدا كگگد.های  لباسو وسايل آلوده با  ها لباس ستینباشگد و همچگی  نباي

وسـیله   وسـیع بـه  ی آلـودگ  رفـع كگگـد كـه شـروع     بعضی از متخصصی  پیشگهاد می

زيـاد اسـت   نشانی  آت های آب  نشانی انجا  شود )از آنجا كه فشار لوله های آب آت  لوله

 ،اي  كار با كاه  فشار آب خروجـی صـورت پـذيرد( كـه از مزايـای آن      شود میتوصیه 

. سیسـتم  باشـد  مـی ی كگگده در صـحگه  آلودگ های رفع امكان انجا  آن قبل از حضور تیم

و ممكـ  اسـت در لحظـه بحـران بـرای       باشد میتجارتی در دسترس صورت  بهدوش كه 

دارای ايـ  محـدوديت    ،اند بسیار مفید باشـد  تعدادی از مصدومی  كه درگیر حادثه بوده

مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. هـر       تواند میاست كه معمو ً تگها برای يك فرد در هر زمان 

مگـر   باشـگد  مینسرعت در دسترس  هبی آلودگ رفعكدا  از اي  تجهیزات و مواد  چگد هیچ

 آنكه از قبل اي  آمادگی وجود داشته باشد.

و هوايی، نفـوذ مـواد و بیـرون آوردن لبـاس بیمـاران در       عواملی نظیر تغییرات آب

كه تعداد زيـادی   در مواردی. باشگد میموثر ی آلودگ رفعدر میزان  ،های اختصاصی محیط

بايستی میـزان ازدحـا  جمعیـت كگتـرل شـود تـا از        دارند میی آلودگ رفعاز افراد نیاز به 

بـرای رفـع   بايد آيد و  عمل بهحوصله در صحگه جلوگیری  مورد مصدومی  كم اضطراب بی

 ازه كافی وجود داشته باشد.اند زمان به ،كامل آلودگی

ك  با خارج كردن لباس و وسايل همـراه، از طريـ     افراد آلوده پس از ورود به رخت

تحويـل  ه كگگـد  عفونیخانه و يا مستقیماً به اتا  ضـد  یيا كانالی آن را به رختشومحفظه 

كامل طـی   طور بهشو و ضدعفونی كردن را و مراحل شستو سپس وارد حما  شده  ،داده

همراه بـا آب  ها  میكروب كه شود میكگگد. برس زدن در هگگا  شستشوی بدن، باعث  می

طري  مكانیكی( از بدن جدا شوند. اي  روش معمو ً برای حفاظت افـراد از ابـتالء بـه     ه)ب
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ی آلـودگ  بسیار مؤثر و كارآمد باشد. ضد عفـونی پوسـت بـا مـواد رفـع      تواند می ها عفونت

مگاسب و محلـول در آب، اثـرات خـوبی دارد. مـواد حـاوی كلريـد آهـك و سـاير مـواد          

وقتــی در آب حــل شــوند دارای اثــرات   زيســتیه، در شــرايط جگــگ كگگــد ضــدعفونی

 .باشگد میضدمیكروبی خوبی 

ه كگگـد  عفونی، با عبور از محلی كه مواد ضـد كردن افراد پس از شستشو و ضدعفونی

ی هـا  لبـاس بـه محـل تحويـل     ،باشـد بیمـاريزا  مانع از انتقال احتمـالی هـر نـوع عامـل     

ی خـارج  آلـودگ  ، از ايسـتگاه رفـع  هـا  لبـاس رسـیده و پـس از پوشـیدن    ه كگگد عفونیضد

 .شوند می

متصل به اتوكالوهای بزر  ضـدعفونی دو درب اسـت كـه يـك      لباس اتا  دريافت

ــزات    ــده مــواد و تجهی ــل گیرن ــا  تحوي ــه ات ــا  دريافــت و درب ديگــر ب ــه ات درب آن ب

. افرادی كه در چگی  واحدی مشغول به كار هسـتگد بايـد   باشد میشده متصل  ضدعفونی

مـل  عوا خصـوص ی مخصوص حفـاظتی را پوشـیده و سـاير نكـات بهداشـتی در      ها لباس

اتما  كار، خـود نیـز اقـدا  بـه ضـدعفونی       كگگده میكروبی را رعايت نموده و پس از آلوده

ئ  بود كه در يـك حملـه   مطم توان میهايی  كردن خود بگمايگد. با وجود چگی  ايستگاه

ضدعفونی شده و از انتقال عوامـل   ،افراد آلوده احتمالی از سرعت تعداد زيادی میكروبی به

آيد. اي  امـر نقـ  بسـیار مهمـی در كگتـرل       می عمل بهعفونی و گسترش آن جلوگیری 

ی مخصوص آنها خواهد داشت.  ز  بـه ذكـر اسـت كـه     ها بیماریعواقب وخیم عوامل و 

هـا مگتقـل    در نزديكـی ايـ  ايسـتگاه    هـای قرنطیگـه   بـه كمـپ  ی آلودگ رفعافراد پس از 

 .گردند می

در بیمــاران قبــل از ورود بــه بیمارســتان وابســته بــه برنامــه ی آلــودگ رفــعمیــزان 

. باشـد  مـی ، در دسـترس بـودن مگـابع، شـرايط آب و هـوا و حجـم بیمـاران        یآلودگ رفع

تعداد زياد بیماران، خطر آلودگی ثانويه آنها نیز وجود دارد و بايـد قبـل   دلیل  بههمچگی  

غیر اختصاصی برای همه آنها انجـا  شـود. بیمارسـتان    ی آلودگ رفعاز اعزا  به بیمارستان 
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نیز بايد مجهز به وسايل مورد نیاز بوده و متخصصی   ز  را در اختیار داشته باشـد و در  

ثانويـه و دقیـ    ی آلـودگ  رفـع دقی  در محل انجـا  نشـده باشـد    ی آلودگ رفعه صورتی ك

 بیماران در بیمارستان صورت پذيرد.

 

 ، زمین، اشیاء و تجهی ات انفراديها ساختماناز ی آلودگ رفع -9-9-1

در  ،معمول چون در معر  باران، باد و نور آفتـاب اسـت   طور بههای خارجی   قسمت

 زمانخواهگد شد. ولی اگر ی آلودگ رفعطبیعی  طور بهمدت كوتاهی )يك روز و يا بیشتر( 

از مـواد   تـوان  مـی سريع صورت گیـرد،  ی آلودگ رفعو  ز  باشد  باشد مهمی آلودگ رفعدر 

های داخلـی را پـس از غیـر قابـل نفـوذ       مثل فرمالدئید استفاده نمود. قسمتی آلودگ رفع

 توان میو سپس به وسیله هوا ی آلودگ رفعبرابر هوای بیرون، ابتدا با بخار مواد  نمودن در

مؤثرتر واقع شود، بايـد شـرايط مگاسـب از    ی آلودگ رفعنمود. برای آنكه عمل ی آلودگ رفع

 رطوبت وجود داشته باشد. میزانلحاظ درجه حرارت و 

جز از طري  خشك شدن طبیعـی و اشـعه    هبی آلودگ رفعبه  یزمی  آلوده اغلب نیاز

كـه مقـاو     هـايی مانگـد آنتـراكس    ارگانیسـم میكروماورای بگف  خورشیدی نـدارد امـا   

با استفاده از اسپری مخلوطی از كلريد كلسیم ی آلودگ رفعاستثگا بوده و نیاز به  باشگد می

هـای زيـاد(    ر مساحتد از زمی  )خصوصاًی آلودگ رفعو يا محلول قلیايی دارد.  و فرمالی 

هزيگه و در بسیاری از موارد غیرممك  است. در صـورت امكـان، مگطقـه    كاری مشكل، پر

ه، كگگـد  طبیعی و يا با استفاده از مواد شیمیايی ضدعفونی طور بهبايد تخلیه شود تا ايگكه 

از طري  اسپری نمـودن مقـادير كـافی مـواد      توان میشود. در موارد ضروری ی آلودگ رفع

كگگده مثل فرمالی  يا گلوتارآلدئید در محیط مورد نظر و كگترل گـرد و غبـار    آلودگی رفع

را با كلريد آهـك  ی آلودگ رفع توان مینمود. اگر  ز  باشد ی آلودگ رفعو آلودگی، اقدا  به 

مــاده عگــوان  بــههــك انجــا  داد. در بعضــی از مگــاط ، آب دريــا ممكــ  اســت يــا آب آ

 كگگده مورد استفاده قرار گیرد. آلودگی رفع
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ی مثـل  آلـودگ  مـواد رفـع   آئروسـل ، اسـتفاده از  هـا  اتـا  ی آلـودگ  رفـع بهتري  روش 

. با اي  حـال در بیشـتر   باشد میفرمالدئید، گلوتارآلدئید، بتاپروپیو كتون يا اكسید اتیل  

 كگد. كفايت می ها اتا موارد، هوادهی كامل و دقی  همراه با ضدعفونی سطوح 

ی از آنهـا  آلـودگ  مواد چرمی در مقابل حرارت، مقاومت خوبی ندارند لـذا بـرای رفـع   

درجـه   31-11های مايع استفاده كـرده و سـپس در دمـای     كگگده آلودگی از رفع توان می

 تـوان  مـی گراد آنها را خشك نمود. مخلوط هیدروكسی فلوريگیت و اكسید اتیل  را  سانتی

چرمی و  ستیكی، موقعی كه زمـان، تسـهیالت و مـواد     ،ای مواد پارچهی آلودگ رفعبرای 

از طريـ    تـوان  مـی بخار آب بر  عالوهای را  برد. اقال  پگبهكار  به موجود باشد،ی آلودگ رفع

آنهـا را جهـت    تـوان  مـی همچگـی    .كردی آلودگ رفعدقیقه در آب  31 مدت بهجوشاندن 

 هیپوكلريت سديم خیساند.    در محلولی آلودگ رفع

با بخار اكسید اتیل  و هیدروكسـی فلوريگیـت و سـپس بـه      توان میاقال  چرمی را 

 تـوان  مـی كرد. موقعی كه استفاده از اي  بخـار عملـی نیسـت    ی آلودگ رفعوسیله هوا نیز 

ـ    دقیقـه   31مـدت   هاقال  چرمی را با برس كشیدن به همراه محلـول آب داغ و صـابون ب

درصـد اسـید پراسـتیك     3نمود. اقال  كوچك چرمی با خیساندن در محلول ی آلودگ رفع

وسیله پارچه آغشته به اي  اسـید، ايـ  اقـال  را     به توان میيا ايگكه  شوند میی آلودگ رفع

 پاك نمود. 

ناپذير و دستك   سـتیكی   های  ستیكی، لباس نفوذ اقال   ستیكی از قبیل پوتی 

كـرد. از  ی آلـودگ  رفـع با بخار مخلوط اكسید اتـیل  و هیدروكسـی فلوريگیـت     توان میرا 

با  توان میاستفاده نمود. اشیاء كوچك  ستیكی را  توان میمحلول هیپوكلريت سديم نیز 

در اسید پراستیك و يا كشیدن پارچه آغشته به اسید پراسـتیك بـر روی ايـ      خیساندن

اشیاء كوچك، پاك كرد. با جوشاندن ظرو  و تجهیزات فلزی انفرادی حـداقل بـه مـدت    

نمـود. همچگـی  بـرس نمـودن بـه      ی آلودگ رفعاز آنها  توان میدقیقه به بهتري  نحو  31

ه و به دنبال آن كگگد صابون و سپس فرو بردن در ماده ضدعفونیهمراه محلول آب داغ و 
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% اسـید  3موثر خواهـد بـود. اقـال  كوچـك انفـرادی را در محلـول        ،شست  در آب تمیز

، آنهـا  به دنبـال آن و  و سپس با آب تمیز بشويید داشته نگهدقیقه  31پراستیك به مدت 

 دقیقه در معر  هوا قرار دهید. 31تا  31به مدت  را

 

 
 از تجهی ات انفراديی آلودگ رفعنحوة : 6-9 شكل

 

بـا بخـار مخلـوط اكسـید اتـیل  و       تـوان  مـی ماسك محافظ و كیف حامل ماسك را 

كیف حامل ماسك به وسـیله  ی آلودگ رفعنمود. قبل از ی آلودگ رفعهیدروكسی فلوريگیت 

 و سپس تبا آب تمیز شس و بخار، بايستی آن را با محلول آب داغ و صابون برس كشیده

% اسـید  3هـای آن را بـا محلـول     ماسـك و بگـد   توان می. نمودآب آن را گرفت و خشك 

ای  ر پگبـه به وسیله نوا توان میهای چشمی ماسك را  پراستیك پاك نمود. شیارها و حلقه

بـه  استفاده از ماسك، آن را آغشته به اسید پاك كرد. اسید اضافی را پاك كگید و قبل از 

 دقیقه در معر  هوا قرار دهید. 31الی  31مدت 
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 از خودروهای آلودگ رفع -9-9-3

بـا اسـتفاده از آب، بخـار آب و     توان میها را   خودروها و تجهیزات نظامی مانگد توپ

استفاده از بخار اي  مواد برای مگظور  بهكرد. ی آلودگ رفعدتركلريت يا بخار مواد شیمیايی 

وسـیله   در يك فضای بسته به توان میخودروها را  .ای  ز  است ، فضای بستهیآلودگ رفع

 و يـا فرمـالی    (BPL)پروپیو كتون -مخلوط اكسید اتیل  و هیدروكسی فلوريگیت يا بتا

نمود. وسايل حساس مانگد راديو، تجهیزات الكترونیكی و مخابراتی و غیـره را  ی آلودگ رفع

ی نمـود، بايـد توسـط گازهـای فـرار      آلـودگ  از طريـ  معمـول آنهـا را رفـع     توان میكه ن

ــع ــودگ رف ــوند. آل ــس از ی ش ــعپ ــودگ رف ــی ی آل ــتی آ ماش ــواد   ت، بايس ــده م باقیمان

 وسیلة شستشو با آب، زدوده شوند. هكگگده ب آلودگی رفع

 

 ی از آب و غذاآلودگ رفع -9-9-4

آب و غذايی كه مشكوك به آلودگی است نبايد مصر  شود تا ايگكه سالم بـودن آن  

 شود می هايی برای غذا تخصیص داده شود. معمو ً ظر  تأيیدبه وسیله پرسگل بهداشت 

فظـت كگـد. مـواد    احمها و رطوبت  تا مواد غذايی را تحت شرايط عادی از میكروارگانیسم

هـای دارو،   ای بـا درب پیچـی، شیشـه    های شیشه های سربسته، ظر  غذايی داخل قوطی

شـده در  وداند های )جعبه مقـوايی( مـو    های پالستیكی و بعضی از كارتون بعضی از ظر 

بـرای ايـ  قبیـل    ی آلـودگ  رفـع . روش باشـگد  میهای آشكار بیولوژيكی محفوظ  برابر تك

گگـا  بـروز   ه آلودگی مواد غذايی بهيی است كه برای از بی  بردن ها روشظرو  شبیه به 

آيد و اطمیگـان حاصـل شـود كـه      عمل به. بايد دقت كافی گیرد میحوادث طبیعی انجا  

های پیچی ظـرو ، قبـل از برداشـت      ، آلودگی را از میان شیارهای دربیآلودگ رفع ماده

جعبـه   و دار يخچـال ربسـته، خودروهـای   دكگد. مـوادی كـه در فريزرهـای     درب جدا می
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 سربسـته ی آلودگ رفعتا زمان  هايخچال اتومبیل هستگد، در صورتی كه سطوح خارجی آن

 ، سالم خواهگد ماند.  شد

 كـافی فقـط   ،در برابر عبور عوامل بیولوژيكی مقاو  هسـتگد در خصوص ظروفی كه 

قابـل   هـا داخـل آن  مـواد گـردد تـا   ی آلودگ رفعمگاسب  طور به هااست كه سطح خارجی آن

تـا مـواد    نمـود رعايت را ظرو  بايد دستورات ايمگی درب  . هگگا  باز كردناستفاده شود

داخل ظر  آلوده نشوند. بهتري  راه برای اطمیگـان از رفـع آلـودگی آب، جوشـاندن آن     

هر قمقمه ی آلودگ رفعاست ولی موقعی كه جوشاندن آب عملی نیست دو قرص يد برای 

 .آب در برابر بیشتر عوامل بیولوژيكی موثر خواهد بود

انـد در آغـاز بـا محلـول      شـده  ساختهظروفی كه از فلز، شیشه، پالستیك و يا چیگی 

دقیقـه در محلـول    11هـا را بـه مـدت     ، سـپس ظـر   شـوند  میه شسته كگگد ضدعفونی

ول لـ . محشـوند  مـی و با آب آشامیدنی كـامالً شسـته و تمیـز     داشته نگهه كگگد ضدعفونی

هـای   با حل كردن يك بسته از ماده كلـر گگـدزدای سـرويس    توان میه را كگگد ضدعفونی

ايـد عـاری از   لیتر آب تهیه كرد )در موقع باز كردن ظـرو  دسـتها ب   1/31غذاخوری در 

لیتـر آب(   1/33لیتـر در   1/3آلودگی باشگد(. فرو بردن در محلول هیپوكلريـت سـديم )  

يـك روش  عگـوان   بـه دقیقه و شست  با آب تمیز موثر خواهـد بـود.    11حداقل به مدت 

در صورت لزو  با فروبردن ظرو  آلوده در محلول آب جوش و  توان میابتكاری صحرايی 

خطر كرد، اما با توجه به  الذكر را بی دقیقه تا حدی وسايل فو  31مدت  هصابون حداقل ب

هگگا  استفاده از روش صحرايی بايـد  لذا بايستی با آب تمیز شسته شوند،  پايانايگكه در 

ای ممك  است هگگا  جوشـیدن در   ها يا ظرو  شیشه آيد زيرا قوطی عمل بهدقت كافی 

 ته شوند.آب در اثر فشار ترك برداشته و يا شكس

از بخـار مخلـوط اكسـید اتـیل  و      تـوان  مـی ای در اختیـار باشـد    اگر فضـای بسـته  

هـايی را كـه    بگـدی  ظرو  استفاده نمود. بسـته از ی آلودگ رفعهیدروكسی فلوريگیت برای 

آغشـته بـه    ه فرو برد بايستی ابتدا كامالً با پارچه كگگد در محلول مواد ضدعفونی توان مین
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آنهـا را  هـا بیـرون آورده شـد     ماده گگدزدا پاك نمود و پس از ايگكه مواد غذايی از بسـته 

 نمود.ی آلودگ رفعطب  روش زير 

ديـده مخصـوص صـورت گیـرد.      غذا بايستی تحت نظارت افراد آمـوزش ی آلودگ رفع

خیلــی اوقــات در محلــول  تــوان مــیغــذايی را كــه بتــوان پوســت كگــد يــا تراشــید را  

آن را پخـت قبـل از خـوردن     تـوان  مـی . اگـر  نمودی آلودگ رفعه فرو برد و كگگد ضدعفونی

. پخـت   باشـد  مـی از غـذا  ی آلـودگ  رفعتري  وسیله  عملی ،بپزيد. استفاده از حرارت دادن

بـه   تـوان  مـی  خطری كاه  خواهـد داد. مـواد غـذايی را    كامل، آلودگی غذا را به حد بی

كرد. نوع و مقـدار آلـودگی غـذا تعیـی      ی آلودگ رفعی حرارت زير ها روشوسیله يكی از 

آيد كـه حـرارت در    عمل بهگرفت. بايد دقت كافی كار  به كگد كه چه روشی را بايستی می

 :انداز عبارت ها روش. اي  نمايدكامل در مواد غذايی نفوذ  طور بهطول مدت ذكر شده 

پونـد   31های فشاری مانگد ديگ زودپز، تحت فشـار   الف( طب  مواد غذايی در ديگ

o بر ايگچ مربع و حرارت
C 333 (311  به مدت )دقیقه، يـا طـب  آن    31درجه فارنهايت

o تحت فشار كم و
C 313 (331  به مدت )ساعت 3درجه فارنهايت 

ب( پخت  )برشته كردن( بعضی از مواد غذايی مانگد نان يا مواد وابسـته بـه آن )در   

o دقیقه در 01مرحله ابتدايی( به مدت 
C 311 (011   پخت  گوشـت در )درجه فارنهايت

0
C 313 (131  به مدت )ساعت 3درجه فارنهايت 

ابتكـاری   راهكـار يـك  عگـوان   بـه  توان میپذير نباشد،  ج( موقعی كه موارد با  امكان

شـده بـه عوامـل     دقیقه جوشـاند. آب آلـوده   31مدت صحرايی، مواد غذايی را حداقل به 

. مقـادير  نمودی آلودگ رفعبا استفاده از تركیب كلر به بهتري  روش  توان مینیز را  زيستی

ی آلـودگ  رفـع دقیقه  31از طري  جوشاندن به مدت  توان میها را  كم آب مثل آب قمقمه

هر قمقمه كافی است. يـك قـرص چهـار    ی آلودگ رفعكرد. دو قرص يد )تصفیه آب( برای 

 دقیقه كافی است.  11گرمی كلر برای ضدعفونی كردن يك لیتر آب در مدت  میلی
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 یآلودگ رفعي ها روشخالصة  :3-9 جدول

 یآلودگ رفعروش  هدف

 شستشو، كلريد كلسیم + آب ها انسان

 ی + آبآلودگ مواد رفع حیوانات

 كردن )+ فیلتراسیون( جوشاندن، كلريگه آب

 جوشاندن، شعلة مستقیم مواد غذايی

+  شستشو، تمیز كردن، جوشاندن، تیمار كردن با آب گر ، كلريد كلسیم و موارد مشابه ها لباس

 + آب آب، هوای داغ، فرمالی 

 …، گلوتارآلدئید و مواد شیمیايی مثل فرمالی  زمی 

 كگگده آلودگی شستشو با آب و مواد رفع خودرو و تجهیزات

 :گردد میشده در با ، موارد زير پیشگهاد مطالب ذكر با توجه به

از ادوات )شـامل خودروهـا،   ی آلـودگ  رفـع از نیروها همواره بايـد مقـد  بـر    ی آلودگ رفع -

 و ساير تجهیزات( باشد.  ها تانك

 بايد همواره خارج از مگطقه آلوده انجا  شود.ی آلودگ رفع -

زدايی كامل كگـار   بايد فقط پس از آلودگی، ها ماسكو  ها لباستجهیزات حفاظتی مثل  -

 گذاشته شود.

 ناپذير باشد. گیرند كه استفاده از آنها اجتگاب قرار ی آلودگ رفعموادی در اولويت اول  -

بايد در نزديكی مگبع آب مستقر شود. ايـ  پايگـاه، بايـد بـا در نظـر      ی آلودگ رفعپايگاه  -

 گرفت  جهت اصلی وزش باد طراحی شود.

 شد.شده بايد كامالً از هم جدا با آلودگی رفعمگاط  آلوده و  -

 آلوده جلوگیری شود.  كگگده به خارج از مگطقه بايد از انتشار مواد آلوده -

ت عقب و از با  بـه  ی از وسايل نقلیه، همواره از قسمت جلو به سمآلودگ در هگگا  رفع -

 زدايی شود. پايی  آلودگی

ای گرفت  با آب كوتاه )يك تا سه دقیقه( و بـا د  ی از نیروها، دوش آلودگ در هگگا  رفع -

o پايی  )حدود
C 31.انجا  شود ) 
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لبـاس بـا     شـده  ی آلـوده هـا  بخـ  ی محافظ، از تماس ها لباسدر هگگا  بیرون آوردن  -

 پوست بدن )كه بدون محافظ است(، اجتگاب شود.

ممك  است حوزه اصلی عملیاتی را آلوده سـازد. بـه همـی  جهـت،      زيستی  يك حمله -

فرماندهان مگطقه بايد بتوانگد ابتدا از گسترش عامل جلوگیری نموده و سـپس از عهـده   

 برآيگد. ونقل حملهای نظامی و تجهیزات قابل  های عملیاتی، محموله از ردهی آلودگ رفع

 

 یآلودگ رفعهاي  ايستگاه -9-11

مكانی است سیار يا ثابت كه در آن با حضور نیروهای متخصص ی آلودگ رفعايستگاه 

ی آلـودگ  رفـع عملیات  ،مگاسب در حداقل زمان ممك ی آلودگ رفعو تجهیزات  ز  و مواد 

بـه   زيسـتی تا از ايـ  طريـ  تـأثیر عوامـل تهديـد       گیرد میصورت و تجهیزات از نفرات 

 .برسدحداقل ممك  

 

 از نفراتی آلودگ رفعي محل ايستگاه ها ويژگی -9-11-1

بايسـت دارای   مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت مـی      ی آلودگ رفعمحلی كه برای 

 مشخصات زير باشد:

 به مگبع آب دسترسی داشته باشد مكانا  حتی -

 جريان غالب باد از طر  درب خروجی به طر  درب ورودی باشد -

 سگگی  دشم  نباشد مكان در تیررس سبك و نیمه ا حتی -

 دارای پوش  و استتار مگاسب باشد -

 های مواصالتی مگطقه دسترسی داشته باشد مكان به جادها  حتی -

 باشد پسابآوری  دارای سیستم مكانیزه جمع -
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 از نفراتی آلودگ رفع، وسايل و امكانات تخصصی مورد نیاز ايستگاه ها دستگاه: 4-9 جدول

 برداری تجهیزات نمونه تجهیزات انفرادی مخصوص كاركگان ايستگاه

 آلودهظرو  نگهداری وسايل  یآلودگ رفعحما  

 تانكر آب یآلودگ رفعمواد 

 كامیون مخصوص حمل تجهیزات آلوده جگگ نوي  دستگاه آشكارساز

غیرآلوده انفرادی شامل  یزوسايل و تجهیزات تم

 (…، كف  و شلوار ،بلوز ،شورت ،)زيرپیراه 

 آلوده پسابتانكر حمل 

 درخ خودرو 

 تجهیزات عمومی ايستگاه دهگده صوتیسیستم هشدار

 های اولیه جعبه كمك دهگدهتابلوهای هشدار

 بیل و كلگگ )جهت مدفون كردن( D3كپسول 

 های آلوده( مواد قابل اشتعال )جهت سوزاندن  شه دستگاه روتست

 

 نفرات ازی آلودگ رفعتجهی ات پرسنل ايستگاه : 5-9 جدول

 رديف اقالم توضیحات

 1 ماسك محافظ یآلودگ رفعبه تعداد پرسگل ايستگاه 

 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 ناپذيرلباس محافظ نفوذ یآلودگ رفعبرای پرسگل ايستگاه 

 6 پذيرلباس محافظ نفوذ یآلودگ رفعبرای پرسگل ايستگاه 

 7 ماسك خواب یآلودگ رفعبرای پرسگل ايستگاه 

 TLD 8دزيمتر  یآلودگ رفعبرای پرسگل ايستگاه 

 9 كوله حمل تجهیزات انفرادی یآلودگ رفعبرای پرسگل ايستگاه 

 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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 نفراتاز ی آلودگ رفعراحل عملیات م -9-11-1

 كردن ايستگاهكار  به مرحله اول: آماده

 اولیه مرحله دو : قرنطیگه

 مرحله سو : پذيرش و آمارگیری افراد

 مرحله چهار : تحويل گیری تجهیزات انفرادی و سازمانی افراد

 یآلودگ رفعها و انجا  عملیات  مرحله پگجم: هدايت افراد به داخل حما 

 (مرحله ششم: تجهیزات مجدد افراد )توزيع لباس تمیز

 به ضرورت مرحله هفتم: معايگه افراد بگا

اعـزا  مصـدومی  بـه     ،و در صـورت لـزو    مرحله هشتم: ترخیص افراد با هماهگگی

 مراكز درمانی

 سـپس  ی ايستگاه و محیط ايستگاه وها پسابگیری از تجهیزات و  مرحله نهم: نمونه

 ارسال به آزمايشگاه

 شده زات آلوده به مراكز از پی  تعیی هماهگگی جهت ارسال تجهیمرحله دهم: 

هـای از پـی     قال آن بـه مكـان  ی آلوده و انتها پسابتخلیه مخازن مرحله يازدهم: 

 شده تعیی 

 از پرسگل ايستگاه و كگترل سطح سالمتی آنهای آلودگ رفعمرحله دوازدهم: 

 بعدیی ها آلودگیبرای رفع كردن تجهیزات ايستگاه كار  به آمادهمرحله سیزدهم: 

 

 از نفراتی آلودگ رفعاقدامات و وظايف ايستگاه  -9-11-3

 شده از نفرات در محل از پی  تعیی ی آلودگ رفعاستقرار ايستگاه  -

 نیاز جهت اجرای مأموريت و پیگیری تأمی  آنبرآورد تجهیزات و مواد مورد  -
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جهـت انجـا  مأموريـت پرسـگل      فراهم نمودن محیطی عـاری از عوامـل جگـگ نـوي      -

 ايستگاه  

 تست كارايی تجهیزات انفرادی و گروهی -

 هدايت عگاصر سازمانی ايستگاه -

 به ايستگاهمراجعی  پذيرش و ثبت آمار و اطالعات  -

   آلودهالت اقدرياف -

 از نفراتی آلودگ رفع -

 هدايت افراد به پست امداد -

 هماهگگی جهت اعزا  مصدومی  به مراكز درمانی -

 شده آلوده ترخیص افراد رفع -

آوری تجهیزات و وسايل آلـوده و همـاهگگی بـا مبـادی ذيـربط جهـت        نظارت بر جمع -

 از تجهیزاتی آلودگ رفعانتقال آنها به ايستگاه 

های  به محیطی آلودگ رفعی آلوده ناشی از عملیات ها باانتقال پس و آوری جمع ،كگترل -

 شده از پی  تعیی 

برداری از تجهیزات و كگتـرل سـطح سـالمت پرسـگل ايسـتگاه از لحـاظ میـزان         نمونه -

 زيستیدريافت عوامل جگگ 

 

 اولیه وظايف واحد قرنطینه 9-11-3-1

 مصدو  و جداسازی نیروهای سالم، بیمار -

 هدايت نیروهای سالم به واحد پذيرش -

 ی  به اورژانس بهداریحهدايت بیماران، مصدومی  و مجرو -

 



418        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 واحد پذيرش و آمار اطالعات -9-11-3-1

 كگگده نا  افراد مراجعه ثبت -

  الگیری اق افراد به واحد تحويل هدايت -

 

 مالگیري اق وظايف واحد تحويل -9-11-3-3

 های مربوطه دريافت تجهیزات انفرادی و سازمانی افراد و ثبت آن در فر  -

 یآلودگ رفعهدايت افراد به سمت حما   -

 

 یآلودگ رفعوظايف واحد حمام  -9-11-3-4

 از نفراتی آلودگ رفع -

 افرادی آلودگ رفعكگترل و نظارت بر  -

 افراد ی توزيع لباس تمیز ب -

 شده به واحد پست امداد   آلودگی رفعهدايت افراد  -

 

 وظايف واحد پست امداد -9-11-3-5

 به ضرورت شده بگا یآلودگ رفعمعايگه افراد  -

 اعزا  مصدومی  به مراكز درمانی -

 شده به واحد ترخیص آلودگی رفعهدايت افراد  -

جگـگ   لكگترل سطح سالمتی پرسـگل ايسـتگاه از لحـاظ میـزان دريافـت عوامـ       -

 زيستی

 های ايستگاه های اولیه به كلیه واحد انجا  كمك ،در صورت لزو  -
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 وظايف واحد ترخیص -9-11-3-6

 تكمیل فر  ترخیص  -

 هدايت افراد به واحد اعزا    -

 

 وظايف واحد پشتیبانی -9-11-3-7

 برآورد تجهیزات و مواد مورد نیاز ايستگاه -

 های ايستگاه تأمی  و نگهداری نیازمگدی -

 شده ز واحدها براساس برآوردهای ارائه  مورد نیاالتحويل اق -

 ها پسابرسانی و تخلیه  هماهگگی جهت آب -

 

 پسابوظايف واحد كنترل آلودگی و  -9-11-3-8

 كگترل میزان آلودگی   -

 آوری تجهیزات و وسايل آلوده   نظارت بر جمع -

از ی آلـودگ  رفـع بـه ايسـتگاه    وسايل فـو  هماهگگی با مبادی ذيربط جهت انتقال  -

 تجهیزات  

 شده   های از پی  تعیی  محلی آلوده به ها پسابو انتقال آوری  جمعكگترل،  -

 شده مگاسب از پی  تعیی  های مكان  آلوده در القرار دادن اق نظارت بر -

 

 از نفراتی آلودگ رفعنحوه  -9-11-4

 الف: نحوه بیرون آوردن تجهی ات:

 برداشت  ماسك -

 تحويل اسلحه سازمانی -

 تحويل مهمات همراه -
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   …پشتی، جیب خشاب، قمقمه و  تحويل كوله -

 در آوردن لباس رويی )پیراه ، زيرپیراه ، شلوار و...( -

 …در آوردن پوتی ، كف ، روك  و -

 حركت به طر  دوش -

 در آوردن لباس زير -

 

 :یآلودگ رفعب: نحوه 

 رفت  زير دوش و در آوردن لباس زير -

ی آلـودگ  رفعآب گر  و محلول با آب سرد و بعد  با شستشوی كامل تما  بدن اول -

 اختصاصی

 شستشوی مجدد با آب سرد -

 دريافت لباس تمیز )بلوز و شلوار، زير پیراه ، شورت، جوراب، دمپايی( -

 خروج از حما  و انجا  اقدامات بعدی   -
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 یآلودگ رفعي ها سیستمها و  كیت -9-11

 M291ی پوستی آلودگ كیت رفع -9-11-1

كیسة كوچـك تشـكیل شـده و     1ه از يك كیف مگعطف است كصورت  بهاي  كیت 

نشـده   كگگده است. هر بسته شامل تارهای بافتـه  های خگثی ها حاوی بسته يك از كیسههر

هـا   چسبیده شده است. اي  بسته كگگده نوار خگثی ،ای است كه به يك سمت آن و تاشده

كگگـده هسـتگد و بـه نیـرو اجـازه       كگگـده و جـذب   شامل يك مخلوط رزي  پلیمر واكگ 

اند خگثی كرده، از بـی    كه روی پوست قرار گرفته ،زيستیدهگد تا عوامل شیمیايی و  می

 برده و نهايتاً از روی پوست بردارند.

 

 M295ی از تجهی ات انفرادي آلودگ كیت رفع -9-11-1

يـك از آنهـا در يـك كیسـه     چهار دستك  تمیزكگگده است كه هر اي  كیت شامل

های فو  شامل يك پودر جاذب است كـه درون   يك از دستك . هرگیرد میمحافظ قرار 

نشده و  ية ديگر آن از فـیلم   استر بافته دو  يه قرار گرفته است. يك  ية آن از مواد پلی

 اتیل  تشكیل شده است. پلی

 
 ی از تجهی ات انفراديآلودگ رفعهاي  كیت يی ازها : نمونه6-9شكل 
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اسـتر بـر روی سـطح مالیـده شـده و پـودر        نشدة پلـی  در هگگا  استفاده،  ية بافته

اسـتر بـر روی    . به اي  طري  با مال   ية پلیشود میكگگده به راحتی از آن خارج  جذب

ی از تجهیـزات فـردی را   آلـودگ  عملیـات رفـع   توان میسطوح آلوده و پخ  پودر جاذب، 

 انجا  داد.

 

 6ی ماژوالرآلودگ سیستم رفع -9-11-3

در میـدان   زيسـتی های شیمیايی و  اي  سیستم برای جلوگیری از گسترش آلودگی

و دو واحـد   M21ی آلـودگ  . اي  سیستم از يك پمپ رفعگیرد مینبرد مورد استفاده قرار 

ی آلـودگ  قادر است مواد رفع M21تشكیل شده است. پمپ  M22شستشوی فشار قوی 

DS2 توانـد  مـی  را پخ  نمايد. اي  پمپ فرمالی ی مايع مانگد آلودگ و يا ساير مواد رفع 

ی را از آلـودگ  محلـول رفـع   توانـد  میروی زمی  كار كگد و در صورت نصب بر روی تريلر، 

داخل ظرفی كه بر روی زمی  است، پمپاژ كگد. شـیلگگ، قرقـره شـیلگگ، دو دسـتگیره     

اسپری همراه با دو بـرس شستشـو، از جملـه    صورت  بهفشاری قابل كگترل برای پاشیدن 

 تجهیزات جانبی اي  سیستم هستگد.

 psiآب گر  و يا آب معمولی را تا فشار  تواند می M22واحد شستشوی فشار قوی 

گال  در دقیقه پخ  نمايد. اي  واحد قادر به مك  آب از مگابع طبیعی  1و دبی  1111

 ی مختلف، قابل تگظیم است.ها ماها و دبیآب و پخ  آن است و برای فشارها، د

 

M100 ی جاذبآلودگ سیستم رفع -9-11-4
7 

طراحی شده است، روشی سريع و كارآمـد بـرای    اي  سیستم كه بر پايه ماده جاذب

دهد و نسبت به مواد كربگی  ی از تجهیزات و وسايل كوچك و مگفرد را ارائه میآلودگ رفع

                         
6 - Modular Decontamination System (MDS) 
7 -M100 Sorbent Decontamination System 
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XE555  كه در حال حاضـر در كیـت    -و مخلوط رزي  با خاصیت تبادل يونیM295 

برتری دارد. با وجود مادة جاذب جديد، ديگر نیازی به مادة  - گیرد میمورد استفاده قرار 

 نیست. DS2ی آلودگ رفع

كگـد، پايـدار اسـت و در     سـائیدگی نمـی  اي  ماده جاذب خورنده نیست و لذا ايجاد 

گـد در نهايـت   توان مـی ؛ ضـم  آنكـه افـراد    باشد میمحدوده دمايی وسیعی قابل استفاده 

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.

 

  (Decofogger)ساز  ی مهآلودگ سیستم رفع -9-11-5

هـای حسـاس و تجهیـزات الكترونیكـی      از قسـمت ی آلـودگ  رفع برایاز اي  سیستم 

اسـت. برخـی از    شـده  ساخته. اي  سیستم در دو نوع استاندارد و نظامی شود میاستفاده 

 زدا به شرح زير است: ساز آلودگی مشخصات سیستم مه تري  مهم

 

 
 ساز ی مهآلودگ رفع از دستگاهاي  نمونه: 7-9شكل 
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آن را تگهـا در چگـد ثانیـه     توان میاي  سیستم سبك و حمل آن آسان است و  .3

 آماده عملیات كرد.

 .شود میاستفاده  GD-5زدای بسیار اثربخ   در اي  سیستم از محلول آلودگی .3

كگـد. بـه    ی را به شكل ذرات بسیار ريز پخ  مـی آلودگ اي  سیستم محلول رفع .1

هـا نفـوذ كگگـد،      گـد بـه آن  توان مـی هايی هـم كـه مايعـات ن    ها و مكان اي  ترتیب، شكا 

 .شود میی آلودگ رفع

 

 ABC-M11ی آلودگ دستگاه رفع -9-11-6

های خاصی از خودرو و يـا   ی در محیطآلودگ از اي  دستگاه برای اسپری محلول رفع

. ظرفیـت ايـ    شـود  مـی ، اسـتفاده  گیـرد  مـی هواپیما كه سیستم تسلیحاتی در آنها قرار 

يـك بخـ     . اي  دستگاه از يك سیلگدر اسـتیلی، باشد میلیتر  31/1-30/3دستگاه بی  

متـر( تشـكیل    سـانتی  1/3كگگده و يك سیلگدر نیتروژنی كوچك )با طولی معادل  اسپری

گرفتـه  كار  به ها تانكدر  M13ی آلودگ شده است. اخیراً اي  دستگاه به جای دستگاه رفع

 شده است.

 

 ABC-M12A1 (PDDA)8ی آلودگ رفعدستگاه  -9-11-7

هـای   ه قلیـايی، محلـول  كگگد های ضدعفونی اي  دستگاه برای پخ  آب داغ، محلول

ی كگگدة بر پاية آب در نظر گرفته شده است. اي  دسـتگاه  آلودگ شويگده و ساير مواد رفع

گـال ، يـك واحـد     111دارای سه قسمت مجزا شـامل يـك واحـد مخـزن بـه ظرفیـت       

 است.  M2كگگدة آب  های مربوط به آن و يك واحد گر  كگگده و شیلگگ پمپ

 

                         
8 - Power Driven Decontamination Apparatus (PDDA) 
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 ABC-M12A1 (PDDA)ی آلودگ رفعدستگاه مجموعه : 8-9شكل 

 

بـرای مقاصـد متگـوعی مانگـد      توانـد  مـی اي  دستگاه يك سیستم مگعطف است كه 

جابجايی آن و نهايتاً دوش گـرفت   مگظور  بهنشانی با آب يا كف، پمپاژ آب  زدايی، آت  ي 

گـال    11به كمك دو شیلگگ خود در هر دقیقـه   تواند میرود. اي  دستگاه كار  به نیروها

هواپیمـای بـا ظرفیـت     وسـیلة  به توان میی را پمپ كگد. اي  دستگاه را آلودگ محلول رفع

بارگیری مگاسب، حـمل نمود و يا با سوار كردن آن بر روی يك كامیون پگج تُگـی، آن را  

 متحرك نمود.

 

 M13ی آلودگ دستگاه رفع -9-11-8

 M13در نظـر گرفتـه شـده اسـت.      DS2اي  دستگاه برای پخ  كـردن محلـول   

لیتـری، پمـپ دسـتی، شـیلگگ، دو قطعـه چـوب گمانـه(         30ی آلودگ شامل مخزن رفع

گیری حجم محلول و يك لولة پاك كگگده به همراه برس است. اي  دستگاه را  ازهاند برای
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همچگی  توسط شخص قابل حمـل بـوده و بـه     ؛بر روی وسايل نقلیه نصب نمود توان می

 ی افراد قابل استفاده است. آلودگ راحتی قابل نگهداری است. اي  دستگاه برای رفع

 

 M13ی آلودگ دستگاه رفع :9-9 شكل

 

هـای وسـايل نقلیـه، تجهیـزات      ها، واگ  ی چرخآلودگ آن را برای رفع توان میضمگاً 

 تـوان  مـی استفاده نمود. با هربار پمپاژ كامل محلول داخل ظر ،  …جگگی، خودروها و 

دهـد كـه    ی نمـود. اسـتفاده از بـرس نیـز ايـ  امكـان را مـی       آلودگ مترمربع را رفع 333

  های محیطی را از بی  برد. و ی، گريس و يا ساير آلودگی های غلیظ، گل آلودگی

 

 M17ی آلودگ سیستم رفع -9-11-9

، سیستم سبك و قابل حملی است كه دارای پمپ قابـل  M17ی آلودگ سیستم رفع

كگگده آب است. اي  سیستم بـرای تولیـد آب گـر  و     استفاده با بگزي  همراه با واحد گر 

و تجهیزات آلوده طراحی شده است.  ها پگاهگاهی از وسايل نقلیه، آلودگ رفعمگظور  بهبخار 

ی آب هـا  سیسـتم آب از هر مگبعی )درياچـه، رودخانـه، چـاه و    اي  دستگاه قدرت تامی  



          417     زيستیآلودگی در تهديدات  رفع :نهمفصل 

 

 

گـراد و فشـار    درجه سـانتی  331دمای آب را تا  دتوان میآشامیدنی( را دارد. اي  سیستم 

 پاسكال برساند. 113آن را به 

ی كگگده را آلودگ اي  دستگاه طوری طراحی شده است كه قادر است آب و مواد رفع

ای با هم مخلوط نمايد كه آب و مواد وارد دستگاه نشود و بدي  ترتیـب احتمـال    گونهبه 

دارای دو يا سه قسمت قابل حمـل   M17دهد. دستگاه  بروز صدمه به پمپ را كاه  می

بال و وسايل نقلیة كوچك حمـل   وسیلة هواپیما، چرخ هآن را ب توان میاست كه به راحتی 

كگـد و بـه    نیروی هوا كار می وسیلة بهه نیز وجود دارد كه كرد. نوع مشابهی از اي  دستگا

 .شود میشگاخته  LDSی آلودگ نا  سیستم رفع

 

 
 M17ی آلودگ سیستم رفعاز اي  هننمو: 11-9شكل 
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 یآلودگ شاتل رفع -9-11-11

ی آلـودگ  عملیـات رفـع   ی، سیستمی متحـرك و مسـتقل در  آلودگ سیستم شاتل رفع

و هواپیماهـا را   های داخلی بالگردها از قسمتی آلودگ رفع، وظیفه  آلودگی است. شاتل رفع

عمـل   ،3وسـیله اسـپری   تم بـا اسـتفاده از روش اسـتخراج بـه    بر عهـده دارد. ايـ  سیسـ   

 دهد. را انجا  می  آلودگی رفع

 

 منظورهچندی آلودگ رفعسیستم  -9-11-11

يـك  عگـوان   بهاز آن  توان میكامل است و ی آلودگ رفعی ها سیستمء  اي  سیستم جز

زدايی استفاده كرد. مشخصات اي   سیستم واحد و يا بخشی از يك سیستم كامل آلودگی

 شرح زير است: سیستم به

 های آبی يا كف داغ زدايی از هواپیماها و بالگردها به كمك محلول آلودگی .3

موتور آن از نوع ديزلی است كه با هوا خگك شده و امكان اسـتفاده مجـزا از آن     .3

 در حی  حركت و در همه جا وجود دارد.

 .شود میبرای روش  كردن موتور آن از استارت الكتريكی استفاده  .1

 گـر ، بخـار و بخـار    سـرد، آب  كگـد: آب  شیوه عمل متفاوت استفاده مـی از چهار  .0

 خشك

ی كه موتـور آن در زمسـتان   طور بههای گر  و سرد را دارد  قدرت كار در محیط  .1

 كگد. روش  شده و كار می -oC11تا دمای 

از قابلیت حفاظت خودكار در برابـر تشـكیل رسـوب آهكـی در داخـل سیسـتم        .1

 برخوردار است.

 

                         
9 - Spray - extraction 
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 11ی از مصدومین دكاز دبلیوآلودگ واحد رفع -9-11-11

سـريع و   ونقـل  حمـل ی از مصـدومی  بـا قابلیـت    آلـودگ  يـك دوش رفـع   ،اي  واحد

دهگـده فشـار آب    بادشونده است. اي  واحد برای تگظیم فشار آب به يك سیستم كـاه  

دار نیـز وجـود دارد.    های دستی دريچه دوششتاب مجهز شده و در آن امكان انتخاب  كم

دار بـه همـراه    يك مصـدو  روی برانكـارد چـرخ    تواند میاي  واحد آنقدر بزر  است كه 

 تجهیزات پزشكی و يا چگد مصدو  ايستاده را در خود جای دهد.

دهگده اي  واحد شـامل پلیمرهـای بـادوا  اسـت و هگگـامی كـه        مواد اصلی تشكیل

آن را در يك سـاك مسـافرتی بـزر  جـا داد. كـف، سـقف و        توان میخالی از هوا باشد 

اي ، بـر  عـالوه ديوارهای اي  واحد از توانايی انتقال مايعات آلوده به خارج برخوردار بوده و 

در كف آن نیز مجراهای ويهه برای خروج آب آلوده نیز تعبیه شده است. ايـ  واحـد بـه    

در عـر    توان میهز است. اي  واحد را كگگده آب در فاصله دور نیز مج يك سیستم گر 

 ی باد آن را آماده نمود.ها پمپدقیقه نصب كرد و توسط  11كمتر از 

كگگـدة فـو  بـرای اهـدا       آلـودگی  ی رفعها سیستميك از همانطور كه ذكر شد هر

. شـكل  گیرنـد  مـی مورد استفاده قرار  ،اند كه با توجه به نیاز شده ساختهخاصی طراحی و 

 دهد. ی فو  در نیروی هوايی را نشان میها سیستمبرخی از كاربردهای  ،زير

 

 

 

 

 

 

                         
10 - Plychem DECAZ W Casualty Decontamination Unit 
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 تجهی ات نیروي هوايی ازرفع آلودگی  : تصوير11-9شكل 



 

 

 
مديريت پیشگیري و 

با  زيستیت تهديدا كنترل

 پروفیالكسی فعال  واسطه

 از طريق واكسیناسیون

دهم فصل  
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 مقدمه -11-1

دار خصوصـاً در اشـكال   ی عفونی و واگیرها بیماریبه همراه  زيستی تهديداتامروزه 

گروهـی مهـم و قابـل     عگـوان  به ،پديدی عفونی نوپديد و بازها بیماریجديد تحت عگوان 

. دو باشگد میسازتري  مسائل پزشكی و بهداشتی در جوامع بشری مطرح  توجه، از مشكل

رعايـت   ، شـامل ی عفـونی هـا  بیمـاری  دنبـال  بـه راه مؤثر در پیشگیری از ناتوانی و مر  

فعـال   بـه دو شـكل فعـال و غیـر     تواند میاست. روند ايجاد ايمگی سازی  مگیاي بهداشت و

هـا، توكسـوئیدها و عوامـل     باشد. ايمگی فعال در اثر ورود عوامل خـارجی مانگـد واكسـ    

آيـد.   مـی  وجود بهعفونی به بدن و تحريك سیستم ايمگی بدن )ايمگی هومورال و سلولی( 

)مانگد انتقـال   بادی تولیدی با مگشاء خارج از بدن آنتیانتقال  دنبال بهاما ايمگی غیرفعال 

بادی مادر به جگی  از طري  جفت( و يا تجويز ايمگوگلوبولی  كه اثربخشی آن تگهـا   آنتی

 آيد. ماه است، حاصل می 1-1به مدت 

هد  از انجا  واكسیگاسیون، تحريك سیستم ايمگی بـدن در جهـت تولیـد مقـادير     

كـه در   باشـد  میی خاص ايمگی ها سلولبادی، ايجاد حافظه و همچگی  تولید  كافی آنتی

يابگـد و در مقابـل عفونـت وارد عمـل      خیلی سريع تكثیـر مـی   ،ژن آنتیبرخورد مجدد با 

 . شوند می

اكسیگاسـیون در رونـد پیشـگیری از ابـتال بـه عوامـل       با توجه به جايگاه و اهمیت و

ضـرورت واكسیگاسـیون    ،عوامـل  ايـ   و عوار  شديد و سريع آلودگی و ابتال به زيستی

ی خـاص مانگـد   هـا  بیمـاری ی بـا  هـا  گـروه ی پزشكی و درمانی، افراد عا  جامعه، ها گروه

مگی و همچگـی  سـالمگدان و   اي بیماران با نقص، قلب، كلیه، بیماران با نارسائی مزم  ريه

 و ضروری است. ناپذير امری اجتگاب ،پیشگیری اولیهعگوان  بهاطفال 
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 زيستیاصول اقدامات پیشگیري مصدومین حوادث  -11-1

 :باشد میشامل موارد ذيل و اقدامات اصول  اي  ی مختلفها بخ 

 

 سپیشگیري قبل از تما -11-1-1

يـا قبـل    ی پر خطر وها گروهاي  بخ  شامل كسب آمادگی قبل از بروز حوادث در 

گـر در رونـد    ی پزشـكی مداخلـه  هـا  گروهمانگد  ی مختلفها گروهاز ورود به مگاط  آلوده 

هـای   اسـتفاده از برنامـه   ،بخـ   ايـ   فعالیـت در  تـري   مهـم . باشـد  مـی امداد و درمـان  

 .باشد میشده موجود یدي)ايمونو پروفیالكسی فعال( تا واكسیگاسیون اختصاصی

 

 پیشگیري پس از تماس -11-1-1

و يـا پـس از ورود بـه مگـاط       زيسـتی بروز حادثه  دنبال بهپیشگیری پس از تماس 

ی مربوطـه بـه دو قسـمت    ها پروتكلخدمات پزشكی و  ،بخ  اي  كه در شده انجا آلوده 

 گردد: میتقسیم 

مونولوژيـك كـه شـامل تكمیـل و يـا شـروع       اي مونوپروفیالكسی يا پیشـگیری اي الف(

ــه ــای  برنام ــوده بــ    ه ــال( ب ــی فع ــیون )ايمونوپروفیالكس ــتفاده   هواكسیگاس ــالوه اس ع

 های اختصاصی )ايمونوپروفیالكسی غیر فعال( در زودتري  زمان ممكـ   مونوگلوبولی اي از

 گردد. می

هـای   بیوتیك داروئی كه همان استفاده از آنتی ب( كیمیوپروفیالكسی و يا پیشگیری

ی خـاص جهـت پیشـگیری    هـا  پروتكلموثر و اختصاصی بوده كه در جايگاه پیشگیری با 

 گردد. میاستفاده 
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 ها انواع واكسن -11-3

هـای   هـا را بـه نسـل    واكسیگاسیون، واكس  فگاوریامروزه بر پايه پیشرفت و توسعه 

هـای جديـدتر يـا نسـل سـو        قديم يا نسل اول، نسل جديد يا نسل دو  و با خره نسـل 

شـامل   شـوند  مـی هـای متـداول كـه نسـل اول نامیـده       نمايگـد. واكسـ    بگدی می تقسیم

میكروبـی  شـده   ضـعیف و يـا سـم   شـده   ضـعیف ، شـده  كشتههای حاوی میكروب  واكس 

های نوتركیـب هسـتگد كـه از طريـ  مهگدسـی       واكس  ،های نسل دو  واكس . باشگد می

باشگد تحـول   میهای ژنی  های نسل سو  كه شامل واكس  . واكس شوند میتهیه  ژنتیك

هـای   های ديگر واكس  نا  آورده است. وجود بهجديد و شگرفی در عرصه طب پیشگیری 

های پالسمیدی و واكسـ    واكس  واكس ، DNAواكس ،  RNAنسل سو  ژنی شامل 

زا بودن و حفاظت در  ايمگی ،های ژنی . از خصوصیات مهم واكس باشد میاسید نوكلئیك 

 .باشد میمقابل عفونت با تحريك هر دو سیستم ايمگی هومورال و سلو ر 

 

 زيستیمهم مورد استفاده در تهديدات هاي  واكسن -11-4

 لیسم بوتیواكسن  -11-4-1

هـای   كسـانی كـه هگـوز نشـانه     ( را بهABEيا  ABوا ن ) توكسی  پلی تجويز آنتی

روز بعد از خوردن غذای آلوده در مقابل خطـر احتمـالی    3بالیگی ندارند در فاصله يك تا 

  ،بیمـاری   عامـل   های آلرژيك در مقابل سر  اسب بايد ارزيابی كرد. توكسی  بروز واكگ 

در  نـدارد.  وجـود  فـرد   بـه  فـرد  و  بیماری  ثانويه موارد  بگابراي  انتقالو  دهنمان  باقی  فعال

 وسـیله  بهاز گوارش  مراحل اولیه مسمومیت خوراكی جهت كاه  میزان جذب توكسی 

      دو دوز  mg/kg 31/1بـــه اضـــافه ســـوربیتول  g/kg 1/1ذغـــال فعـــال )چـــاركول( 

 .شود میساعت تجويز  0-1فاصله  هب
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 واكسن بروسلوز -11-4-1

 از بروسـال  Rev1در مگاط  بسیار آلوده بايد گوسفگد و بز را با واكس  زنده سـوش  

واكسـیگه   بروسال آبورتوس S19ها و گاهی گاوهای بالغ را با سوش  س و گوسالهتگسی ملی

شـده از   از واكسـ  تهیـه   ،S19جـای   بـه   برای واكسیگاسیون گاوهـا،  3331از سال . نمود

یری گولی اثربخشی اي  واكس  در پیشـ  شود میاستفاده  RB51 سوش بروسال آبورتوس

طور روزافزونی زير سئوال قرار گرفته است. ظاهراً خطر ايـ  سـوش    از بیماری نزد گاو، به

 است. S19از واكس  برای انسان كمتر از سوش 

 

 واكسن آبله -11-4-3

يافته ويروس واريسال در تما  دنیـا   نوع واكس  زنده تخفیف حدت  صر  يكاجازه م

ماهـه  33برای استفاده كودكان سالم  (MMRVچهارگانه )داده شده است. يك واكس  

ساله نیز اجازه مصر  گرفته است. نوبت اول تزري  واكس  در كشورهای صـگعتی   33تا 

ن بـرای  تـوا  سالگی، و واكس  را می 1تا  0ماهگی بوده و نوبت دو  در  31تا  33در س  

ـ      33تا  اند مرغان نشده كودكانی كه مبتال به آبله  تسالگی نیـز تزريـ  نمـود. دومـی  نوب

مـاه بعـد از نوبـت اول داد. بـرآورد شـده كـه يـك نوبـت          1توان از فاصـله   واكس  را می

كگد. توصیه  م  میاي  سال 31شده را تا  درصد كودكان واكسیگه 31تا  31 ،واكسیگاسیون

یون اول داده حاصـله از واكسیگاسـ   ايمگـی  شده كه واكسیگاسیون نوبت دو  برای تكمیل

با ويروس واريسال  مواجهاز بی  برود و او در شده  واكسیگهفرد  ايمگی شود. در صورتی كه

هـای   و تعـداد كمتـری از مـاكول    تـر  هـای خفیـف   عمـو ً بیمـاری بـا نشـانه    قرار گیرد م

يابد. احتمال دارد كه اگر  تری تظاهر می عدد(، بدون تب و دوره كوتاه 11ا پوستی )ت سرخ

از بـروز بیمـاری جلـوگیری شـده و يـا      ، روز بعد از تماس داده شـود  1در فاصله واكس  

در دوران كـودكی و يـا بلـوغ در     واكسیگاسـیون های آن تخفیف يابد. نق   حداقل نشانه
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هـای   مشخص نشـده اسـت ولـی داده    كامالًپیشگیری از ابتال به هرپس زوستر در جامعه 

، نشـان  ايمگـی   كودكـان مبـتال بـه كمبـود     خصـوص از  زمیگه، به اي  آوری شده در جمع

بر علیه واريسال، به هرپس زوستر و شـدت  شده  واكسیگهدهد كه خطر ابتالی كودكان  می

. انـد  مبـتال شـده   مرغـان  آبلهطبیعی به صورت  بهبیماری در آنها كمتر از آنهايی است كه 

بـروز هـرپس    ای بـر میـزان   نق  عمده ،واكسیگاسیون وسیع كودكان و بالغی  در جوامع

. تزري  دو نوبـت واكسـ  واريسـال، بـه     زوستر )شیگگل( و عوار  عصبی بعد از آن دارد

ساله و با تر كه سابقه واكسیگاسـیون دوران   31هفته، برای بالغی  حساس  1تا  0فاصله 

در مقابـل ويـروس واريسـال زوسـتر در      ايمگی . معیارشود میكودكی را ندارند نیز توصیه 

مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. توصیه شده كه متولـدي  بعـد از سـال     3111سال 

 شـود،  ، كه سابقه ابتال به بیماری آنها توسط پزشك و يا مراكز پزشـكی تايیـد مـی   3311

ابتال بـه   برای كسانی كه سابقه .م  در نظر گرفته شده و نیازی به تزري  واكس  ندارنداي 

بـه   ابتالدهگده  نشانوجود شواهد آزمايشگاهی بر  عالوهشكل غیر عادی بیماری را دارند، 

 برنامه واكسیگاسیون بايد او را ارزيابی كگد.  كگگده  مرغان، پزشك يا تگظیم آبله

تـوان آن را بـرای    مـی  مرغـان  آبلـه مگـی واكسیگاسـیون   اي صرفگظر از وجود يا عـد  

انـداز:   عبـارت نظـر در اولويـت قـرار دارنـد      اي  داد. بالغیگی كه از ی خاصی انجا ها گروه

های نزديكی كه در خطر ابتال به عوار  سخت بیمـاری هسـتگد؛ افـرادی كـه در      تماس

بیماری زياد است كار كرده و يـا سـكونت دارنـد     اي  هايی كه احتمال خطر ابتال به محل

هايی  (؛ و يا محلها روزی كاركگان شبانه هد كودك، ساكگی  و)مثل آموزگاران، كاركگان م

هـای   ها و خوابگاه ها، ساكگی  و كاركگان زندان گیرد )دانشگاه كه انتقال عفونت صورت می

های غیرحاملی كه در س  حاملی هستگد؛ نوجوانان و بالغیگی كه كـودك در   ارتشی(؛ زن

   :المللی مگزل دارند و مسافران بی 

خصـوص بـرای افـراد بـا      ضاد با ايمگی كاسته شـده، بـه  تزري  واكس  واريسال در ت 

را دز ايـ   اسیون كودكان آلوده به عفونـت گتوان واكسی عفونت پیشرفته ايدز، است. ولی می
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سـلول در سـانتیمتر    311آنها مساوی يا كمتـر از   CD4+ T-lymphocyteكه شماره 

دز كـه تعـداد   اي ونتاست مورد توجه قرار داد. همچگی  ممك  است نوجوانان مبتال به عف

هـای   سـابقه واكـگ   ازه اسـت را واكسـیگه نمـود.    انـد  هـای آنهـا بـه همـی      لگفوسیت تی

آنافیالكتیكی در مقابل تزري  هر نوع واكسـ  )از جملـه نئومايسـی (، حـاملگی )تصـور      

هفتـه بعـد از تزريـ  واكسـ  از      0بايد تا  –با خطر خواهد شد  مواجهكه جگی   شود می

ی شديد و اختال ت پیشرفته نظا  ايمگـی،  ها بیماریباردار شدن اجتگاب گردد(، ابتال به 

 است. مرغان آبلهنیز در تضاد با تزري  واكس  

غیر از بیماران مبتال به لوسمی لگفاتیـك حـاد كـه پیشـرفت بیمـاری متوقـف و در       

 31هـای مـگظم بـا مـواد اسـترويیدی )بـالغی  بـی  از         وضعیت ثابتی قرار دارند، درمان

گر  برای هر كیلوگر  وزن در روز(، در مقابـل   میلی 3گر  در روز و كودكان بی  از  میلی

ری نشان خواهگد داد. در صورتی كـه يكمـاه از مصـر     مرغان ناسازگا تزري  واكس  آبله

گان تگفسـی و  كگگـد  مصـر  توان واكسیگاسـیون را انجـا  داد.    ها گذشته باشد می كورت 

توانگد واكسیگه شوند. نقص جگیگی در نظـا  ايمگـی افـراد نزديـك      ها می موضعی كورت 

كودكان يك مشـكل   مرغان آبلهفامیل در تضاد با واكس  است. در كشورهايی كه بیماری 

 31تـا   11سـطح ايمگـی    تـوان  میبهداشتی است و واكسیگاسیون كودكان عملی بوده و 

ن را مـورد توجـه قـرار داد. افـراد     واكسیگاسیو توان میدرصد را برای همیشه حفظ نمود، 

 هفته بزنگد. 1تا  0فاصله  سال بايد دو نوبت واكس  به 31از  بیشتر

رصد بالغی  در محل تزريـ  واكسـ  و يـا در نقطـه     د 1درصد كودكان و  0تا  3در 

 ،است. در مـوارد نـادر  ايجادشده  مرغان آبلهسرخی خفیفی مشابه سرخی  ،ديگری از بدن

سـت واكسـ    دهـد كـه ممكـ  ا    بعد از تزري  واكس ، نشـان مـی   خفیف مرغان آبلهبروز 

بـروز آن كمتـر   خفیفی ايجاد كگد كه میزان  مرغان آبلهواكگ  نشان داده و  مصرفی بعداً

از بروز ابتال به شكل طبیعی بیماری خواهد بود. طول زمان بقای ايمگی مشـخص نشـده   

كور حتّی بعـد از   سال بعد از تزري  واكس  وجود خواهد داشت، آنتی 31كور تا  ولی آنتی
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 ايـ   وجود ويروس و گردش آن در طبعیت باقی خواهد ماند. در هگگـا  تگظـیم مطالـب   

شـده   سـیگه كمگی افراد وااي در يك بررسی نشان داده شده كه قدرت 3111فصل در سال 

رود در حـالی كـه    در طول زمان كـاه  پیـدا كـرده و از بـی  مـی      مرغان آبلهبا واكس  

 نتیجه نرسیده است.  اي  به ،پهوهشی مشابه

گد واكسیگه شوند، مثـل نـوزادان   توان میشدت در معر  خطر بوده و ن افرادی كه به

هـای   و كسانی كه نارسايی ايمگی دارند، بايد از ساير افراد خـانواده و يـا تمـاس   غیر ايم  

 اند، محافظت شوند. نزديك كه واكسیگه شده

دهگـدگان عـادی    زوستر كـه از پالسـمای خـون   های ايم  ويروس واريسال گلوبولی 

ت سـاع  31ها زياد است اگر تا  است و عیار پادت  ضدويروسی واريسالزوستر آنشده  تهیه

از بیماری و تغییر مسیر آن موثر خواهـد   پیشگیریبا ويروس داده شود، در  مواجهبعد از 

ا ت متحده آمريكا يك واكس  برای پیشگیری از هـرپس زوسـتر )زونـا( اجـازه     اي بود. در

 سال به با  توصیه شده است. 11مصر  گرفته و استفاده از آن برای بالغی  

 

 واكسن وبا -11-4-4

كشـته ايجـاد     شده از ويبريوی درحال حاضر با مايه تزريقی تهیه فعالی كهمصونیت 

ی وبا و مـوارد تمـاس آن دارد. نشـان    ها گیری همه، ارزش عملی كمی در كگترل شود می

 11شدت بومی بیماری، مقاومـت نسـبی )تـا     داده شده است كه اي  واكس  در نواحی به

ی بـدون  هـا  عفونتكگد ولی مانع از ايجاد  می ماه( ايجاد 1تا  1درصد( برای مدتی كوتاه )

 كگد. و سازمان جهانی بهداشت استفاده از آن را توصیه نمی شود مینشانه ن

خطر بوده و مصونیت زيادی را  در تعدادی از كشورها دو نوع واكس  خوراكی كه بی

كگد، وجـود دارد. ايـ     ايجاد می O1های ويبريو  مقابل آلودگی با سوش برای چگد ماه در

كگگـد. يكـی از ايـ      ها را بیشتر مسافران كشورهای پیشرفته صگعتی استفاده مـی  واكس 

و در يـك نوبـت داده   شـده   تهیـه  CVD 103-HgRها از ويبريوی زنده سـوش   واكس 
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متوقف  3110ولی تولید آن از سال  باشد میواكس  مجاز  اي  گرچه استفاده از ؛شود می

 است.شده 

-Bويبريـو كلـرا )   اضـافه بخشـی از توكسـی     از ويبريـوی كشـته بـه    ،واكس  ديگر

subunit choleratoxin )پروانـه مصـر  ايـ     شـود  میو در دو نوبت داده شده  تهیه .

در ايا ت متحده آمريكا باطل شده است. امكان تهیـه يـك    3111واكس  از اواسط سال 

اسـت در كشـور ويتگـا      B-subunitواكس  ديگر از سلول كشته ويبريوی وبا كه فاقـد  

 ه است. كردكشور اجازه مصر  پیدا  اي  فراهم شده و در حال حاضر تگها در

اسـیون وبـا در كشـور    گيـك كارآزمـايی وسـیع واكسی    3110و  3111ی ها سالدر 

در جوامـع آفريقـايی كـه     هـای خـوراكی   كسـ  زامبیك نشـان داده كـه اسـتفاده از وا   وم

دز شیوع فراوانی داشته و انجا  واكسیگاسیون عملی اسـت، پیشـگیری موقـت و    اي عفونت

واكس  در سطح وسیع بايد بـه   اي  استفاد ازمگظور  بهآورد.  می عمل بهموثری از بیماری 

بهـره اجـرای برنامـه     -ن هزيگـه او میـز  ايمگـی  ا ت ديگری از جمله مدت زمان دوا ؤس

تـوان بـه    شده كه با انجا  برنامه واكسیگاسـیون مـی   گفته اكسیگاسیون پاس  داده شود.و

يافتـه توسـط    ايـ   گروهـی رسـید و در صـورتی كـه     ايمگـی  درصد 31تا  11میزانی از 

میك اند توان استفاده وسیع از آن را در مگاط  مورد تايید قرار گرفت می آيگده تمشاهدا

  وبا در دنیا توصیه نمود.

 

 واكسن ديفتري -11-4-5

بـا توكسـوئید باسـیل ديفتـری اسـت.       ،كـوبی وسـیع   تگها روش كگترل مـؤثر مايـه  

گانـه از توكسـوئید ديفتـری و كـزاز      واكسیگاسیون در نوزادان را بايد با تزري  واكس  سه

سـرفه   ژن بـدون سـلول باسـیل سـیاه     ، كـه يـا از آنتـی   DTPسرفه،    با واكس  سیاهأتو

سـرفه بـه اشـكال     و در ايا ت متحده استفاده از اي  نوع واكس  سیاه (DtaPشده  تهیه

، در سـرفه  سیاهاز تما  جسم باسیل شده  تهیه( و يا واكس  شود میديگر آن ترجیح داده 
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گانـه   شـده از واكسـ  سـه    وع كرد. يك نوع واكس  ديگـر تركیـب  مراحل اول زندگی شر

DTP  و ياDtaP  به همراه واكس  تیپB واكس  كشته پولیـو و  آنفلوآنزا هموفیلوس ،

 .شود مینیز تولید و مصر   Bيا واكس  هپاتیت 

نوبـت تزريـ     1ال توسـعه شـامل حـداقل    ح برنامه واكسیگاسیون در كشورهای در

هفتگی نوزاد است كه يك تزري  يادآور ديگـر   30و  31، 1در   گانه عضالنی از واكس  سه

. برنامــه واكسیگاســیون نــوزادان بــرای شــود مــیســالگی زده  0مــاهگی تــا  31در ســ  

كشورهای صگعتی به شكل زير توصیه شده است )ممك  است بعضی از كشـورها برنامـه   

 انجا  دهگد(. گردد میای كه تزري   ديگری را از نظر س  و مقدار مايه

 

 سال 31تا  1برای افراد  واكسیگاسیونبرنامه  -

( DtaP) سـرفه  سـیاه  ژن آنتیيك دوره مقدماتی از واكس  شامل توكسوئید كزاز و 

هفتـه   1تـا   0يك به فاصـله  . سه تزري  اول هرشود می( تزري  DTP-Hibيا واكس  )

ماه بعد از تزري  نوبـت   33تا  1و نوبت چهار   ،هفته بعد از تولد 1تا  1كه نوبت اول در 

شـده در ايـ  قسـمت اجـرا      نامه طب  زمانبگدی گفتهرتی كه بر. در صوشود میسو  زده 

سالگی قبل از رفـت  بـه    1تا  0را از اول شروع كرد. تزري  پگجم نیز در  نگرديد نبايد آن

سالگی صورت گرفتـه   0و در صورتی كه تزري  نوبت چهار  بعد از  شود میمدرسه انجا  

سـرفه عوارضـی    كس  سیاهباشد تزري  نوبت پگجم ضرورت ندارد. در صورتی كه تزري  وا

 31تـا   33( استفاده شود. در سـ   DTايجاد كگد بايد از واكس  دوگانه ديفتری و كزاز )

در  Tdapدر صورتی كـه   TD)و يا  Tdapسالگی يك تزري  يادآور از واكس  بالغی  

 دسترس نباشد( توصیه شده است
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 سال: 3نشده بزرگتر از  برای افراد واكسیگه -

از يـك نـوع واكسـ  ديفتـری كـه       ،ايجاد عوار  تزري  واكس  در س  با دلیل  به

عگوان  به( TDمقدار واحد توكسوئید آن كمتر بوده و واكس  دوگانه بالغی  نامیده شده )

انـد بايـد    واكسیگه نشده قبالً. كسانی كه شود میسالگی استفاده  3تزري  يادآوری بعد از 

 0نوبت از اي  واكس  بگیرند. دو تزري  اول هر كدا  بـه فاصـله    1يك دوره كامل شامل 

. در صـورتی كـه   شود میماه تا يك سال بعد از تزري  دو  زده  1 ،هفته و نوبت سو  3تا 

 از واكسـ   ،های واكس  دوگانـه  توان برای يكی از نوبت و بزرگتر بود می هسال 31شخص 

اطالعات محدودی كـه از كشـور سـوئد داده شـده، نشـان       استفاده كرد. Tdapگانه  سه

از  پیشـگیری دهد كه ممك  است اي  برنامـه در اغلـب بـالغی ، پـادت  كـافی بـرای        می

 31آلودگی ايجاد نكرده و ممك  است تزري  اضافی ديگری نیز  ز  شود. با تزريـ  هـر   

ابـتال بـه    از پیشـگیری سطح با ی مصونیت را بـرای  سال يك بار از واكس  دوگانه، بايد 

سـال يـك نوبـت از     10تـا   33بیماری حفظ نمود. ممك  است برای افـراد گـروه سـگی    

سرفه، جايگزي  يك نوبـت   جاد مصونیت در مقابل سیاهاي  را برای Tdap گانه سهواكس  

 نمود TD دوگانهواكس  

در تمـاس بـا بیمـاران مبـتال بـه      بايد كوش  نمود تا افرادی كه به د يـل شـغلی   

 31ديفتری هستگد )كاركگان بخ  بهداشتی ـ درمـانی( مصـونیت كامـل داشـته و هـر       

برای كودكان و بـالغی    سال يك بار تزري  يادآور از مايه دوگانه مخصوص بالغی  بگیرند.

امـه  شدت پائی  آورده شده و يا مبتال به عفونت ايدز هسـتگد بايـد برن   ها به كه ايمگی آن

واكسیگاسیون با همان نظمی كه گفته شد، با وجود آن كه ممك  است هیچگونـه پاسـ    

 ايمگی نداشته باشگد، اجرا گردد.
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 آنفلوآن اواكسن  -11-4-6

بر  A. تیپ باشگد می ی ويروس آنفلونزاها  سروتیپ تري  مهم Bو  Aآنفلونزای تیپ 

ژن  كه شامل آنتـی  شود میبگدی  تقسیمی متعدد ها زيرگروهژن سطحی به  اساس دو آنتی

 Bو  A( است. هـر چگـد هـر دو ويـروس آنفلـونزای      N( و نورآمیگیداز )Hهموگلوبی  )

 B( دارند، ولی ويروس آنفلـونزای  Shift Antigen drif &ژنی مداو  ) تغییرات آنتی

. ودشـ  مـی بگدی ن ی متعدد تقسیمها زيرگروهژن خیلی آهسته داشته و به  روند تغییر آنتی

گسترش جهـانی   B( و آنفلونزای H3N2)سروتیپ  Aويروس آنفلونزای  3333در سال 

شـیوع   H5N1ی اخیـر سـروتیپ   هـا  سالهای  پیدا نموده و پاندمیك شدند. در اپیدمی

پیوندد. عفونت بـا   وقوع می ههای زمستان و بهار ب های آنفلونزا طی ماه اپیدمیيافته است. 

شـود ولـی میـزان     ديـده مـی   ها گروههای عامل بیماری آنفلونزا در تما  سگی  و  ويروس

ناشی از بیماری در افراد پیر و افراد با  رومی مر ها خیلی با  است. میزان  عفونت در بچه

عامـل  چگـی    هـم . ويـروس آنفلـونزا   باشـد  مـی ای بیشـتر   نقص ايمگی و بیمـاری زمیگـه  

های جهانی تحت عگوان پاندمی بوده و در نواحی گرمسیری وقوع آنفلونزا در طی  اپیدمی

سـیر و   دمگـاط  سـر   . افراد مستعد به عوار  آنفلـونزا در شود میتما  فصول سال ديده 

استفاده از داروهـای   ،واكس بر  عالوهمعتدل بايد در فصل پائیز و زمستان واكسیگه شوند. 

ضد ويروس اختصاصی )آمانتادي ، ريمانتادي ( برای پروفیالكسـی و درمـان مهـم اسـت.     

 :انداز عبارت شود میيی كه واكس  آنفلونزا برای آنها توصیه ها گروه

 سال 11افراد با ی  -

 ها افراد ساك  در آسايشگاه -

 عروقی هستگد.-ريوی و يا قلبیی مزم  ها بیماری بالغی  يا كودكانی كه مبتال به -

مـداو  جهـت بررسـی و درمـان در بیمارسـتان       طـور  بههايی كه  افراد بالغ يا بچه -

يابگد مانگد افرادی كه دچار ديابت، نارسايی كلیـه، هموگلوبیگوپـاتی يـا نقـص      حضور می

 .باشگد میايمگی 
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بـروز   دلیـل  بـه  دارند. در اي  افـراد  بايست مداو  آسپري  دريافت  كودكانی كه می -

 عفونت آنفلونزا و خطر سگدرو  ری بايد واكس  دريافت كگگد.

 زنان حامله طی سه ماهه دو  و سو  -

. شود میواكس  آنفلونزا به شكل عضالنی در دلتوئید بزرگسا ن و ران اطفال تلقیح 

هـای مهـر و آبـان(. دوز     )خصوصا مـاه  باشد میزمان تجويز واكس  آنفلونزا در فصل پائیز 

 .باشد میسی  سی 3/1 ها در بچه سی و سی 1/1دريافتی در بالغی  

 - درصد جوانان سالم را 11تا  31تزري  واكس  كشته و زنده ويروسی ممك  است 

گیـری اسـت    ژن ويروسی كه در جريان ايجاد همـه  ژن واكس  با آنتی در صورتی كه آنتی

ای  از ابتال به بیماری محافظت كگد. يك نـوع واكسـ  زنـده    - باشد تشابه نزديكی داشته

شد اخیراً در ساير كشورهای صگعتی نیز  در كشور شوروی )ساب ( استفاده می ها سالكه 

افراد سالم  واكسیگاسیونصورت داخل بیگی برای  اجازه مصر  يافته است، اي  واكس  به

هـا   . واكسیگاسیون افراد مس  ممك  است مانع از ابتالی آنشود میساله مصر   03تا  1

الـی   11ها و عوار  بیماری تا حـد   به بیماری نشود ولی احتمال دارد كه از شدت نشانه

جلـوگیری كگـد. بهتـر     آنفلـوآنزا درصد از مر  ناشی از  11درصد كاسته و تقريباً تا  11

پگوموكـوكی همـراه    علیـه پگومـونی   با تزري  واكس  بـر  آنفلوآنزااست كه واكسیگاسیون 

 باشد.

قـرار   Bو  Aی آنفلـوآنزا هـای   در معر  آلـودگی بـا ويـروس    قبالًبرای كسانی كه 

نوبت واكس   3سال  3اند يك نوبت تزري  واكس  كافی است؛ كودكان كوچكتر از  داشته

بايد متوجه افـرادی باشـد    . برنامه واكسیگاسیون در مرحله اولگیرند میماه  يكفاصله  به

كه بیشتري  مخاطره را برای بروز عوار  شديد بیمـاری و يـا مـر  دارنـد و همچگـی       

دلیل شغلی ممك  است ويروس را مگتشر كگگد )كاركگان خدمات بهداشتی  كسانی كه به

های خانوادگی( در اولويت قرار دارند. تزري  واكسـ  بـرای كودكـانی كـه بـرای       و تماس

« ری»جلوگیری از بروز سگدرو  مگظور  بهی تحت درمان با آسپیري  هستگد، مدت طو ن
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مـرغ و سـاير    ، توصیه شده اسـت. حساسـیت بـه پـروتئی  تخـم     آنفلوآنزاناشی از ابتال به 

در ايا ت متحده آمريكـا بـه    3313از عوار  تزري  آن است. در سال  ،تركیبات واكس 

گزارشـاتی از بـروز    آنفلـوآنزا هگگا  اجرای برنامه واكسیگاسیون با سوش خوكی ويـروس  

ـ Guillain – Barre syndromeبـاره )  سگدرو  گـیل   هفتـه بعـد از تزريـ      1ا ( ت

هـای ديگـری از ويـروس     بعدی بـا سـوش  تولیدشده های  واكس  داده شده است. واكس 

باره نداشته است. واكس  زنده در  مخاطره مشخصی را برای ايجاد سگدرو  گیل  ،آنفلوآنزا

 آنفلـوآنزا مگع مصر  دارد. واكس   باردارهای  خانمو  –ارگان  پیوند –مگی اي افراد با نقص

گـردد.   مـی مگـاط  جغرافیـائی خـاص تجـويز     در ويـهه   بـه در ابتدای فصل پائیز هر سال 

های نسل دو ) ريكامبیگگت( در حال  پس از واكس  نسل جديد و يا نسل سههای  واكس 

 .باشد میتر و با عوار  كمتر  ی وسیعبخشاثردارای  تحقی  و تولید بوده كه

( را كـه  Flucelvaxتازگی واكسـ  فلوسـلواكس )   اداره كل غذا و داروی آمريكا به

ای شـده حیـوانی بـه جـ     ی كشت دادهها سلولی فصلی است از آنفلوآنزانخستی  واكس  

قرار داده است. اي  واكس  برای محافظـت   تأيیدشده، مورد های بارور مرغ استفاده از تخم

شـده اسـت. رونـد سـاخت      تأيیـد ی فصلی آنفلوآنزاسال از  31بیماران با حداقل س   از

چگـد وقتـی   مرغ است هر خمقبلی بر مبگای تتولیدشده های  شبیه واكس « فلوسلواكس»

يی بـا  ها سلولهای ويروس در  ، گونهشود میشده حیوانی استفاده  داده ی كشتها سلولاز 

كه سـازنده ايـ  واكسـ     « نوارتیس»كگگد. شركت داروسازی  پستانداران رشد می ءمگشا

شـده   در محیطی بسته، اسـتريل و كگتـرل  « فلوسلواكس»جديد است، مدعی است تولید 

دهد و در تولیـد   های بالقوه را كاه  می توجهی خطر ناخالصی  قابلطور  بهكه  شده انجا 

 ای استفاده نشده است. آن از هیچ ماده نگهدارنده
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 واكسن اليم -11-4-7

A (rOSPA )با استفاده از پروتئی  سطح خـارجی   3333ی دهه ها سالاز اواخر 

اسـت. در   شـده  ساختهژيك، دو نوع واكس  ويك عامل ايمگولعگوان  بهبورلیا بورگدوفری، 

( به يكـی از ايـ  دو واكسـ     FDAاداره دارويی ايالت متحده آمريكا ) 3333اواخر سال 

سـاله داده اسـت. ايـ  واكسـ  در سـه نوبـت،        31تـا   31اجازه استفاده در گروه سـگی  

و  گـردد  مـی ماه بعـد از نوبـت اول، تزريـ      33های دو  و سو  به ترتیب يك ماه و  نوبت

درصد از مـوارد در   31خطر بوده و در  نشان داده شده است كه استفاده از اي  واكس  بی

كگـد. در زمیگـه    یانـد از بـروز بیمـاری جلـوگیری مـ      كسانی كه سـه نوبـت واكسـ  زده   

پذيری واكس ، بالفاصله بعد از خاتمه تزري  نوبت سو  و بعد از خاتمـه  خطری و تاثیر بی

ی، اطالعاتی در دست نیست. مدت دوا  ايمگی و نیاز به تزريـ  نوبـت   فصل انتقال بیمار

وز مشخص نشده است. نتیجه يك بررسی بسیار وسیع گآور بعد از خاتمه نوبت سو  ه ياد

خطری واكس  نیز هگوز تحلیل و مگتشـر نشـده اسـت. شـايعاتی در زمیگـه       در زمیگه بی

میگـه، بعـد از صـدور    قی در ايـ  ز های حقو ايجاد واكگ  بعد از تزري  واكس  و شكايت

میزان مصر  آن را كاه  داده و تولید آن  ،مگتشر گرديد كه در نتیجه اجازه مصر  آن

 قطع گرديد.   3113در فوريه سال 

 ،ضد اسپیروكت ايجاد كـرده و در نتیجـه   anti – rOspAبادی،  اي  واكس  آنتی

كـاذب مثبـت   صـورت   بهشده  گهیص بیماری  يم در افراد واكسیآزماي  ا يزا برای تشخ

خواهد شد. ولی بايد دانست كه متخصص با تجربه آزمايشـگاه معمـو ً بـا تفسـیر دقیـ       

( Western blot assay« )وسترن بلـوت اسـی  »نتايج آزماي  و با استفاده از روش 

از آلودگی با اي  اسـپیروكت   بعد anti – rOspAآن كه پادت  ضد اسپیروكت دلیل  به

در اثـر واكسیگاسـیون را   ايجادشـده  آلـودگی طبیعـی و پـادت      تواند می، شود میايجاد ن

 تشخیص دهد.

شده را در مقابل عفونت بورلیـا بورگـدوفری    بیماری  يم تما  افراد واكسیگه واكس 
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ی مگتقله از راه گزش كگه نیـز ايمگـی ايجـاد    ها بیماریمحافظت نكرده و در مقابل ساير 

گیری در مورد استفاده از اي  واكس  بستگی به میزان احتمال برخـورد   كگد. تصمیم نمی

از جملـه تشـخیص    پیشـگیری با كگه آلوده و مفید بودن واكس  در مقابل ساير وسـايل  

 پیشـگیری امات مفید بـودن ايـ  اقـد    ها بررسیو درمان بیماری دارد. تعدادی از  موقع به

 بدون مقايسه آن با واكسیگاسیون، نشان داده است. كگگده را

در بررسی میزان خطر ابتال بايد گسترش جغرافیايی بیمـاری  يـم در نظـر گرفتـه     

در ايـا ت متحـده و كانـادا، از مگـاط       های شمال شرقی و مركزی ت و استانشود. ايا 

های شمالی قاره آمريكا است. ولی بايد توجه داشت كه در اي  مگـاط    پرخطر در قسمت

نیز خطر ابتال به بیماری در شهرها و نواحی مختلف يكسان نیست. جزيیات اطالعـات در  

حل تهیـه كـرد.   زمیگه انگتشار بیماری  يم در هر محل را بايد از مراكز بهداشتی همان م

 31تـا   31ی سـگی  هـا  گروه، بیشتر برای 3113واكسیگاسیون در مگاط  پرخطر تا سال 

هـا را در معـر  خطـر نـی  كگـه قـرار        ای كه آن ی پرمخاطرهها فعالیتسال كه درگیر 

گرفت. معلو  نیسـت كـه    ها(، صورت می ، كار، ورزش در طبیعت و جگگل داد )گردش می

  يم واكس  تهیه شود.در آيگده برای بیماری 

 

 مننگوكوكی واكسن مننژيت -11-4-8

 A  ،C  ،Y  ،W – 135 ها گروههای  ساكاريدهای مگگگوكوك هايی كه از پلی  واكس 

نیـز   سـاكاريد بـاكتری   پلـی  3هايی شـامل   حال حاضر واكس  در .موجود استشده  تهیه

سـاكاريد   موجود است، البته ممك  است در بعضی از كشورها تگها واكس  حاوی يك پلی

هـای   (. واكسـ  ACو دو ظرفیتی  ACYW-135موجود باشد )واكس  چهار ظرفیتی 

برای بالغی  و كودكان بزرگتر از  Cو  Aی سرمی ها گروهساكاريدهای  شده از پلی ساخته

 1خصوص نـزد كودكـان كـوچكتر از     به - گی طو نیخطر و موثر بوده ولی ايم سال بی 3

 1نـزد كودكـان    Aسـاكاريد گـروه    از پلی شده ساختههای  كگد. واكس  ايجاد نمی - سال
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ساكاريد گـروه سـرمی    زايی پلی كگد ولی خاصیت ايمگی می كور ايجاد آنتی ،ماهه و بیشتر

C  هـای   سـاكاريد  كگـد. پلـی   سال ايمگی ايجـاد نمـی   3كم بوده و در كودكان كوچكتر از

سـال از بـروز شـكل     3نزد بالغی  و كودكـان بزرگتـر از    W-135و  Yی سرمی ها گروه

ی مگتشـر  كگگد ولی گـزارش كـاملی از چگـونگی ايـ  ايمگـ      بالیگی بیماری جلوگیری می

 پیشـگیری و  هـا  گیری همهوكی برای كگترل ساكاريد مگگگوك های پلی نشده است. واكس 

كگگـد، حجـاج،    مـی  میك بیماری مسافرتاند  از بروز بیماری نزد مسافرانی كه به مگاط 

. چـون  باشـد  مـی خطر  های ايمگی دارند، موثر و بی ی ارتشی، و افرادی كه كمبودها گروه

هـا   ودی در آنزايی اي  نوع واكس  نزد كودكان زياد نبـوده و تـاثیر محـد    خاصیت ايمگی

اند. در صورت وجود مخـاطره   دارد، در فهرست واكسیگاسیون دوران كودكی مگظور نشده

واكسیگاسیون را تجديد نمود. اگرچـه چگـد نـوع واكسـ       توان میبار  سال يك 1تا  1هر 

و تا حدودی برای كودكان بزرگتر و  شده ساختهB ی سرمیها گروههای  برای مگگگوكوك

 است.  ها اجازه مصر  نگرفته بالغی  موثر بوده است ولی تاكگون هیچیك از آن

بـرای   3333در سـال   Cهای گروه سرمی  برای مگگگوكوك شده ساختههای  واكس 

ماهه تـا   3اولی  بار در بريتانیا تهیه و عرضه گرديد )واكسیگاسیون عمومی برای كودكان 

هـا نـزد نـوزادان،     دهـد كـه تـاثیر ايـ  واكسـ       ساله(. نتايج اولیه نشان می 31انان نوجو

درصـد( و حـامالن بـاكتری را كـاه  داده و      31كودكان و نوجوانان زياد بوده )بی  از 

 برد. ايمگی گروهی را با  می

 

 واكسن سیاه سرفه -11-4-9

سرفه اسـت و بـالغ بـر     تري  رويكرد برای كگترل بیماری سیاه واكسیگاسیون مگطقی

از ايـ    پیشـگیری در  )كامـل( از تما  سـلول باكتری شده  تهیهسال است كه واكس   01

خصـوص والـدي  نـوزادان را بايـد بـه خطـر ابـتال بـه          به و  بیماری موثر بوده است. مرد 

مـاه بعـد از تولـد برحسـب      1هفته تا  1ادان )بی  و مزايای واكسیگاسیون نوز سرفه سیاه
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كـوبی، آمـوزش داد. اجـرای ايـ  عمـل،       كشور( و ادامـه آن تـا كامـل شـدن دوره مايـه     

های نـادر ناخواسـته واكسیگاسـیون كـاه       خصوص از زمانی شهرت يافته كه واكگ  به

 يافته است.

شده  های تهیه واكس  .سرفه است سیاهرد برای كگترل تري  رويك مگطقی ،یساز ايم 

. ايجـاد  باشد میسال موثر  01از تما  جسم سلولی در پیشگیری از بیماری برای بی  از 

بار تزريـ  بـا واكسـگی كـه      1وسیله  ابل آلودگی به بردوتالپرتوزيس بهايمگی فعال در مق

تـا   3شـامل    (،aP( و يا واكس  فاقد جسم سلولی )wP) سرفه سیاهشامل باكتری كشته 

. ايـ  واكسـ  معمـو ً    گیرد میعدد از تركیبات مختلف بردوتال پرتوزيس است صورت  1

های آلومیگیـو    (، كه بر روی نمكDTPهمراه توكسويید )غیر زهر ( ديفتری و كزاز ) به

سـرفه، از   (. اي  دو نوع واكسـ  سـیاه  DtaPيا  DTwP) شود میاست داده  هجذب شد

های شديدشان در ايجاد ايمگی، با يكديگر تفاوتی ندارنـد، ولـی    اكگ وو نظر تاثیرگذاری 

كگـد. هـر دو نـوع واكسـ       های موضعی زودگذر كمتـری ايجـاد مـی    واكگ  aPواكس  

(wP( و )aP تا )كگگد ولی ممك  است سطح ايمگـی در هـر    درصد ايمگی ايجاد می 11

شكال شديد بیمـاری ايجـاد   ها محافظت زيادی در مقابل ا گروه متفاوت باشد. اي  واكس 

رود. واكسـ  فاقـد سـلول     سـال از بـی  مـی    1تقريبـاً بعـد از   ايجادشـده  كرده و ايمگـی  

 كگد.   سرفه مقاومت ايجاد نمی سیاه سرفه در مقابل شبه سیاه

های عمومی و موضعی واكس  فاقد سلول، مثل تب، كمتر است ولـی   چه واكگ اگر

حاوی جسم سـلول در اغلـب كشـورهای در     گرانی قیمت آن باعث مصر  بیشتر واكس 

حال پیشرفت شده است. ژاپـ ، ايـا ت متحـده آمريكـا و بسـیاری ديگـر از كشـورهای        

طور كامل جانشـی  واكسـگی كـه حـاوی جسـم       صگعتی، واكس  فاقد جسم سلولی را به

در كشـورهای   ؛اند. هر كشور برنامه واكسیگاسیون خاص خـود را دارد  سلولی است، نموده

 33 و 1، 1مـاهگی، درسـوئد    1 و 0، 1ماهگی، در فرانسه  1 و 0 ، 3ای شمالی، در آمريك

حال توسعه، بر اساس برنامه ماهگی، و در اغلب كشورهای در  0و1، 3ماهگی، در بريتانیا 
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واكسـ  داده   هفتگـی  30و  31، 1وسـیله سـازمان جهـانی بهداشـت، در      شده بـه  توصیه

بومی بـوده و   سرفه سیاهخصوص نقاطی كه بیماری  . در تما  كشورهای جهان، بهشود می

 DTPگانـه   سهنوبت از واكس   1مشكل بزرگی برای سالمتی مرد  است، بايد با تزري  

درصد ايمگی گروهی فراهم شود. در كشـورهايی كـه اجـرای برنامـه      31پوششی معادل 

آورده است بايد  طور قابل توجهی پايی  را به سرفه سیاهواكسیگاسیون میزان بروز بیماری 

يك نوبت واكس  يادآور داده شـود.   ،سال بعد از آخري  واكسیگاسیون 1در حدود يك تا 

هـای يـادآور    های واكسیگاسیون در سطح ملی بايد موارد لزو  و زمان دادن واكس  برنامه

تـا   31در  ،گانه را مشخص كگد. در ايا ت متحده آمريكا و بعضی از كشـورهای ديگـر   سه

های يادآور تعیی  شـده اسـت. از    زمان دادن واكس  ،ی و هگگا  ورود به مدرسهماهگ 31

تزريـ  يـك دوز    ،كشور عضـو سـازمان جهـانی بهداشـت     331كشور از  13، 3111سال 

نوبت و بیشـتر را در برنامـه    3تزري   ،كشور ديگر 13و  گانه سهآور ديگری از واكس  ديا

. تزري  واكسـ  حـاوی جسـم سـلولی     اند در سطح كشور گگجانیده میواكسیگاسیون عمو

سـال و   3هـای موضـعی شـديد، بـرای كودكـان       امكان ايجاد واكگ دلیل  به، سرفه سیاه

بـرای مصـر     سـرفه  سیاههای فاقد جسم سلولی  . تركیب واكس شود میبزرگتر توصیه ن

نوجوانان و بالغی  مشخص شده و در تعدادی از كشـورها اجـازه مصـر  يافتـه اسـت. از      

واكسیگاسـیون   میآور به نوجوانان و بالغی  در برنامـه عمـو  تزري  واكس  ياد 3111 سال

،  DTWP) گانـه  سـه واكسـ    توان می كشور به اجرا گذاشته شده است. 31كشوری در 

Dtap آنفلـوآنزا های خوراكی و يـا تزريقـی فلـج اطفـال؛ هموفیلـوس       ( را همراه واكس 

 ،( بـه كودكـان داد  MMRاوريون و سرخجه ) ، سرخك، B ، هپاتیتb (Hib)سروتیپ 

ای ديگر از بـدن تزريـ  شـود. واكـگ  مخلـوط       كه واكس  اخیر در نقطه مشروط بر اي 

در كشـورهای   B هپاتیـت  ، پولیـوی تزريقـی و  آنفلـوآنزا ( و هموفیلوس Dtap) گانه سه

 .  شود میطور وسیعی مصر   اروپايی به
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های موضعی و عمومی خفیفی مثـل قرمـزی، تـور ، تـب و      واكگ  ،مواقعدر اغلب 

كگد. گريه  با واكس  حاوی جسم سلولی بروز می سرفه سیاهتابی، بعد از واكسیگاسیون  بی

درصـد(.   3افتد )كمتر از  می دار نیز به مقدار كمتری اتفا  های تب طو نی كودك و غ 

كگگده باشـد   ها نگران دكان و حتی پزشك آن  كوممك  است بروز اي  حا ت برای والدي

هـا آثـار    ولی هیچ دلیل علمی در دست نیست كه نشان دهد ممك  اسـت ايـ  واكـگ    

هـای موجـود نشـان داده اسـت كـه       جای گذارند. مـرور كـاملی بـر داده    دائمی از خود به

و ناكارآمـدی مـزم  نظـا      DTwPگانـه   سـه گونه رابطه علیتی بی  تزري  واكس   هیچ

وجـود   aPو  wPهـای   تگها مشكل واقعـی تزريـ  واكسـ     بی كودكان وجود ندارد.عص

و يا  سرفه سیاههای آنافیالكتیكی است كه ممك  است در اثر واكسیگاسیون قبلی  واكگ 

باشد. واكسیگاسـیون نـوزادانی را كـه احتمـال     ايجادشده ها،  يكی از تركیبات اي  واكس 

اخت تـا بیمـاری   انـد   تاخیر تا چگد ماه به توان میدارد به يك بیماری عصبی مبتال باشگد 

 آن به تزري  واكس  نسبت داده نشود.  بروزها مشخص شده و  عصبی آن

 

 واكسن طاعون -11-4-11

شـده اسـتفاده شـده اسـت.      حدت داده ها از واكس  زنده تخفیفدر بعضی از كشور

بخشی بهتر آن نیز نسـبت بـه   های ناخواسته داشته و اثر واكگ  واكس  اي  ممك  است

های  واكس ی مختلف واكسیگاسیون با ها روشكگون از تا .واكس  كشته ثابت نشده است

 همگی در مقابـل طـاعون   ها روش اي  يافته استفاده شده ولی حدت كشته و زنده تخفیف

در پیشگیری از طاعون اولیه ريوی نقشـی نداشـته اسـت. در حـال      و خیاركی موثر بوده

نسل دو  واكس  طاعون در دست بررسی است و در بعضی از مگـاط  در مرحلـه    ،حاضر

ــالیگی  ــايی ب ــیكارآزم ــ  . درباشــد م ــه اي ــای برنام ــده   ه ــوع واكســ  زن پهوهشــی دو ن

 ( در دست بررسی است.recombinat F1-Vتركیبی )يافته و واكس   حدت تخفیف
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 واكسن تب كیو -11-4-11

غیـر از اسـترالیا و بعضـی از     عا  )بهصورت  بهواكس  كوكسیالبرنتی  ،در حال حاضر

، كـه بـر   3. استفاده از واكس  كشته كوكسیالبرنتی فاز شود مصر  نمی كشورهای ديگر(

كاركگـان آزمايشـگاهی مفیـد بـوده و      ، برای محافظـت شود میمرغ كشت  روی زرده تخم

. شـود  مـی  كگگد به شدت توصـیه  واكسیگاسیون كسانی كه با كوكسیالبرنتی زنده كار می

ها و ساير كسانی كه از نظر شغلی در خطـر ابـتال بـه ايـ       ی كارگران كشتارگاهساز ايم 

ی خـود از گوسـفگد حامـل اسـتفاده     هـا  بررسیعفونت هستگد، از جمله محققیگی كه در 

از بـروز   پیشـگیری مگظـور   بـه كگگد، بايد مورد توجه قرار گیرد. قبل از زدن واكس  و  می

شـده آزمـون پوسـتی حساسـیت را      بايد با مقدار كمی از واكس  رقی های شديد  واكگ 

اشـته و يـا سـابقه    را در خـون د  كـور كوكسـیال   انجا  داد و همچگی  به كسانی كه آنتـی 

مشخص ابتال به تب كیو را دارند نبايد واكس  تزري  كرد. در ايا ت متحده آمريكـا ايـ    

 ارت  تهیه نمود.  « ی عفونیها بیماریمؤسسه مطالعات »از  توان میواكس  را 

 

 واكسن ك از -11-4-11

 Adsorbes tetanusشـده كـزاز )   زهـر جـذب   مصونیت استوار بـا تزريـ  غیـر   

toxiod بعد از كامـل   .آيد دست می كگد، به را ايجاد می ساله(، كه محافظت مستمر و ده

خواهـد بـرد.    يك تزري  يادآور، میزان مصـونیت را بـا    ،شدن تزريقات اولیه اي  واكس 

عگـوان   بـه ، سـرفه  سـیاه زهر( كزاز معمو ً با توكسويید ديفتـری واكسـ     توكسويید )غیر

(، در صـورتی كـه تزريـ     DTو يا واكسـ  دوگانـه )  ( DTPيا  DtaP)گانه  سهواكس  

. در گـردد  مـی تزريـ    سال 3شد، برای كودكان كوچكتر از سرفه مگاسب نبا واكس  سیاه

ی تیـپ  آنفلوآنزای هموفیلوس ها ژن مخلوط با آنتیگانه  سههای  بعضی از كشورها واكس 

b (  به ناDTP-Hib)     مخلـوط بـا واكسـ  هپاتیـت B (DT-HB)     و يـا مخلـوط بـا
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سـال مصـر     3زيـر گانه برای كودكـان  دوواكس  كشته پولیو، نیز موجود است. واكس  

هـا در   ، به تما  خـانم شود می. در كشورهايی كه برنامه واكسیگاسیون كزاز كامل نشود می

مـاه تزريـ  شـود،     بار اول حاملگی بايد دو نوبت واكس  توكسويید كـزاز بـه فاصـله يـك    

هفته قبل از وضع حمل صورت گیـرد.   3كه دومی  نوبت تزري  واكس  حداقل طوری  به

د. قـدرت  آور نیـز نیـاز باشـ    بـه يـك نوبـت تزريـ  يـاد      ،ممك  است برای افزاي  ايمگی

( بـرای تزريقـات مقـدماتی و    Nonadsorbeنشده ساده ) های جذب ی واكس ساز ايم 

زيـادی را ايجـاد    نسبتاًهای خفیف موضعی  يادآور كمتر است. تزري  واكس  كزار واكگ 

شـكلی نـادر، بـه خصـوص بعـد از       های موضعی و عمومی شـديد بـه   كگد ولی واكگ  می

 .شود میتزريقات مكرر واكس ، ايجاد 

سـال اسـتفاده    3 بـا ی ن كودكـا سازی  م اي  از واكس  دوتايی كزاز و ديفتری برای

واكسـ  تـوائم كـزار، ديفتـری و     توان از يك نوبت از  شود. برای نوجوانان و بالغی  می می

تـوان   واكسـ  مـی   ايـ   همچگی  از. ( استفاده كردTdapسرفه فاقد جسم سلولی ) سیاه

 جاد شده، استفاده نمـود. در كشـورهايی  اي  های جلدی كه زخم یيادآور، در مواقععگوان  به

مگظـور   بـه دار هـای بـار   ر كامل اجرا نشده اسـت زن طو واكسیگاسیون به میكه برنامه عمو

مادران و نوزادان به كزار  ز  است كه در دو نوبت، به فاصـله حـداقل    ءپیشگیری از ابتال

يك ماه با توكسويید كزاز واكسیگه شوند. نوبت دو  بايد حـداقل دو هفتـه قبـل از تولـد     

آور نیـز ضـرورت پیـدا كگـد.     از موارد يك تزري  يـاد  صورت گیرد. ممك  است در بعضی

 Non-adsorbed tetanus)نشـده كـزاز    از توكسـید جـذب   شـده  سـاخته واكسـ   

toxoid vaccineدار ) ( در مقايسه با واكس  اجوانتAlum adjuvant tetanus 

toxoid vaccine كمتـری  ايمگـی  آور،شروع واكسیگاسیون و يا تزري  ياد( كزاز، برای 

 یهـای موضـع   واكگ  ،ها بعد از تزري  شده يادی از واكسیگهزكگد. معمو ً تعداد  جاد میاي 

خصوص بعـد از تعـداد    شديد، به میو عمو یهای موضع دهگد. ولی گاهی واكگ  نشان می

   .دگافت زيادی از تزريقات قبلی واكس ، اتفا  می
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 واكسن آنتراكس -11-4-13

 واكسگی عاری از ياختـه بـا  با بیماری هستگد،   شدت در معر  ابتال به كسانی كه به

كگگده است، واكسـیگه   پادزهر محافظتكه دارای شده  تهیهكشت از صافی گذشته باسیل 

( تهیـه  Biothraxت نا  بیـوتراكس ) حا ت متحده آمريكا تاي واكس  در اي  گردند. می

و استفاده  باشد میپوستی و ريوی موثر  مزخ سیاهشده است. اي  واكس  در پیشگیری از 

كگگد و ساير افرادی كـه   كار می با باسیل آنتراكس ها آزمايشگاهاز آن برای كسانی كه در 

. ممكـ  اسـت اسـتفاده از    شود میكار دارند توصیه وا د صگعتی خا  بالقوه آلوده سروبا م

 را دارنـد  زيستیكه احتمال برخورد با باسیل در يك درگیری  - افراد ارتشی ،اي  واكس 

بیمـاری بـا مـوادی كـه      میافرادی كه در مگاط  بـو محافظت كگد. دامپزشكان و ساير  -

واكس  محافظت نمـود.   اي  توان با تزري  كگگد را نیز می ممك  است آلوده باشد كار می

تجديد سالیانه واكسیگاسیون درصورتی كه هگوز احتمال آلودگی وجود دارد نیـز توصـیه   

ا ت متحـده آمريكـا و بريتانیـا    ايـ  فقط در كشورزخم  سیاههای انسانی  شده است. واكس 

از اسپور زنـده   شده ساخته)واكس  پروتئیگی فاقد سلول زنده(، و چی  و روسیه )واكس  

هـا فقـط در كشـورهای     واكسـ   ايـ   شـود.  های حیوانی( ساخته می باسیل شبیه واكس 

در معـر  خطـر   ی هـا  گـروه نـزد  سـازی   مـ  اي سازنده اجازه مصر  داشته و تگها بـرای 

های پروتئیگی غیر زنده بايـد   با واكس سازی  م اي شود. برای شده در با  مصر  می اشاره

كسـ ، بعـد از پخـ  عمـدی     وا ايـ   زابگابراي  استفاده  .چگدي  بار تزري  صورت گیرد

توان به همراه تجـويز   يعی میزخم، موثر نیست ولی در هگگا  بروز چگی  وقا باسیل سیاه

 واكس  نیز استفاده كرد. اي  بیوتیك از تزري  آنتی

 

 واكسن تب زرد -11-4-14

 DD-17و D-17 هـای  شده در آمريكـا و برزيـل بـا نـا      دو نوع واكس  زنده تولید

بخشـی آن ده روز  % برای طول عمـر فـرد دارد. اثر  31 بخشی بی  ازموجود است كه اثر
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سی سـی و بـه شـكل زيرجلـدی      1/1گردد. میزان دوز تجويزی  میپس از تجويز شروع 

  درايـ    ايگكـه   دلیل به ؛شود مین  توصیه  ماه 1كمتر از  با س   كودكان  است. واكسیگاسیون

  مصـر    . در صـورت شـوند  مـی مغـز    تـور    مبتال به  بعد از واكسیگاسیون  ، كودكان سگی 

 يابـد.  می  ها كاه  واكس از   هر كدا   به  ايمگی  زرد، پاس   وبا و تب  های واكس   همزمان

بـا  .  اختانـد   يـا بیشـتر فاصـله     هفتـه  1  بايـد حـداقل    دو واكس   اي   تزري   بی   بگابراي 

مـورد    پـادت    میـزان   اسـت   ممك   زرد و هپاتیت  تب  های واكس   همزمان  واكسیگاسیون

 يـك   حداقل بايد  واكس  دو  اي   تزري   بی   يابد. بگابراي   زرد كاه   تب  انتظار از واكس 

 . اختاند   فاصله  هفته

محـل  دلیـل   بـه ماه كه ممك  است  3 با یبرای واكسیگه كردن تما  افراد خانواده 

نمود. ريزی  برنامهاقامت، شغل و يا مسافرت، در تماس با ويروس تب زرد قرار گیرند بايد 

يافته تـب زرد از سـوش    حدت از واكس  ويروسی زنده تخفیف جلدیيك نوبت تزري  زير

17D درصد افراد ايمگـی   33دار كشت داده شده است، تقريباً در  جگی مرغ  تخم، كه در

و ممك  ايجادشده روز بعد از تزري  واكس   331تا  3. پادت  ويروسی بی  كگد ايجاد می

المللـی   سال، و احتما ً مدت زمان بیشتری باقی بماند ولی مقـررات بـی    11تا  11است 

مجدد واكسـ   كگگد واكسیگاسیون و يا تزري   میك سفر میاند  كه به مگاط   ای افرادیبر

 داند. بار ضروری می سال يك 31را برای هر 

 00كشـــور از  11 میاســـیون عمـــوگواكسیگاســـیون تـــب زرد در برنامـــه واكسی

درصد پوش  داشته است. سازمان جهانی بهداشت  01میك بیماری قرار دارد و اند كشور

ی بومی ها گیری همهتوصیه نموده است كه كشورهايی كه در كمربگد بروز  3313از سال 

در آفريقا هستگد واكسیگاسیون بر علیه ايـ  بیمـاری را بايـد بـه برنامـه جـاری        دتب زر

كشـور در   11در آفريقـا از   3331مـاه مـارس   واكسیگاسیون كودكـان اضـافه نمايگـد. از    

كشور واكسیگاسیون تب زرد را در برنامه عمومی واكسیگاسیون اطفـال   33 ،معر  خطر

پوش  واكسیگاسیون بر علیه ايـ  بیمـاری در ايـ  كشـورها در      ،اند. در مجموع گگجانده
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 33، 3113در سال و  درصد( 31تا  11درصد بوده )بی   11طور متوسط  ، به3111سال 

ماهگی و بـه همـراه سـاير     1در هر زمان بعد از  توان میدرصد بوده است. اي  واكس  را 

 ها مثل سرخك، تزري  نمود. واكس 

ماه اول زندگی مگاسب نبوده و تگها در صورتی كه احتمال داده  0تزري  واكس  در 

ناشی از تزريـ    آنسفالیتكه خطر تماس با ويروس بیشتر از خطر احتمالی بروز  شود می

ماهـه نیـز    3تـا   0را برای گـروه   استفاده از آن توان میواكس ، در اي  گروه سگی است، 

توصیه نمود. استفاده از اي  واكس  برای تما  حـا تی كـه در تضـاد بـا تزريـ  واكسـ        

ايگكـه  ، مگر شود میده، توصیه نهای باردار و شیر ی  برای زنگويروسی زنده است و همچ

بیشتر از مخاطرات احتمالی مطرح برای جگی  و نوزاد باشد.  ،خطر ايجاد بیماری تب زرد

مـادر داده نشـده    واكسیگاسیوندر هر صورت گزارشاتی از عوار  عمده در جگی  در اثر 

هـای انافیالكسـی؛ بعـد از تزريـ       شـوك  عوار  سوء ناخواسته و شـديدی شـامل  است. 

 ست. جاد شده ااي  واكس  تب زرد

 

 ويروسی اسبی ون وئاليی آنسفالیتواكسن  -11-4-15

( و يـك واكسـ  از   TC83)شـده   ضـعیف از ويـروس زنـده   شـده   تهیهيك واكس  

ويروس كشته در جلوگیری از ابتالی كاركگان آزمايشگاه و ديگـر افـراد بـالغ در معـر      

از مركـز تحقیقـات پزشـكی     تـوان  میخطر با موفقیت مصر  شده است. )اي  واكس  را 

 ارت  آمريكا تهیه نمود(

 

 ژاپنی آنسفالیتواكسن  -11-4-16

ژاپگی تگها بـرای افـراد دارای تمايـل بـه      آنسفالیتواكسیگاسیون برای پیشگیری ار 

مـدت )كمتـر از    ولی افراد با اقامت كوتاه يكاسیون دارداند میكاند اقامت طو نی در نواحی

بگـابراي   و دارای ريسك خطر ابتالی كم بوده  ،سی روز( خصوصاً اقامت در نواحی شهری
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زيرجلدی در  صورت بهواحد و يك نیاز به انجا  واكسیگاسیون ندارند. نحوه تجويز واكس  

ا ، روز چهاردهم نیـز تجـويــز   بجای روز سی توان میروزهای صفر، هفت و سی بوده كه 

هـای يـك تـا    و بـرای بچـه شود میهـای زير يك سـال واكس  توصیـه ن ر بچـهنمـود. د

. عـوار   گـردد  مـی  واحد و بوستر يك واحد در سـه سـالگی تجـويز    U 1/1سه ســال 

درصد موارد ديده شده و شامل عوار  خفیف سیستمیك )تـب سـردرد،    31واكس  در 

شامل كهیر ژنرالیزه، آنهيـواد ،  درد عضالنی و ضعف( است. عوار  خیلی شديد آلرژيك 

ديسترس تگفسی و آنافیالكسی از دقاي  پس از انجا  واكسیگاسیون تا يك هفته بعـد بـا   

درصد است كه با داروهای اپـی نفـري ، آنتـی هیسـتامی  و اسـتروئید       1/1 شیوع حدود

 ارد.انجا  واكسیگاسیون مگع د ،دهد. برای افراد با سابقه آلرژی پاس  درمانی مگاسب می

ای كه بر روی مغـز مـوش    در ژاپ ، كره، تايلگد، هگدوستان و تايوان از واكس  كشته

ايـ  واكسـ     .شود میژاپگی در كودكان استفاده  آنسفالیتاست برای مبارزه با شده  تهیه

مگـاط  بـومی     مدت طـو نی بـه   در بازار موجود است و استفاده از آن برای كسانی كه به

زنـده و    يافتـه  حـدت  صیه شده است. در چی  واكس  تخفیفكگگد تو بیماری مسافرت می

اجـازه   گـردد  مـی مسـتر تهیـه   ها ی كلیهها سلول، كه بیشتر بر روی شده كشتهيا با فرمل 

در ايا ت متحده آمريكـا بـرای    .گیرد میطور وسیعی مورد استفاده قرار  مصر  يافته و به

های اسـبی شـرقی و غربـی     ويروس كسانی كه در آزمايشگاه در مخاطره شديد آلودگی به

آن را از موسسـه تحقیقـات    تـوان  میقرار دارند واكس  موجود است )كشته، خشك( كه 

 پزشكی ارت  تهیه نمود.

 

 واكسن تب درّه ريفت -11-4-17

طـور   بـه شـده   تهیـه واكس  كشته تب درّه ريفت كه از كشت ويروسی بر روی بافت 

های كشـته و يـا    كوبی گوسفگد، بز. گاو با واكس  ، مايهشود میتجربی برای انسان مصر  

 .گیرد میها صورت  زنده اي  ويروس
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 كنگو- دهنده كريمه واكسن تب خونروي -11-4-18

بـر روی مغـز مـوش     و شـده  تهیـه در اروپای شرقی و روسیه يك نوع واكس  كشته 

از اي  بیمـاری واكسـ     پیشگیریمورد استفاده قرار گرفته است. در ايا ت متحده برای 

 موجود نیست. 

 

 واكسن تب خونري ي دهنده اُمسك -11-4-19

بر روی مغز موش در ايجاد مصونیت برای ويروس اُمسـك   ،شده تهیهواكس  فرملی 

هـای مگتقلـه بـا كگـه      آنسـفالیت از ابتال به  پیشگیریموثر بوده است و واكسگی كه برای 

كـار بـرده شـده اسـت. در      از ابتال به بیماری اُمسك نیز بـه  پیشگیریرود برای  كار می به

در مگاطقی كه اي  بیماری  هگدوستان يك نوع واكس  برای كگترل تب جگگلی كیاسانور

 طور تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. صورت بومی وجود دارد به به

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديريت پیشگیري و كنترل

طريق از  زيستی تهديدات

داروئی قبل و حین  پروفیالكسی

 زيستیحمالت  بروز

 
 

یازدهم فصل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



          451    زيستیبروز حمالت  نیقبل و ح یداروئ یالكسیپروف :يازدهمفصل 

 

 

 مقدمه -11-1

هـا   بیوتیـك  اعم از داروهای ضد ويروسـی و آنتـی   ،استفاده از داروهای ضد میكروبی

يكـی از اصـول    زيسـتی تحت عگوان پروفیالكسی داروئی قبل و بعد از تماس بـا عوامـل   

در  توانـد در رونـد پیشـگیری از ابـتال و انتقـال بیمـاری خصوصـاً        میپیشگیری بوده كه 

 ايـ   صـحیح  ار باشـد. مقدمـه انجـا    ذزشكی امدادگر حاضر در صحگه تاثیرگـ ی پها گروه

توسـط دشـمگان، شـگاخت میـزان      زيستیعوامل  كارگیری بهتوانمگدی شگاخت از  ،اقدا 

داروهای موثر اسـت. آمـادگی در مقابـل    سازی  و توان تهیه و دپوبیوتیكی  آنتیحساسیت 

جهت پرسگل بهداشت و درمان و مراكز درمانی ضروری بـوده و لـذا    زيستیبروز حوادث 

ی هـا  گـروه خطـر و  ی پرها گروهی مربوطه در ابعاد پیشگیری از ابتال در ها پروتكلتدوي  

 راستا اهمیت حیاتی دارد. اي  گر در پزشكی و بهداشتی مداخله

 :باشد میپروتكل شامل موارد ذيل  اي  ی مختلفها بخ 

 

 پیشگیري قبل از تماس -11-1

خطر و يا قبل از ی پرها گروهاي  بخ  شامل كسب آمادگی قبل از بروز حوادث در 

گر در روند امـداد   ی پزشكی مداخلهها گروهمانگد  ی مختلفها گروه ورود به مگاط  آلوده

هـای واكسیگاسـیون    هاستفاده از برنامـ  ،بخ  اي  فعالیت در تري  مهم. باشد میو درمان 

 .باشد میشده موجود )ايمونو پروفیالكسی فعال( تأيید اختصاصی

 

 تماسپیشگیري پس از  -11-3

و يا پس از ورود به مگاط  آلوده را شامل شده كه  زيستیبروز حادثه  دنبال بهموارد 

 گردد: میی مربوطه به دو قسمت تقسیم ها پروتكلبخ  خدمات پزشكی و  اي  در
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يـا شـروع    مونولوژيـك كـه شـامل تكمیـل و    اي مونوپروفیالكسی يا پیشگیریاي  الف(

ــه ــای  برنام ــیون ه ــال(واكسیگاس ــی فع ــوده )ايمونوپروفیالكس ــ ،ب ــتفاده از هب ــالوه اس  ع

 های اختصاصی )ايمونوپروفیالكسی غیر فعال( در زودتـري  زمـان ممكـ     مونوگلوبولی اي 

 گردد. می

هـای   بیوتیك داروئی كه همان استفاده از آنتی يا پیشگیری كیمیوپروفیالكسی و ب(

ی خـاص جهـت پیشـگیری    هـا  پروتكلموثر و اختصاصی بوده كه در جايگاه پیشگیری با 

جهـت عوامـل   الكسی داروئی تخصصـی  یدر ادامه بر اساس عوامل پروف گردد. میاستفاده 

 بحث گرديده است. زيستیمهم 

 

  آنتراكس - 

ــت  ــراكسجه ــاس   ،آنت ــس از تم ــی پ ــهپروفیالكس ــكل ب ــرص   ش ــا ق ــوراكی ب خ

 311سـیكلی    كپسـول داكسـی  سـاعت و يـا    33گر  هـر   میلی 111سیپروفلوكساسی  

 .  شده است  روز )حداقل ش  هفته( توصیه 11مدت  هساعت ب 33هر گر   میلی

 

  طاعون - 

  ايزو سیون و  و احتیاطات خیاركی  طاعون موارد  برای استاندارد مقررات از  استفاده

 111) سیپروفلوكساسـی    هـای  بیوتیك آنتی .باشد می   ز   طاعونی  پگومونی  برای  تگفسی

 33گـر  هـر    میلـی  311) سـیكلی   ، داكسـی  هفـت روز(  مدت بهساعت  33هر گر   میلی

قابـل تجـويز     پروفیالكسـی   جهـت   يا كلرامفگیكل  هفت روز(، تتراسیكلی  مدت بهساعت 

 هستگد.
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  توالرمی -

عگـوان   بـه   ای هفتـه  دو  دوره  يـك  در  خـوراكی   تتراسـیكلی    مصر  ،تو رمیجهت 

 111هفتـه سیپروفلوكساسـی  )   3 مدت بهخوراكی و  شكل بهپروفیالكسی پس از تماس 

ساعت( يـا تتراسـیكلی     33هرگر   میلی) 311سیكلی  داكسیساعت( يا  33هرگر   میلی

 و  پزشـكی   پرسـگل   جهـت  استاندارد  . احتیاطات است ساعت( مؤثر 1هرگر   میلی 111)

 11  حـرارت  و استاندارده كگگد فونیدعض مواد با می. عامل تو رشود می  توصیه  بهداشتی

 رود.   می  بی  از  دقیقه 31  مدت  به گراد  سانتی  درجه

 

 بروسلوز -

 بــا  تمــاس  احتمــالی مــوارد  جهــت  پروفیالكسـی داروئــی ، در مـورد بروســلوز 

 انتشار موارد در هفته( ش   )مدت  پیشگیرانه  درمان . است  نشده  توصیه  میكاند  بیماری

قابـل انجـا      دامـی   واكسـ    تلقـیح  و  آزمايشـگاهی   های آلودگی ، زيستی  عوامل  مشكوك

سـه تـا شـ  هفتـه بـا رژيـم دو داروئـی         مـدت  بـه پروفیالكسـی  صـورت   بهكه  باشد می

  طريـ   از خصـوص  بـه   شـخص   به  از شخص  انتقال .باشد میبا ريفامپی   سیكلی  داكسی

 بـا   و وسـايل  محـیط   زدايـی  آلـودگی  . اسـت    شـده   گـزارش   جگسی  تماس و  ارگان پیوند

و   پزشـكی   پرسگل  برای استاندارد  احتیاطات .شود می  انجا  درصد نیم  سديم  هیپوكلريت

 . شود میتوصیه   بهداشتی  مراقبی 

 

 وبا - 

بیمار مبتال به وبـا بـر اثـر از     ،آغاز نشود موقع بهدر صورتی كه اقدامات درمانی موثر 

رود. با توجه به نقـ  آب آشـامیدنی و مـواد     می بی دست دادن مايعات بدن و شوك از 

اي  بیمـاری را حـائز اهمیـت قلمـداد      توان میی گیر همهغذايی در انتقال بیماری و بروز 
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هـای   ی داروئی پیشگهاد خاصی وجود نداشته اما استفاده از بستهكرد. در مورد پروفیالكس

 گردد. بهداشتی آب شرب مطمئ  توصیه می

 

 میلويیدوز و گالندرز -

 وجـود   تمـاس  از  پـس  و  قبـل   خاصی  گیرانهپیش  درمان میلويیدوز و گالندرزجهت 

  و بهداشـتی   پزشـكی   كاركگان  جهت ی عفونیها بیماریرعايت مقررات استاندارد  ندارد.

  به بیماری  ثانويه موارد رسد. می نظر  به بعید فرد  به فرد  تگفسی  انتقال . است  شده  توصیه

 ايـ و   اجتگـاب از تمـاس بـا بیمـاران     . اسـت    شده   ديده  عفونی  ترشحات  دستكاری دنبال 

  سديم  هیپوكلريت  محلول با  وسايل و محیط  كردن  ضدعفونی . است  ز    جلدی  ضايعات

مـدت   ساعت به 33قرص هر  3. پروفیالكسی با كوتريموكسازول باشد می موثر درصد نیم

 محدود توصیه شده است.

 

   پسیتاكوز -

ــیتاكوز،  ــت پس ــهپروفیالكســی جه ــدت ب ــول   1 م ــا كپس ــیكلی  و ي ــا تتراس روز ب

 .گیرد میصورت  سیكلی  داكسی

 

 انتروهموراژيك كولیت -

رسـد   به نظـر مـی   ،ی مگاسبها ی پروفیالكسی و يا واكس ها با توجه به فقدان رژيم

حفظ نمودن نفـرات از طريـ  كگتـرل     انتروهموراژيك كولیتتري  راه پیشگیری  مگاسب

 مگابع و سیستم توزيع مواد غذايی باشد.
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 ي ريكت يايیها بیماري -

 بـه خـود محـدود    خـود   ،درمـان   بـدون   حتـی  ريكتزيـايی ی هـا  بیماری   كلیطور به

  اسـت   ممكـ    كه شود تجويز  تگینهف  دوره  اولیه  مراحل در بايد  . پروفیالكسیاند  شونده

 امـا  ،شـود  مـی ن  بیمـاری   مـانع  چگـد ره سـازد.   مواجه تأخیر با را  بیماری  گسترش روند

 1  مـدت   بـه  و  شروع  تماس از  پس روز 31تا  1  طی بايد  سیكلی  داكسیيا   تتراسیكلی 

  واكس  نمايد.  جلوگیری  كلیگیكال  بیماری از  كه رسد می نظر  به  رژيم  اي  يابد.  ادامه روز

  موضـعی  شديد  واكگ  با اما  بوده مؤثر  عفونت از  پیشگیری درشده  فعالغیر  تازه  سلولی

. در شـود  مـی   توصـیه   واكسیگاسیون  انجا  از  قبل  جلدی  داخل  تست لذا ،باشد می  همراه

در فضـای مگطقـه مگتشـر     آئروسـل صـورت   اي  عوامل احتما ً به ،زيستیسگاريوی تك 

خواهگد شد. البته ممك  است از ناقلی  طبیعی نیز بـرای انتشـار عمـدی آنهـا اسـتفاده      

 فـرد   فـرد بـه    انتقال .گردد می پیشگهاد  پزشكی  كاركگان  برای استاندارد  احتیاطات شود.

  محلـول  از  اسـتفاده  يا و  صابون و  آب  وسیله به شستشو بای آلودگ رفعاست.  نادر  بیماری

  .باشد می درصد 11/1  كلري 

 

 آبله -

 روز 33  حـداقل   برای مبتال به آبله ی و ايزو سیون تگفسی بیماراناقدامات احتیاط

  زمـان  تـا   بیمـاران   .شـود  مـی   توصـیه   مشـكوك  مـوارد  و   تمـاس  در معر  افراد  جهت

 در افراد و ابتال  به  مشكوك افراد دهگد.  گد سرايتتوان می را  بیماری  ،ضايعات  ريزی پوسته

  درجه 11  با ی  تب  گونهره و شوند كگترل  از نظر حرارت بدن   روزانه بايد  تماس  معر 

نمايـد.   مـی   مطـرح  را  بیمـاری  ايجـاد   احتمـال  ، تمـاس  از  پـس  روز 33  دوره  طـی  در

 شـكل  بـه لیتر بـه ازای كیلـوگر  وزن بـدن     میلی 1با دوز  VIGايمگوگلوبی  اختصاصی 

 .شود میشده تجويز  يال( برای بیماران و افراد آلودهتزري  عضالنی )يك و
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  هموراژيك  هاي تب -

 و  جراحـی   ماسـك  از  استفاده و و انجا  احتیاطات عا  ترشحی  تماسی  ايزو سیون

 در . اسـت    ز   هموراژيـك   های تبمبتال به  بیمار  متری  يك  فاصله در  چشم از  حفاظت

   ز   تگفسـی   دسـتگاه   حفاظـت  شديد  اسهال و  استفراغ ، سرفه ، خونريزی  دارای  بیماران

  قابل  فگلیكگگده  عفونی ضد مواد و  هیپوكلريت با  وسايل و محیط  كردن  ضدعفونی . است

پـگج   مـدت  بـه سـاعت   33. پروفیالكسی پس از تماس با كپسول ريباوري  هر  است  انجا 

 . شود می روز انجا 

 

 ويروسی هاي آنسفالیت -

 وجـود   تماس در انسان از پس  ايمونوپروفیالكسی، ويروسی های آنسفالیتدر مورد 

 مـوارد  در اسـتاندارد   احتیاطـات   رعايـت  . اسـت   نشده  توصیه  بیماران  ايزو سیون ندارد.

 و  انسان  به  انسان  انتقال . است   ز دار   تب  بیماران  جهت  ناقل  حشرات  كگترل و  مشكوك

 . است  نشده گزارش  انسان  به  دا 

 

 ي ويروسی تب زاها بیماري -

كگگده تب پشه خاكی، تب دره ريفت، تب دانگ، تـب دره نیـل و    های ايجاد  ويروس

. با توجه بـه ايـ  كـه در    شوند میخصوص پشه مگتقل  ره عمدتاً از طري  بگدپايان و بهغی

نیروی زمیگی( امكان تماس بیشـتر بـی  سـربازان و    ويهه  بهشرايط جگگی و لشكركشی )

جمعی پرسگل نظامی به بعضـی از   دسته یكگد، بگابراي  امكان ابتال اي  بگدپايان بروز می

اي  عوامل ويروسی در شرايط كامالً طبیعی وجود دارد. ضم  اي  كه خصوصیات برخـی  

و يـا ذرات جامـد و    آئروسـل شـان بـه    ها به نحوی است كه احتمال تبديل  از اي  ويروس

دهد. متاسـفانه   می زيستیها را به طراحان جگگ  آلوده كردن فضای مگطقه عملیات با آن

درمان اختصاصی وجود ندارد. چون فرد ضـعیف و درمانـده    ها عفونتدر اغلب موارد اي  



          457    زيستیبروز حمالت  نیقبل و ح یداروئ یالكسیپروف :يازدهمفصل 

 

 

تـري  و   انجـا  درمـان كمكـی اسـت. در حـال حاضـر واقعـی        ،موثرتري  اقـدا   ،شود می

، دپايان(سربازان )در مقابـل نـی  بگـ   های فیزيكی  راه پیشگیری و محافظتتري   اجرايی

ها بر علیه حشرات و جانوران مـوذی   های آن گاه غیر قابل نفوذ كردن سگگرها و استراحت

 است.

 

  وتولیسمب - 

 بـرای  ( A ،B ،C ،D،E )تیـپ   ظرفیتـی   توكسوئید پـگج   واكس   ،پیشگیری  جهت

  كاركگان  برای استاندارد  . احتیاطات است  شده  توصیه  با ی تماسی خطر  ريسك با موارد

 مـوارد   انتقال ،بگابراي  و نمانده  باقی  فعال  ،بیماری  عامل  توكسی  .باشد می   ز   پزشكی

در مراحل اولیه مسمومیت خوراكی جهت كـاه    ندارد. وجود فرد  به فرد  بیماری  ثانويه

بـه اضـافه    g/kg 1/1ذغـال فعـال )چـاركول(     وسیله بهاز گوارش  میزان جذب توكسی 

 .شود میساعت تجويز  0-1دو دوز بفاصله  mg/kg 31/1سوربیتول 

 

 ك از -

نیـز  ئـی  ووجود نداشـته و دار  یبیماری پیشگهاد خاص اي  برای پیشگیری داروئی از

 گردد. توصیه نمی

 

  استافیلوككی B  مسمومیت ناشی از انتروتوكسین -

  صابون و  آب با شستشو ،یآلودگ رفع  جهت نداشته و وجود فرد  به فرد  ثانويه  انتقال

 است.  ضروری  آلوده  غذايی مواد  كردن  معدو  و
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 ي قارچیها توكسینمسمومیت ناشی از  -

 ، توكسی   اي   زيستی  حمله  دنبال به  تماس از  پیشگیری در  حفاظت و  دفاع  راه تگها

 و  كیمـوتراپی   جهـت   دارويـی   . هـیچ  اسـت   حفـاظتی   یهـا  لبـاس  و  ماسـك  از  اسـتفاده 

 و  شـده   درآورده بايـد  هـا  لبـاس ندارد.  وجود  توكسی   اي   جهت  اختصاصی  ايمونوتراپی

، هـا  چشـم   آلـودگی   صورت در نمود.ی آلودگ رفع و شستشو داده  صابون و  آب را با  پوست

 داد. شستشو  سالی   نرمال  سر  با بايد آنها را

 

   ريسین مسمومیت ناشی از سم -

  ايمونیزاسـیون  هرچگد ؛ندارد وجود  پیشگیری  جهت  خاصی  توكسی  آنتی و  واكس 

  بهتري  ،محافظ  یها ماسك از  استفاده . است  گرفته قرار  بررسی مورد حیوانی  های مدل در

 اسـتاندارد   احتیاطـات   رعايت .باشد می  سم  از استگشا   پیشگیری  جهت  حفاظتی  وسیله

 وجود فرد  به فرد  انتقال و  ثانويه  و آلودگی ابتال  احتمال . است   ز   پزشكی  كاركگان  برای

 محـیط  و  وسايل  كردن عفونی ضد و  صابون و  آب  به وسیله شستشو بای آلودگ رفع ندارد.

 .باشد می پذير درصد امكان 3هیپوكلريد   محلول  به وسیله

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          459    زيستیبروز حمالت  نیقبل و ح یداروئ یالكسیپروف :يازدهمفصل 

 

 

 زيستیي مهم ها بحرانداروهاي مورد نیاز در  :1-11 جدول

عامل 

 زيستی
 نام دارو

متوسط 

 طول درمان
 پیشگیري

 آنتراكس

سیپروفلوكساسی  يا 

 صورت بهدو هفته سايكلی   داكسی

( در صورت بهبودی I.Vتزريقی)

صورت  به طول درمان بقیه

 خوراكی

 روز 11

ساعت يا  33سیپروفلوكساسی  خوراكی هر

 1ساعت برای  33هر  mg 311خوراكی سايكلی   داكسی

 هفته

 تب مالت

 ()بروسال

 311)خوراكی(سايكلی   داكسی

ساعت به اضافه  33هر گر   میلی

گر   میلی 111ريفامپی  )خوراكی(

 روزانه

 هفته 1رژيم درمانی به مدت همی   هفته 1

 طاعون

استرپتومايسی )تزريقی( يا 

)تزريقی( سايكلی   داكسی

يا سیپروفلوكساسی  

 )تزريقی(

 روز 31

ساعت برای  33خوراكی هر سايكلی   داكسی

( و يا mg 311كپسول  30يك هفته) 

يك  مدت بهساعت  33سیپروفلوكساسی  هر 

 ( mg 111 كپسول 30هفته) 

 تب كیو

 فرم معمول

 بیماري

تتراسايكلی  )خوراكی( يا 

 )خوراكی(سايكلی   داكسی
 روز 3تا  1

 31روز با تتراسیكلی  خوراكی ) 1به مدت 

 كپسول( 31) سیكلی  داكسیكپسول( يا 

 تب كیو

 ()اندوكارديت

تتراسیكلی  يا 

 سیكلی  داكسی

 بعالوه كوتريموكسازول يا

 )خوراكی( ريفامپی 

 - يك سال

 توالرمی

سیپروفلوكساسی  تزريقی 

 33تزريقی هر گر   میلی 011

ساعت يا استرپتومايسی  

 33)تزريقی( يك گر  هر 

ساعت يا داكسی 

 311سايكلی )تزريقی( 

ساعت يا  33هر گر   میلی

 11(  جگتامايسی  )تزريقی

 ساعت 1هر گر   میلی

 روز 31

ساعت  33هر گر   میلی 111سیپروفلوكساسی  

خوراكی گر   میلی 311سايكلی   داكسیيا  خوراكی،

 1هر گر   میلی 111يا تتراسیكلی   ساعت، 33هر 

 هفته 3 مدت بهساعت 
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عامل 

 زيستی
 نام دارو

متوسط 

 طول درمان
 پیشگیري

 - درمان حمايتی آبله
وزن گر  میلی لیتر به ازای هر كیلو VIG 1با 

 بدن

هاآنسفالیت

 ي ويروسی

درمان حمايتی و عالمتی 

)سر  تراپی ضد درد، ضد 

 (…تشگج و 

- - 

ي ها تب

هموراژيك 

 ويروسی

درمان حمايتی به اضافه 

ريباوري  )تزريقی( طب  

 پروتكل

 روز 31
 33خوراكی هر گر   میلی 311ريباوري  

 كپسول ( 31روز ) 1 مدت بهساعت 

 توكسین

 بوتولینیوم

 3تا1توكسی   آنتی

ظرفیتی. در موارد مراحل 

اولیه مسمومیت خوراكی 

جهت كاه  جذب 

گوارشی استفاده از 

شاركول و سوربیتول دو 

 ساعت 0-1فاصله  هدوز ب

-  

انتروتوكس

ين 

استافیلوكو

 Bكی 

ی حمايتی جهت ها درمان

كاه  جذب گوارشی 

شاركول و  توكسی 

در يك  سوربیتول كه

 .شود می مرحله داده

 پروتكلی وجود ندارد -

 كلرا

 سیكلی  داكسیكپسول 

تك دوز يا گر   میلی 111

ساعت  1اريترومايسی  هر 

 3 مدت گر  به میلی 111

روز يا كوتريموكسازول 

 33روز هر  3 مدت به

 ساعت
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عامل 

 زيستی
 نام دارو

متوسط 

 طول درمان
 پیشگیري

 سم ريسین

جهت كاه  جذب 

 ملی  استفاده گوارشی از

 می شود

M.O.M  =3 شیشه 

 بسته 1سوربیتول = 

  

گالندرزو 

میلو 

 ئیدوزيس

 الف( فر  خفیف بیماری

كوآموكسی كالو خوراكی 

به مدت  ساعت 1هر 

 قرص 31 11-311 مدت به

كوتريموكسازول خوراكی 

قرص(  301ساعت)  33هر 

 1تتراسیكلی  هر يا 

 كپسول( 311ساعت) 

 ب( فر  شديد بیماری

 1سفتازيديم تزريقی هر 

 هفتـــه 3 مدت بهساعت 

 گرمی( 3ويال  31)

قرص كوتريموكسازول 

 قرص( 331ماه ) 1 تمد هب

 
 33كوتريموكسازول هر  قرص با  خوراكی

 محدود مدت بهساعت 

 



 

 



 

 

 
حوادث هاي  اورژانس

 زيستی

 

 

 

 

 

دوازدهم فصل  
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 مقدمه -11-1

رسانی پزشكی در جريان حـوادث و   خدماتی ها بخ  تري  مهميكی از  "اورژانس"

گردد كه برای مصدومی  اهمیت حیاتی دارد. ابعاد كـاری   را شامل می زيستیی ها بحران

ـ   اي  در كـه شـامل مـوارد ذيـل      باشـد  مـی هـم   هبخ  شامل چگد جزء مهم و مـرتبط ب

 گردد: می

 ،اورژانس در طـب بـوده كـه از جملـه     شامل رعايت همه موارد :الف( درمان عالمتی

 ،توجه به وضع تگفسـی بیمـار   در برخورد با مصدو  است و شامل( ABC)رعايت اصول 

 و ها الكترولیتاصالح آب و  ،ی حیاتی بدنها ارگانخونرسانی ، وضعیت قلب و فشار خون

گاه اعصـاب مركـزی و   تمانگد دسـ های دچار نارسائی  ارگانها و  اصالح نقص فعالیت بافت

دسـتگاه   ی،با استفاده از داروها و تجهیزات پزشكی مانگد دستگاه تـگفس مصـگوع   ها كلیه

 است. غیرهديالیز و 

 ب( درمان اختصاصی:

ی ناشـی از حـوادث   هـا  بحـران جهـت   هـا  پروتكـل بخ  اصلی و مهم برنامه تدوي  

 گردد. میرا شامل  زيستی

 

 زيستیي اولیه مصدوم ها مراقبت -11-1

بر اساس رعايت اصـول   انجا  مراقبت اولیه و ،زيستیقد  اول در برخورد با مصدو  

(ABC )( است كه جهت حمايت از ادامه حیاتlife support   و نجات جـان بیمـار و )

 .باشد میمصدو  

 - A (Airway:) 

جـايگزيگی و برقـراری راه   ، در صورت نیـاز( ) گردنیهای  با مراقبت از فقرات و مهره

 ی هوائی.ها راهساكش  ترشحات  وهوائی 
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 - B (Breathing:) 

 ی فرعی اكسیهناسیون و استفاده از ونتیلتسیون مصگوعی.ها راهبرقراری 

 - C (Circulation:) 

( و I.VLINEبرقراری ر  ) ،ها فشار خون و پرفیوژن بافت ،توجه به ضربانات قلب

طريـ  داخـل    از هاواصالح اختال ت آب و الكترولیت و همچگی  دادن دار ،دادن مايعات

 عروقی.

- D (Disability:) 

ت یتوجه به وسعت و شدت نـاتوانی حسـی و عصـبی مصـدو  بـا عگايـت بـه وضـع        

 ا معايگه دقی  نورولوژيك.يك بیمار و ينورولوژ

- E (Expose/ environment:) 

 ،شستشو و حما  دادن مصدو  و بیمـار  ،خصوصا توجه به آلودگی ها لباسدر آوردن 

 بیمار و درمان عالمتی و كگترل تب.  میيپر ترهايپو و يا ها  توجه به

- E (Epidemiology:) 

 محدوده تماس و شرح حال بیماران از نظر اپیدمیولوژی. ،توجه به تاريخچه تماس

- E (Epidemic:) 

توجـه بـه محـل و مكـان خـاص وقـوع        گروهی بوده است؟آيا ابتال فردی بوده و يا 

 حادثه.

- E (Exotic:) 

 بالیگی در مصدومی  و بیماران حادثه غیر معمول بوده است؟های  آيا عالئم و يافته

مراقبت ثانويه بايد شـروع   ،نكته: بالفاصله پس از انجا  مراحل مختلف مراقبت اولیه

 گردد.
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كگگـده   بـالیگی در طـی هـر مراقبـت كمـك     هـای   نكته: محدوده تشـخیص و يافتـه  

 ،ی نورولوژيـك هـا  سـگدرو   ،. مانگد ديسترس تگفسی حاد همرا ه با تبباشد میتشخیص 

 .آنفلوآنزای شبه ها سگدرو تب و راش و يا 

ئی هـا  بیماریتواند ناشی از  میئی آنفلوآنزاهای شبه  ديسترس تگفسی يا سمپتو  -3

 باشد. تب كیو و يا طاعون ،بروسلوزيس، تو رمی، زخم سیاه، هيونال، لهمچون سارس

لیســم(و همچگــی  وك مانگـد فلــج شــل )بوت يــی نورولوژهــا ســگدرو از  مـی عالئ -3

كـاه  سـطح هوشـیاری     و میـالهی  ،سـردرد  ،ی شبه انسـفالیت مانگـد تـب   ها سیمپتو 

 ی ويروسی(ها انسفالیت)

 ،ئی همچـون سـرخك  هـا  بیمـاری ی پوستی همرا بـا راش در جريـان   ها سگدرو  -1

شوند  هموراژيك ويروسی ديده میهای  و تب آبله ،ی ريكتزيائیها عفونت ،مگگگوكوكسمی

 تواند با ساير عالئم و از جمله تب همراه باشد. میكه 

تگهـائی دال بـر تشـخیص قطعـی      یص بر اساس معیارهای سگدرومیك بهنكته: تشخ

با عالئم مشـابه   خصوصاً در مراحل اولیه و ها بیماریكه بسیاری از  يك بیماری نبوده زيرا

 توان به تشخیص قطعی رسید. میپاراكلیگیك های  لذا با كمك يافته ،تظاهر يافته

 

 :زيستیي ثانويه مصدومین حوادث ها مراقبتمراحل  -11-3

 (A) مرحله اول -1 -11-3

رفتـه )الگـوی تشـخیص و    كار بـه  زيسـتی ی هـا  سالحانسیدانس و شیوع بیگی  پی 

 حوادث و تلفات متعدد( -شگاخت
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 (B) مرحله دوم -11-3-1

كـه خـود شـامل     بايد دقت و احتیاط بسیار نمود )توجه به حفاظت شخصی دقی (

 موارد زير است:

 زيستیالف( احتیاطات استاندارد برای اغلب حوادث 

استفاده از ماسك و حفاظت از سطوح مخاطی و اسـتفاده از   ،ب( پس از وقوع حادثه

 ضروری است. ها چشمجهت محافظت از  تجهیزات مگاسب مانگد عیگك

 و هموراژيـك ويروسـی  های  تب ،از عواملی همچون طاعون زيستیج( اگر در حمله 

 اقدامات مرحله هفـتم ذيـل   رعايت احتیاطات اختصاصی و انجا  ،استفاده شده است آبله

 .ضروری است

 

 (C) مرحله سوم -11-3-3

 حمايتی بیماران جهت ادامه حیات و زنده ماندن مصدومی های  ادامه انجا  برنامه

 

 (D1)مرحله چهارم -11-3-4

راهكارهـا و  زوله نمودن بیمار و مصدو  بـر اسـاس   اي آلودگی از بیمار و همچگی  رفع

 های مطروحه در مباحث فو  آلگوريتم

 

 (D2) مرحله پنجم -11-3-5

 تشخیص بیماری بر اساس:

عالئـم  ، تعداد بیمـاران و مبتاليـان   ،تاريخچه تماس ،تاريخچه مختصر: شروع حاد -

 عالئم عصبی و پوستی ،عالئم تگفسی ،اولیه همراه با تب
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 ،تگفسـی  ،عالئـم درگیـری قلبـی    ،حیـاتی معايگات بالیگی شامل عالئـم  های  يافته -

 عصبی و پوستی

ی هـا  تسـت  ،شـیمیائی بیو ،شمارش سلولی ی آزمايشگاهی از جمله شاملها تست -

ی تشخیصـی سـريع از   هـا  تسـت شگاسی خصوصـا   ی میكروبها آزمون ،كبدی و انعقادی

 ی مولكو ر  ها تستبالیگی مانگد های  نمونه

 گرافی قفسه سیگه  ی تصويرنگاری مانگد راديوها تست -

 حدس و گمان تشخیصی تقريبا قطعی بیماری -

 

 (D3) مرحله ششم -11-3-6

تصاصـی بـا توجـه بـه     انجا  اقدامات درمانی و داروئی خصوصا اقـدامات درمـانی اخ  

 مرحله. اي  سبتاً مشخص بیماری درتقريبا تشخیص ن

 

 (E1) مرحله هفتم -11-3-7

 از جمله موارد زير: و عفونت زيستیحادثه  میكگترل اپید

 و استگشاقی) پگومونی( زو سیون ترشحات تگفسیاي : احتیاطات وطاعون -

همراژيك ويروسی: احتیاطات استاندارد تماسی عـا  جهـت جلـوگیری از    های  تب -

 تماس ترشحات بالیگی بیمار و مصدو  با مخاطات

 : احتیاطات استگشاقیآبله -

 و استگشاقی   زو سیون ترشحات تگفسیاي تگفسی: احتیاطات وزخم  سیاه -

 اقل احتیاطات استاندارد عا حد ،برای بقیه موارد -

 

 (E2) مرحله هشتم -11-3-8

 به مراجع ذيصالح میگزارش وقوع اپید
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 (E3) مرحله نهم -11-3-9

 زيستیتحقی  و رسیدگی دقی  و جامع اپیدمیولوژيك حادثه  

 

 (E4) مرحله دهم -11-3-11

 افراد در معر  خطر آموزش و دادن آگاهی به ديگران خصوصاً

 

 بندي و درمان سريع بیماران دسته -11-4

 ايـ  افـراد   بـه محـل مگاسـب جهـت درمـان برسـگد.       سرعت بهبیماران بدحال بايد 

 دار شوند.  بايست با رنگ سبز عالمت می

در دقیقه باشد بايد به ارزيابی سیستم گـردش  بار  11از  ارزيابی تگفس: اگر كمتر -

. اگـر  شـوند  مـی دار  عالمتدر دقیقه باشد با رنگ قرمز بار  11خون پرداخت. اگر بی  از 

 .شود میدار  عالمتتگفس وجود نداشته باشد با رنگ سیاه 

ارزيابی گردش خون: اگر زمان بازگشت پرشدن مويرگی كمتـر از دو ثانیـه باشـد     -

پردازيم.  می ض راديال را لمس كرد. در اي  صورت به ارزيابی سیستم مغزیبايد بتوان نب

ثانیـه   3نبض راديال وجود نداشته باشد يا زمان بازگشت مـويرگی بـی  از    كه صورتیدر

بايست هرگونه خونريزی خارجی نیـز   می ضم  . درشود میدار  عالمتباشد، با رنگ قرمز 

 مد نظر باشد.

ارزيابی سیستم مغزی: اگر بیمار توانايی انجا  دسـتورات سـاده را داشـته باشـد و      -

. اگـر بیمـار از   شـود  مـی دار  عالمتنسبت به مكان و زمان آگاهی داشته باشد با رنگ زرد 

 .شود میدار  عالمتدستورات اطاعت نكگد يا دچار عد  هوشیاری باشد با رنگ قرمز 
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 االب منطقه با درجه خطرمراقبت از بیماران در  -11-5

 گیر كـردن يـا بـه دا  افتـادن بیمـار ممكـ  اسـت        در صورت ی پزشكیها مراقبت

 ،آلـودگی محـیط  دلیـل   بـه  .بايست در اختیار باشـگد(  آ ت پزشكی میاحتیاج شود )ابزار

 اقدامات تهاجمی بايد به حداقل برسگد

 ی هوايیها راهكگترل  -

 ونتیالتوراستفاده بیمار از ماسك و يا  -

ی نخـاعی احتمـالی بعـد از پايـان اقـدامات      ها ارزيابی سريع بیمار از لحاظ آسیب -

 اولیه.

 

 (زيستیحوادث  بندي مصدومین )اولويتترياژ  -11-6

بیمـاران بـر   بگـدی   تقسـیم كردن و يك روش كلی بـرای  بگدی  طبقهبه معگی  ترياژ

وه كـه امكـان   مصدومی  انبـ  های اساس فوريت نیاز به درمان است. اي  روش در وضعیت

 .  شود می ك بیماران وجود ندارد، استفادهت برخورد كالسیك با تك

عمـل   .مشت  شده اسـت  ،كردنبگدی  دستهبه معگی  Trierترياژ از لغت فرانسوی 

ه بـرده شـد كـ   كـار   به و برای اولی  بار در زمان ناپلئون گردد میترياژ به ارت  فرانسه بر

چگـد  هر شـد.  می پايی برای سربازان زخمی استفادهدرمانگاه سربرای مشخص كردن يك 

ی ها جگگ. اولی  بار در شوند می مصدومی  به چهار يا پگج دسته تقسیم ،امروزه در ترياژ

بگدی مصدومی  جهت انتقال به صفو   اي  روش برای جدا كردن و اولويت جهانی اول از

 شد. می عقب استفاده

ی هـا  شد و دوره می را بر عهده داشت افسر ترياژ خواندهفردی كه مسئولیت اي  كار 

 پزشكان كار ترياژ را انجـا   ،زبان ی فرانسهها كرد. در كشور می خاصی را بدي  مگظور طی

برنـد و   مـی  بهـره  هـا  دهگد ولی در ساير كشورها برای اي  كار از پرستارها يا تكگسی  می
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اما ناگفته نماند كه تشخیص  ،ی داردتر ی مهمها معتقدند كه پزشك در زمان حوادث كار

های انتقال مصدومی  نیاز به تجربه و مهارت زيـادی داشـته و فـرد بايـد از علـم       اولويت

 كافی پزشكی نیز برخوردار باشد.

صـلیب سـرخ بـر    المللـی   بـی  ترياژ را از جمله وظايف كمیتـه  المللی  بی در قوانی  

مشخص شدن رتبه هر فرد يك رنـگ بـه او   مصدومی  پس از بگدی  اولويت. در اند شمرده

ا دستبگد بوده و زمان نصب چسب ييك نوار رنگی يا بر صورت به. اي  رنگ گیرد می تعل 

چـون بررسـی تمـا  مصـدومی       پذيرد. می گیر نبوده و در نهايت سهولت صورت آن وقت

يـك  كـه   شود می لذا امروزه توصیه .فرساست كل و طاقتمش توسط يك يا دو افسر ترياژ

و مصـدومی  پـس از ورود و ثبـت    ايجادشـده  مركز تخلیه در كگار و خارج مگطقه آسیب 

تريـاژ بخشـی از مـديريت انبـوه      ،از آن نقطه توزيع شوند. در حال حاضـر  ها برخی نشانه

 ساماندهی كرد.   توان مین مصدومان انبوه را جز با ترياژ صحیح .باشد می مصدومی 

مصدومان بر اساس نیاز آنان به خدمات فوريتی پزشكی بگدی  اولويت ،هد  از ترياژ

 توانـد  مـی  تريـاژ اولیـه   .انجا  ترياژ مگاسب مگوط به ارزيابی سريع مصدومان است است.

 .توسط ماهرتري  فرد حاضر در صحگه به انجا  برسد

 

 معیارهاي برخورد ترياژ -11-6-1

ی هـا  مراقبـت . دسترسـی بـه مگـابع    1. احتمال بقـا  3. فوريت )وضعیت مصدو ( 3

 پزشكی

 هـای مخصـوص رنگـی دريافـت     مصدومان به چهار دسته تقسـیم شـده و برچسـب   

ترياژ ثانويه  آوری، . در محل جمعشود می ترياژ اولیه در محل وقوع حادثه انجا  كگگد. می

با گذشت زمان ممك  است اولويت مصدومان  رسد. چون در حی  انتقال و يا می به انجا 

. انتقال مصـدومان  شود می پذيرش مصدومان ترياژ مجدد انجا  ،در هر مركز ،متغیر باشد

ی مرجـع نیـاز بـه    هـا  و از آنجـا تـا بیمارسـتان   آوری  جمـع از محل وقوع حادثه تا محـل  
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و از  باشـد  مـی  ی درگیـر دارد. آمبـو نس دارای انـواع گونـاگون    هـا  آمبو نسساماندهی 

. حسـب  شـود  مـی  ی پیشـرفته را شـامل  هـا  آمبـو نس ی ساده معمـولی تـا   ها آمبو نس

موقعیت، تعداد مصدومان، مكان جغرافیايی و امكانات موجود، ترابـری هـوايی و دريـايی    

در ايـ   ريـزی   برنامـه ی امـدادی نیازمگـد   هـا  سازمانگرفته شود. همه كار به تواند می نیز

 .باشگد می ی جايگزي  و تدوي ها خصوص، تعريف سگاريو

 

 اهداف ترياژ -11-6-1

ی پزشـكی میـدانی   ها مراقبتتشخیص سريع مصدومیگی كه نیاز به تثبیت فوری  -

 دارند

 گد نجات يابگدتوان می جراحی فوریتشخیص مصدومیگی كه فقط با  -

 :گیرد می روند ترياژ میدانی در سه سطح صورت

 

 (1. ترياژ در صحنه )ترياژ 1

مصـدومی  بـه دو گـروه     ،. در ايـ  نـوع تريـاژ   شود می غالباً توسط امدادگران انجا 

 ی پزشـكی فـوری  هـا  مراقبـت نیازمگد كه حاد )با عالمت نوار قرمز(  -3:  شوند می تقسیم

 گد مگتظر بمانگد.توان می كه غیر حاد )با عالمت نوار سبز( -3. باشگد می

 

 (1. ترياژ مديكال )ترياژ 1

ی پزشكی پیشرفته )اورژانس صحرايی( و ها مراقبتدر محل ورودی پست اي  ترياژ 

ی تريـاژ  هـا  كـارت . در ايـ  مرحلـه روی   گیـرد  می توسط نیروهای مجرب درمانی صورت

(Tagكه با رنگ كدبگدی شده ) تـری از مصـدومی  ثبـت و در چهـار      اطالعات دقی  ،اند

رنـگ سـبز    ،درمان تـأخیری( رنگ زرد ) ،رنگ قرمز )درمان فوری( شكل بهسطح درمانی 

 .شوند میبگدی  طبقه رنگ سیاه )فوت شدگان( و )درمان سرپايی(
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 (3رياژ انتقال )ترياژ . ت3

اي  ترياژ قربانیان را برای انتقال به مراكز درمـانی كـه از پـی  هماهگـگ و آمـاده      

ی پیشـرفته بـا همـاهگگی پسـت     هـا  مراقبـت كگد. مدير پسـت   میبگدی  اولويت ،اند شده

بیمارستان و بر اساس وضعیت قربانیان و مقصد، نوع وسیله نقلیه و اسكورت  فرماندهی و

 بدي  شكل است: ها بگدی در اي  خصوص طبقه كگد. می درمانی را تعیی 

رنگ قرمز: فوراً، توسط آمبو نس مجهز و اسكورت پرستار )به اتـا  عمـل و يـا     -

ICU) 

 گر.دو اسكورت امدارنگ زرد: پس از گروه قرمز توسط آمبو نس  -

رنگ سبز: در پايان عملیات توسط وسايل نقلیه موجود و بدون اسكورت )عمدتاً  -

 (.شوند مین به بیمارستان اصلی مگتقل

 يابگد. می رنگ سیاه: به سردخانه انتقال -

 

 روش ترياژ -11-6-3

از روش  ،سريع قربانیانبگدی  طبقهبرای ارزيابی و  ،های مصدومی  انبوه در وضعیت 

START اولويت  ،. در اي  روش مصدومی  كه قادر به راه رفت  هستگدشود می استفاده

هـای   ها و قوای ذهگی، اولويت رسانی بافت و بقیه بر اساس وضعیت تگفسی، خون)سبز(  1

هـای اولیـه بجـز بـاز      . بايد توجه كرد كه در حی  ترياژ كمكگیرند می قرمز، زرد يا سیاه

 مجاز نیست. ،ترل خونريزی شديدو كگی هوايی ها راهكردن 

 

 ي ترياژها كارت-11-6-4

دارای يك سوراخ هستگد كه بـه   ها كارت .اند ی ترياژ تهیه شدهها كارتانواع مختلف 

 كه اغلب دارای اي  مشخصات هستگد. شوند می وسیله ن  به گردن قربانی بسته
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يـا   1دارای شـماره  قطعات رنگی جداشونده بر اساس اولويت بیمار كه همه آنها  -3

 رقمی يكسان و مشابه با شماره كارت هستگد. 3

مشخصات فیزيكی شامل نا  يا شماره، س ، جگس، زمان، نـبض، تـگفس، فشـار     -3

 .AVPUسطح هوشیاری با استفاده از مقیاس  و خون

 ديده. گذاری نقاط صدمه ير روبرو و پشت انسان برای عالمتدو تصو -1

دهگـده،   مل نوع جراحت بیمار، واحـد انتقـال  انتقال شاقسمت مربوط به مسئول  -0

 زمان اعزا  و مقصد.

 قسمت مربوط به نوع صدمات با توجه به اولويت در پشت كارت. -1

 :گیرد می روند ترياژ میدانی در سه مقطع صورت

 

 ترياژ در صحنه -11-6-5

 پیـدا مصدومی  در صحگه حادثه يعگی محلـی كـه اولـی  بـار     بگدی  طبقهاي  ترياژ 

. اي  تريـاژ بـه علـت محـدوديت مگـابع      باشد می و يا در محل تجمع مصدومی  شوند می

بـا توجـه بـه     .شود می ی اورژانس انجا ها ان و گاهی تكگسی توسط امدادگر درمانی غالباً

ديگر لبا مصدومی  قرمـز و زرد را از يكـ  گران تجربه كافی در ترياژ ندارند و غاكه امداد ي ا

: اول شـوند  مـی  مصـدومی  بـه دو گـروه تقسـیم     ،در اي  نوع تريـاژ  ،دهگد نمی تشخیص

گـد مگتظـر   توان مـی  كـه  دو  كسانی ی پزشكی فوری هستگد،ها مراقبتكه نیازمگد  كسانی

سـبز و  )مصدومی  به حاد يا قرمز و زرد و غیـر حـاد   بگدی  طبقه ،به عبارت ديگر .بمانگد

دومی  غیـر حـاد بـا نـوار سـبز      مصدومی  حاد بـا يـك نـوار قرمـز بـزر  و مصـ       (،سیاه

بگـدی   طبقـه زمان ترياژ در صحگه ) شامل ارزيـابی،   ،. با اي  روششوند می گذاری عالمت

 يابد. می غلط نیز كاه بگدی  طبقهقابل توجهی كوتاه و طور  بهگذاری و انتقال(  عالمت
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  ترياژ مديكال -11-6-6

ی پزشكی پیشرفته و توسـط پرسـگل بـا    ها مراقبتاي  ترياژ در محل ورود در پست 

چـه  پـذيرد. اگر  مـی  صـورت  ،ی پزشكی كه مهارت زيادی در ترياژ دارندها مراقبتتجربه 

مصدومی  بیشتر مجروحی  هستگد ولی برخی حوادث ويهه مثل مسمومی  غذايی انبـوه  

از ی شـديد دارنـد و   ها مراقبتهای شیمیايی قربانیانی دارند كه فقط نیاز به  و مسمومیت

 ح. از اي  جهت پزشـك متخصـص ارجـ   باشد می درمان اولیه شوك در احیاء ،اي  گذشته

 متخصـص بیهوشـی و جـراح    ،پزشك متخصص اورژانس مسئول ترياژ به ترتیب:عگوان  به

. در ايـ   باشـد  مـی  ی مـورد نیـاز  هـا  مراقبتتعیی  سطح  ،. هد  ترياژ مديكالباشگد می

. شـود  مـی  اسـتفاده  ،انـد  بگـدی شـده  كه با رنـگ كد های ترياژ  كارتيا  tagمرحله كه از 

و بـا اسـتفاده از    شـود  مـی  ثبـت  هـا  كـارت تـری از مصـدومی  روی ايـ      اطالعات دقی 

 .شوند میبگدی  طبقههای رنگی، مصدومی  در چهار سطح درمانی  برچسب

 ها مراقبتنیازمگد مراقبت فوری برای تثبیت وضعیت هستگد و بدون اي   قرم : -1

دهگد. مثل شوك بـه هـر    می در عر  دقاي  تا كمتر از يك ساعت جان خود را از دست

مساوی، خونريزی شـديد خـارجی، قطـع    های نا علت، اختال ت تگفسی، ضربه با مردمك

ی انفـاركتوس، میوكـارد   هـا  ی هـوايی نشـانه  ها راهسوختگی شديد صورت و  ،عضو ناقص

ی میدانی فـوری  ها مراقبتمسمومیت شديد و مراحل بحرانی زايمان. اي   )سكته قلبی(،

كـه آنهـا    شود می برای مصدومی  كه مستعد زنده ماندن و نجات از مر  هستگد موجب

همچگـی   . تا انتقال به يك مركز درمانی دوا  بیاورند و برای درمان آنهـا را آمـاده نمايـد   

 . شود می ددد آنها از قرمز به زرمجبگدی  طبقهموجب 

تـا حـدی بـا     تواند مینیازمگد مراقبت و نظارت دقی  هستگد ولی مراقبت  زرد: -1

زيرا اي  بیماران بدون اقدامات درمانی هم حداقل يك ساعت يا بیشـتر   ؛تاخیر انجا  شود

گونـه  و بـرای بـروز هر   شـوند  مـی  گیـری  . به هر حال تما  اي  بیماران ر آورند می دوا 

. خطر گیرد می و اولی  اقدامات درمانی برای آنها صورت دشون می نظارتعوار  به دقت 
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 ،شكستگی فمور و لگـ   ،ترومای شديد شكم( شكستگی مركب ،شوك ) مثل حمله قلبی

ضربه مغزی همـراه بـا كـاه  سـطح هوشـیاری و مصـدومی  بـا         ،ی شديدها سوختگی

 وضعیت نا مطمئ .

افرادی هستگد كه صدمات خفیف دارند و بدون درمان هم خطر مر  يـا   سب : -3

هـای   ی كوچك، سوختگی و زخمها مثل شكستگی ،كگد نمی عوار  دائمی آنها را تهديد

اي  بیماران پـس از پانسـمان و    .خفیف، اختال ت عصبی، روانی، اختال ت زنان و زايمان

مصـدومیگی نیـز كـه مسـتعد      اهگد يافـت. بگدی در انتهای عملیات میدانی انتقال خو آتل

و در  شـوند  مـی بگدی  طبقهمر  هستگد و امیدی به زنده ماندن آنها نیست در اي  گروه 

 ؛يابگـد  مـی  هگوز زنده باشگد به مراكز درمانی انتقال كه صورتیانتهای عملیات میدانی در 

ايـ    هـا  بگدی بقهدر برخی ط .و شوك در مراحل پايانیدرصد  31 مثل سوختگی بی  از

 .شوند می گروه با رنگ آبی مشخص

ی هـا  و كمك CPRكه مصدو  متاسفانه با توجه به انجا   يا خاكستري: سیاه -4

 اولیه به تشخیص پزشك فوت كرده است.

 اجسـاد دفـ    ،شـود  مـی  صـالح تهیـه   براساس دستورالعملی كه توسط مراجـع ذی 

 .شود می

يك مصـدو  بـا سـوختگی     .كگگد می ايجابی متفاوتی را ها شرايط ويهه پاس  نكته:

. در يـك حادثـه بـا    دشـو  مـی بگـدی   طبقـه كالسـیك در گـروه قرمـز    طـور   بهدرصد  11

جـدی  طـور   بهاي  مصدو  بايد  ،كی مصدومی  و دسترسی به مگابع درمانی  ز اند تعداد

 ی ويـهه انتقـال يابـد. ولـی در    ها مراقبتبه يك واحد  سرعت بهتحت مراقبت قرار گیرد و 

يك سانحه با مصدومی  انبوه كه مگابع درمانی محدود هستگد، شروع درمان يك چگـی   

تـا يـك سـاعت مـادامی كـه مشـكالت تگفسـی نـدارد بـه           توانـد  مـی  مصدو  سوختگی

 .شود میبگدی  طبقهاي  مصدو  در گروه زرد  ،اي اخته شود و بگابراند تاخیر
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 ترياژ انتقال -11-6-7

ی پزشـكی كـه از پـی     هـا  مراقبـت مصدومی  را برای انتقال بـه مراكـز    ،اي  ترياژ

ی پزشـكی پیشـرفته در   ها مراقبتكگد. چگانچه پست  میبگدی  اولويت ،اند هماهگگ شده

، تعـداد مصـدومی  قرمـز    شـده  انجـا  های  ايفای نق  خود موف  باشد، در نتیجه درمان

و در  شـده  ، مجـددا ارزيـابی  انتقـال  ز  است مصدومی  قبل از  اي يابد. بگابر می كاه 

ی پزشـكی  هـا  مراقبـت مسـئول پسـت    يابـد.  مـی  بر چسب رنگی آنها تغییر ،صورت لزو 

پیشرفته بر اساس وضعیت مصدومی  و با هماهگگی پست فرماندهی و بیمارستان مقصـد  

كگد كه چه كسانی به كدا  مقصد و با چـه وسـیله نقلیـه و اسـكورت درمـانی       می تعیی 

 يابگد.   یم انتقال

 بگدی رنگی مصدومی  به قرار زير است:كد

سكورت درمـانی بـه   يا در اولی  فرصت ممك  توسط آمبو نس مجهز و ا قرمز: فوراً

 كلی دو دسته هستگدطور  بهاي  مصدومی   .يابگد می شده انتقال بیمارستان تعیی 

 اورژانس هستگد   كه نیازمگد اقدامات الف( كسانی

 شوند می مگتقل ICUكه به بخ   ب( كسانی

پـس از انتقـال مصـدومی  قرمـز توســط آمبـو نس و اسـكورت امـدادگر بــه         زرد :

 .يابگد می بیمارستان انتقال

 

  اقدامات -11-6-8

 تگفس و گردش خون  -كگترل راه هوايی  -3

 قرار دادن مصدو  در وضعیت مگاسب -3

 كگترل خونريزی  -1
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انتقـال   ،اولويـت  تـري   مهـم  ،باشد كه در صحگه حادثهامدادگر بايد به خاطر داشته 

های  ی پزشكی پیشرفته، ضم  اطمیگان از انجا  كمكها مراقبتمصدومی  حاد به پست 

 -كـه احیـای قلبـی    جـائی   از آن .باشـد  می كلیدی مثل راه هوايی و كگترل خونريزی اولیه

د، در صـحگه يـك   دهـ  می زمان و نیروی انسانی زيادی را به خود اختصاص CPRريوی 

  انجا  شود. CPRحادثه با وضعیت مصدومی  انبوه هرگز نبايد 

 

 مدارک پ شكی ترياژ و كار برد آنها -11-6-9

 ی مسـیر مصـدومی  حركـت   ل بخ  يا گروه از ابتدا تـا انتهـا  مسئو ،در ترياژ اولیه

آيد. در اي  مرحله چگانچـه پرسـگل كـافی حضـور      دست بهكگد تا تعداد تقريبی آنان  می

 شـوند  می گذاری عالمت ،داشته باشگد، همزمان قربانیان براساس وخامت ظاهر حال آنان

و  طر  كگگـد، مثـل بـاز كـردن راه هـوايی     كگگده زندگی را بر كه بتوانگد مشكالت تهديد

طبقـه يـا   چگدی بـزر   هـا  سـاختمان كگترل خونريزی شديد. در سوانح خیلی بزر  كه 

يـك تـیم تريـاژ     ،بیگگد، مسئول ترياژ برای هر طبقـه يـا ناحیـه    می نواحی متعدد آسیب

 كگد. می تعیی 

 

 ي ترياژها كارت -11-6-11

 ابتدا با ارزيابی سريع وضعیت مصدو  اولويت او را تعیی  كگید. -3

قـرار دارد  سبز و سـیاه  ، زرد ،قرمز قطعه رنگی 0در با ی كارت از با  به پايی   -3 

قطعات رنگـی كـه    .رقمی يكسان هستگد 1يا  1كه همه آنها دارای يك شماره شگاسايی 

با تر از اولويت مصدو  هستگد را از محل نقطه چـی  جـدا كگیـد. مسـلما اگـر اولويـت       

. در ارزيـابی و تريـاژ مجـدد، چگانچـه اولويـت      شـود  مـی ن مصدو  قرمز باشد چیزی جدا

  بهتر شود(، مجدداً قطعه با تر از اولويـت فعلـی را جـدا    مصدو  تگزل كگد )حال مصدو
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اولويت قربانی بـا تر بـرود  ز  اسـت كـارت تريـاژ را       ،كگید و چگانچه در ارزيابی مجدد

اولويت قربـانی اسـت.   دهگده  نشانرنگی با يی  ههمیشه قطع ،به اي  ترتیب عو  كگید.

نداشته روی تار شده ولی جراحتی برسانحه گرف يكی از مصدومی  در كه صورتیضمگاً در 

گونه جراحات و عـوار   برای هربگابراي  مصدومی   «.غیر مجروح»كارت ترياژ بگويسید 

 .شوند می بعدی نظارت

انتقـال   ،درحوادث استانی يا ملی كه در مگطقه قابل پاسخگويی نیسـت نحوه انتقال: 

سیسـتم   ايـ   در ياشـد.  مـی  نیـاز انتقال زمیگـی مـورد   بر  عالوههوائی با بالگرد و هواپیما 

  :شوند میبیماران با درنظر گرفت  چهار شاخص ارزيابی 

 بلگد شدن و راه رفت  -

 وضعیت تگفسی -

 رسانی وضعیت خون -

 وضعیت هوشیاری -

بیمارانی كه در صحگه حادثه قادر به راه رفت  هستگد بايد بـه محـل امگـی مگتقـل     

 . شوند

 

 

 

 



 

 

 
و كنترل سازي  قرنطینه

 گسترش آلودگی

 

 

 

 

 

  

سیزدهم فصل  



 

 

 

 



          483    یو كنترل گسترش آلودگ يساز نهیقرنط :سی دهمفصل 

 

 

 مقدمه -13-1

ی عفـونی  هـا  بیمـاری دو واژه پزشكی در حوزه كگتـرل  سازی  قرنطیگهايزو سیون و 

مثـال قبـل از پهلـو گیـری     عگـوان   بـه كاربرد داشـته اسـت.   دوران قديم د كه از گباش می

 مدتی كشتی و مسـافري  آن را در نزديـك سـاحل    ،خارجی در بگادر كشورهاهای  كشتی

عالئـم   آن، در مرحله نهفته و با بروز داشتگد كه در صورت وجود بیماری خصوصاً مینگه 

يك قرنطیگه اولیه و ساده جهت افراد بـا شـك بـه ابـتال و در      اي  بالیگی آشكار گردد كه

 ،. بگـابراي  هـد  از قرنطیگـه سـازی    باشد میی عفونی و واگیردار ها بیماریمرحله اولیه 

كه در دوره قرنطیگـه   باشد میجداسازی افراد با آلودگی و ابتال به بیماری در دوره نهفته 

زو سیون بايد گفت كه هد  از آن جداسـازی بیمـاران   اي گردد. در مورد میعالئم آشكار 

زو سـیون دارای  اي .باشد میبرای پیشگیری از گسترش انتقال آن به ديگران و افراد سالم 

 .باشد میتگفسی و تماسی عا   -انواع تگفسی، قطرات ترشحی دهانی 

 

 والسیون و احتیاطات تماسی بیمـاران و پرسـنل   اي انواع -13-1

 داري عفونی و واگیرها بیماريانتقال  پ شكی بر پايه نحوه

 یاطات تنفسی عوامل منتقله از هوااحت -13-1-1

احتیاط برای موارد ناشی از قطرات تگفسی و يا ذرات میكروبـی كـوچكتر و    اي  نوع

يابگـد،   مـی ی تگفسـی تحتـانی و آلوئلهـا راه    ها راهمیكرومتر كه در نهايت به  1يا مساوی 

 ،سـل  ،انتقـال بـا  بـدي  شـكل شـامل سـرخك       بـا خطـر  های  . میكروارگانیسمباشد می

گونـه از  ايگ بیماران با ابـتال بـه   باشگد. میتگفسی  و احتما ً آنتراكس و طاعون مرغان آبله

زولـه شـده و هـوای در    اي فشار هـوای مگفـی  بايست در اطا  اختصاصی و با  می ها بیماری

و كادر پزشكی هگگـا  ورود بـه اطـا      هديبار در ساعت فیلتر گرد 1جريان اطا  حداقل 

دسـتك  و كفـ    ، گـان اسـتفاده از  امكانات احتیاطات عـا  كـه شـامل    بر  عالوهمذكور 
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ــا فیلتــر هپــا )  ــوان HEPAمگاســب اســت بايــد از ماســك اختصاصــی ب ( كــه دارای ت

 باشگد، استفاده نمايگد. %31میكرومتر قطر بی  از  3فیلتراسیون ذرات تا 

 

 احتیاطات ترشحات تنفسی ب رگ -13-1-1

ذرات  ايـ   گـردد.  مـی جـاد  اي عطسه و صحبت نمودن ،سرفه دنبال بهاي  نوع انتقال 

 دنبـال  بهذرات  اي  د.گنماي میدر هوا باقی نمانده و سقوط  ، به مدت طو نیازهاند دلیل به

لـذا   ،نمايگـد  مـی جـاد بیمـاری   اي دهان و تگفس در فرد حسـاس  ،تماس با مخاطات چشم

بايست از ماسـك اسـتاندارد مانگـد     می ،پرسگل پزشكی در فاصله تماسی يك متر و كمتر

تـوان بیمـاران    مـی  ،بیمـاران  ايـ   استفاده نمايگد. در اطا  بستری N92ماسك جراحی 

و  آنفلـوآنزا ، آنفلـوآنزا ئی مانگـد هموفیلـوس   هـا  عفونـت بیماران مبتال به )مانگد مشابه را 

بسـتری   (ی تگفسی ويروسی ديگر، مگگگوكـوك و مايكوپالسـما  ها عفونتبسیاری ديگر از 

  ندارد.نموده و اطا  نیاز به فشار مگفی 
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 N100و  N95از ماسكاي  : نمونه1-13 شكل
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 ماحتیاطات تماسی عا -13-1-3

نیاز به احتیاط داشته و پوشیدن گـان و دسـتك  بـه همـراه كفـ        میدر حد عمو

اسـتفاده از عیگـك مگاسـب و ويـهه كـادر       ،مگاسب كافی بوده و بـرای مراقبـت از چشـم   

بیمـاران مـوارد مشـابه نیـز قابـل بسـتری        اي  گردد. در اطا  بستری میپزشكی توصیه 

 ويروسی.های  دز و هپاتیتاي  ،ها گاستروآنتريتگوارشی و ی ها عفونتباشگد مانگد  می

 

 كردن افراد آلوده  اي وله -13-1-4

 ( مثبت و  )مگفی  فشرده  هوای  های گراديان از  استفاده  طري  از محیط اقدا ،  اي  در

  بـه   افزايگـده   جريـان   كه  زمانی در  مگفی فشار .شود می  جداسازی ،موجود مگافذ  حذ  و

  اسـتفاده  شد،  اشاره قبالً  كه  گونه هماندارد.  ، وجودشود می وارد  شده  ايزوله  ناحیه  داخل

 سـاير   محافظـت   بـرای  هـا   بیمارستان در  توبركلوزيس  یها بخ   ايزو سیون  یها اتا  از

  ايـ   .باشـد  می  مگفی فشار  ،نواحی  اي   داخل در ،زا عفونت عامل  تكثیر برابر در ها قسمت

 محـیط   داخـل  در هـا  ژنپاتو  مقابل در  افراد بیمارستان ساير  محافظت  برای  سیستم  نوع

 فیلتـر   يـك  از عبـور  از بعـد  هـا  اتا   اي  در موجود  هوای .شود می  ازیاند  راه  ايزو سیون

HEPA یهـا  محفظـه  .شـود  مـی  رهـا  اتمسـفر   داخـل   به  بیوسیدال  كگترل  یها اتا  و  

  ،نتیجـه  در و  فرسـتاده  خارج  به را  داخل  هوای هستگد  مثبت فشار  دارای  كه  شده  ايزوله

  یهـا  بخ  از  برخی ،برای مثال  .باشد میم  اي  خارجی  آلودگی برابر در  آن  داخلی  فضای

  مـابقی   كـه  حـالی رد دارد، مثبت فشار و  بوده  ايزوله توبركلوزيس بخ  مانگد  بیمارستان

  داخـل   هوای  بگابراي  .باشگد می  مثبت فشار  دارای مجاور،  یها اتا   حداقل يا  بیمارستان

 از  عاری  خالص  هوای  اي  و شود می  تصفیه HEPA  فیلترهای از  استفاده با  ها بخ   اي 

 .باشد می زا عفونت  عوامل  هرگونه
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 زيستیفی يكی در مقابل عوامل  يها تحفاظ -13-3

 تجهی ات حفاظتی فی يكی انفرادي -13-3-1

  یهـا  ماسك  ،ای هسته ، میكروبی ، شیمیايی  یها جگگ  مخصوص  تگفسی  یها ماسك

 بـر  مـؤثر   حفاظت  باعث  مخصوص  چكمه و  دستك  ، مخصوص  لباس ،NBCاستاندارد 

  مخصـوص   فیلترهـای   بـه   كـه  موجود  تگفسی  یها ماسك. شوند می  میكروبی  حمله  علیه

 حفـظ  میكرومتر 1/3الی  3از  بزرگتر  ذراتی از را تگفسی  سیستم گدتوان می هستگد مجهز

به قـدری راحـت و قابـل     M40مثل نمونه  ها ماسكاي  شده  بهسازیكگگد. امروزه انواع 

ی هـا  لبـاس گـد شـب را بـا آن بـه صـبح برسـانگد.       توان مـی كه سـربازان   باشگد میتحمل 

  میكروبـی بـوده و باعـث    - شـیمیايی   هـای افزار جگگ  كه ويهه شده ساختهمخصوصی نیز 

 حد در نیز  نظامی  مرسو   های يونیفر   حتی .گردند می  میكروبی  عوامل  مقابل در  حفاظت

 و  آلوده افراد شوند. محیط  طري  از  پوستی  آلودگی  علیه بر  حفاظت  باعث گدتوان می خود

  پتوهـای    ی  بايسـتی  نیسـتگد   مخصـوص   چكمـه  و  لباس  پوشیدن  قادر به  كه  بیمارانی

  ايـ  صـورت   در  شوند. البته  حمل  طري   همان  و به  پیچیده  مجروحی   حمل  مخصوص

  هـای  گیرد. حفاظت  انجا  او  نیز برای  مگاسب  تهويه و  شده  بازرسی  بايستی بیمار  ماسك

  یها پگاهگاه  انواع شامل استفاده از اند شده  آلوده  زيستی  عوامل  به  كه  مگاطقی در  عمومی

 فشـار   دارای و  شـده  مجهـز   مخصـوص   فیلترهای با  تهويه  سیستم  به  كه هستگد  مگاسب

  طري  از تگها هوا  جريان حفظ كگگد.  زيستی  آلودگی از را افراد قادرند و باشگد می  مثبت

  نكتـه   تـذكر ايـ    .شـود  مـی   پگاهگاه  داخل  به  آلودگی  عوامل ورود  مانع  مخصوص فیلتر

ی آلودگ رفع  بايستی حتماً ،ها پگاهگاه  گونه اي   به ورود از  قبل  آلوده افراد  كه  است  ضروری

 را  معمولی  یها اتا  و  ساختمان  توان می  نداشت وجود  مخصوص  یها پگاهگاه اگر. شوند

 فیلتـر   به مجهز  ،تهويه  سیستم  تعبیه و آنها  یها  روزنه و ها  پگجره  كردن مسدود  طري  از

 كرد. نفوذ  قابل غیر و  ايم   مخصوص
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  عملیـات   اغلـب  ،نظـر  مـورد   مگطقـه  در  نظـامی   عملیـات   ادامـه   لـزو    بـه   توجه با

  بگـابراي   داد.  انجـا    محـل  در موجـود   یهـا  پگاهگـاه   همـان  در  تـوان  می را  امدادرسانی

  انجـا   و  بیمـاران  از  حفاظت  مكان  اند بهتري  شده مجهز مگظور  اي   به  كه  يیها پگاهگاه

 بـا   آلـودگی  اثـر  بـر   شـان  بیماری  كه  بیمارانی آيگد. می شمار  به نیز  اولیه  درمانی  عملیات

 لزومـاً  باشـگد   شده  آلوده  میكروبی  عوامل با مشخصاً  كه  افرادی يا و باشد  زيستی  عوامل

  بـه  مجهـز   یهـا  پگاهگاه اگر بگیرند. قرار  اورژانسی  مراقبت  تحت ها پگاهگاه  داخل  بايستی

  است بهتر  عادی شرايط در باشد  نداشته وجود  میكروبی  عوامل از  كگگده جلوگیری فیلتر

 شوند. مستقر بلگد  یها جايگاه و  تپه  روی بر افراد

 

 
 زيستیي محافظت كننده ها لباساز اي  نمونه: 1-13شكل 
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 شیدهپوي سرها در محیط ها آئروسلكنترل بیو -13-3-1

 ها بیوآئرسل نیاز حد در  رطوبت و دما معمو ً  كه سرپوشیده   های محیط و  اماك  در

 بیشـتر  هـا  آئروسـل بیو ،باشـگد  مـی موجـود ن   هم  مزاحم  های فاكتور ضمگاً و  داشته وجود

 نیز  عادی شرايط در  كه  بیگیم می رو  اي  از شوند.  مگتقل گدتوان می بهتر و  كرده  مقاومت

  حمالت در  بگابراي  . است بیشتر  سرپوشیده  فضاهای در واگیردار  یها بیماری  شیوع خطر

 در  متراكمـی   جمعیـت  اگـر   خصوص  به  سربسته  های محیط  به  خاصی  توجه بايد  زيستی

 نمود.  معطو   ( غیره و ها پگاهگاه ها، نقاهتگاه ها، بیمارستان  )مثل دارند  اقامت آنها

  زيستی  دفاع  اولیه  اصول از هوا در ها میكروارگانیسم  كگترل  ،فو   مطالب  به  توجه با

 از  كـه   است موجود هوا در ها ژنپاتو و ها آئروسلبیو  كگترل  برای  مختلفی  طر  .باشد می

  یهـا  راه  ،عمـل  در نمـود.   اشاره  نشیگی ته و  ، جابجايی كردن  پرتاب  به  توان می  جمله  آن

  بـرای   فیزيكـی   جداسـازی  و  ماورای بـگف    اشعه از  استفاده ، تصفیه ، تهويه  مثل  مؤثری

 گیرند. قرار  استفاده مورد دگتوان می ها  آئروسلبیو  كگترل

 

 
 M51موسوم به  زيستیي ها از سنگراي  نمونه: 3-13شكل 
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  تهويه -13-3-3

 هـوا  در  مختلـف   ذرات  تجمـع  از  جلـوگیری   بـرای   متـداول  بسـیار   روشی  «تهويه»

انجـا    دارد، وجـود  هـوا   آلـودگی   كـه   امـاكگی  در هوا  جريان با ايجاد  عمل  اي  .باشد می

  خارج  هوای  ،نتیجه در  كه داد  انجا   پگچره  يك  كردن باز با توان می را كار  اي  گیرد. می

  هـوای   ،حرارتی  در واحدهای  مطبوع  تهويه از  استفاده با كگد. می  حركت  داخل  سمت  به

  بـرای  هـا  روش  اثرتـري    كـم  از  يكـی عگوان  به  تهويه .شود می  مگتقل  اتا   داخل  به  خارج

 .باشد می  زيادی  اهمیت  دارای  حال  اي  با ،شود می  محسوب هوا در ها آئروسلبیو  كگترل

  ،نتیجـه  در و  شـده   آن  خـارج   هوای با  ساختمان  داخل  هوای  شدن مخلوط  باعث تهويه 

  به  ساختمان از  خارج  هوای ورود ،موارد از  بعضی در يابد. می  كاه  هوا در موجود  ذرات

  ،مثـال   بـرای  گردد.  ساختمان  داخل  هوای در موجود  ذرات  افزاي   باعث تواند می  داخل

  متكی  تهويه  به تگها هوا  پا ي   برای  كه  هايی بیمارستان در  شده انجا   یها بررسی  طب 

 از بیشـتر   بیمارسـتان   داخـل  در هـوا  در موجـود   قارچی  ذرات  كه شد  مشخص هستگد،

  كـاه    بـرای   تگهـايی   به  تهويه  كه دهد می  نشان  موضوع  اي  .باشد می  آن  خارج محیط

  بـرای   بگـابراي   .باشـد  مـی ن  كـافی  هـوا  در  پراكگـده   هـای  آئروسـل بیو  مالحظـه   قابـل 

 هـا  آئروسـل بیو  كگترل  یها روش ساير بايد ها، بیمارستان  مخصوصاً  عمومی یها ساختمان

 .شود  برده كار  به نیز

 

 یلتراسیونف -13-3-4

  روش  يـك عگـوان   به هگوز و  بوده  ساده نسبتاً ، جهت  يك از هوا  جريان  فیلتراسیون

  فیلترهـای   مثـل  فیلترهـا،  از  بعضـی  رود. مـی كـار   بـه  هـوا   آلـودگی   كگتـرل   بـرای  مـؤثر 

HEPAًًدر معمـو ً  فیلترهـا   نوع  اي  كگگد. جدا را  پاتوژن  ذرات  تمامی گدتوان می تقريبا 

 در  نـدرت   بـه  هـا  صـافی  اي  با ،  قیمت  علت  به  البته .شوند می  استفاده  زيستی  هودهای
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  ای تصـفیه   یها سیستم ساير،  عو  در .شوند می  استفاده ها ساختمان  تهويه  یها سیستم

  كیسـه   شـبیه   كه شوند می  استفاده موسومگد، خانگی  تهويه  ای كیسه  فیلتراسیون  به  كه

  ارزيـابی  غبـار   لكـه  درصـد  از  اسـتفاده  بـا  هـوا   های صافی معمو ً كگد. می كار  جاروبرقی

 بـا    درصـدهای  .شـوند  می جدا فیلتر توسط  كه  است  ذراتی  اندازه  شاخص  كه ،شوند می

 مـورد   فیلترهـای   بـرای   معمـول   ارزيابی .باشد می  بیشتر فیلتراسیون  كارآيیدهگده  نشان

  بـرای   كه  است  داده  نشان  مطالعات . درصد است 11تا  11 ها ساختمان اكثر در  استفاده

  فاكتورهـای  .باشـد  مـی  درصد نیـاز  33  میزان  به اًتعمد هوا از  ويروسی  ذرات  كردن جدا

 و هـوا   گردش سیستم  نوع  به دهگد، می قرار تأثیر  تحت را  فیلتراسیون  كارآيی  كه  ديگری

  كـه   ای ماده ، استفاده مورد  كیسه  نوع ، ساختمان  داخل در هوا  حركت در  آن تأثیر  میزان

  سطحی  تخلخل  اندازه و نیز به (، غیره و  شیشه  پشم ، )نايلونی  شده  انتخاب فیلترعگوان  به

مجموعـاً   فاكتورهـا   ايـ    همه .باشد می  وابسته ( غیره و میكرومتر 1میكرومتر، 3فیلترها )

 دهگـد.  می قرار تأثیر  تحت را ها آئروسل  حاوی  ذرات  و جداسازی هوا  فیلتراسیون  كارآيی

  به قادر ها سیستم  اي  بیشتر هگوز ، است  دستیابی  قابل  فیلتراسیون با  كه  كارايی  رغم  علی

  گونـه   اي  در شايد .باشگد مین هوا در ها ويروس  مخصوصاً ها، میكروارگانیسم انتشار  توقف

  ضـروری  ، تـگفس   بـرای  هـوا  وجود از  اطمیگان  برای  ويهه  حل  راه  يك از  استفاده ،موارد

  .باشد

 

 ها آئروسلبیو  كنترل -13-3-5

  همه  نابودی  برای را  آن  توان می  كه  است  تكمیلی  مرحله  يك  ،كشگده  عوامل  كگترل

 زا  عفونـت   قابـل  غیـر  و آنهـا   بودن  زنده از  اطمیگان و هوا در موجود  های میكروارگانیسم

  مثـل  هسـتگد،   دسـترس  در  زيادی  كگی ريشه  یها روش داد. قرار  استفاده مورد  بودنشان

. UV بـا   پرتوافشـانی  و دهـی   شـديد، ازن   زدايـی   آب يـا   كـردن   خشـك  با ،  دهی حرارت

  شده  ثابت .باشد می  ك  میكروب  ،بگف   ماورای پرتو از  استفاده مورد  روش  تري  معمول
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  میـزان   البتـه  .باشد می دارا را ها ژنپاتو از  زيادی  انواع  كردن مهار  توانايی UV  كه  است

 از  اسـتفاده  بـا   بیمـاری   شیوع مهار و  كگترل . است  متفاوتها  میكروب از  بعضی  مقاومت

  هـوای  . گرفـت  قرار  بررسی مورد  بیمارستان  يك  توبركلوزيس  بخ  در UV پرتوافشانی

  هگـدی   های خوكچه  نگهداری  قفسه دو  داخل  به  تهويه  مجرای  يك  طري  از  بخ  ةآلود

  قفـس  و بـود   شده  افشانی پرتوUV پرتو با  را كه  هوايی ها، قفس از  يكی شد.  داده  سو 

 هوا  حاوی  اتاقك در  هگدی  های خوكچه .كردند  دريافت را  پرتوافشانی  بدون  هوای ،ديگر

  حاوی  بخ  در موجود  حیوانات  كه درحالی شدند،  توبركلوزيس دچار ، پرتوافشانی  بدون

  مختلف  های بیمارستان در  شده انجا   مطالعات نشدند.  عفونت دچار ، شده پرتوافكگی  هوای

 .دارد  بستگیUV با  تماس  زمان  مدت به UVپرتو از  مگاسب  استفاده  كه دهد می  نشان

 

 آلودهكردن افراد   اي وله -13-3-6

 ( مثبت و  )مگفی  فشرده  هوای  های گراديان از  استفاده  طري  از محیط اقدا   اي  در

  بـه   افزايگـده   جريـان   كه  زمانی در  مگفی فشار .شود می  جداسازی ،موجود مگافذ  حذ  و

  اسـتفاده  شد،  اشاره قبالً  كه  گونه هماندارد.  ، وجودشود می وارد  شده  ايزوله  ناحیه  داخل

 سـاير   محافظـت   بـرای  هـا   بیمارستان در  توبركلوزيس  یها بخ   ايزو سیون  یها اتا  از

 فشـار   نواحی  اي   داخل در ،زا  عفونت عامل تكثیر برابر در توبركلوزيس  بخ   های قسمت

 ها ژنپاتو  مقابل در  بیمارستانافراد  ساير  محافظت  برای  سیستم  نوع  اي  .باشد می  مگفی

 عبـور  از بعد ها اتا   اي  در موجود  هوای .شود می  ازیاند  راه  ايزو سیون محیط  داخل در

 .شـود  مـی  رهـا  اتمسـفر   داخـل   بـه   بیوسـیدال   كگترل  یها اتا  و HEPA فیلتر  يك از

  ايـ   و شود می  تصفیه HEPA  فیلترهای از  استفاده با  ها بخ   اي   داخل  هوای  بگابراي 

 .باشد می زا  عفونت  عوامل  هرگونه از  عاری  ،خالص  هوای
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 درمانی پرسنل - بهداشتی  مراقبت -13-3-7

  پرسـتاری   یهـا  نظارت  تحت  بايستی شدند  آلوده  اشخاص و  بیماران  اي  كه از  پس

  پرسـگل  گـردد.   اعمـال  آنهـا  مـورد  در  جداگانـه   پرسـتاری   اقـدامات  و  گرفتـه  قرار  ويهه

  یهـا   گـان  از  اسـتفاده  بـا   بايستی  مگطقه در حاضر  درمانی -بهداشتی كادر و  بیمارستان

  محافظـت  را خـود   مخصـوص   یهـا   و دسـتك    مگاسـب   تگفسی  یها ماسك ناپذير،نفوذ

  اشـخاص  و  بیماران از  مراقبت امر درگیر  مستقیم طور به  كه  اشخاصی  برای  حتی نمايگد.

  یها لباس و مواد مخصوصاً دارد. وجود  عفونی  عوامل  مستقیم  انتقال نیستگد، خطر  آلوده

 بايسـتی  ، شـده   تهیـه   آزمايشـگاه   به  ارسال  برای  كه  يیها  نمونه و بیمار  ترشحات و  آلوده

  هرگونه شود.  ( نصب خطرناك  )ماده  مخصوص  چسب بر آنها  روی و  شده  تلقی  خطرناك

 طـور  همی  باشد.   ز   با احتیاطات  توأ   بايستی  وسايل و مواد  گونه اي   كردن  دستكاری

  شانس ها(، جراحی  انواع  باشد )مثل بیمار  بدن با  تماس  مستلز   كه  درمانی  اقدا   هرگونه

  انتقـال   بـه  قـادر   هـم   زيسـتی   عوامـل   همـه   البتـه  . داشت خواهگد دربر را  آلودگی  انتقال

 از  شـده   گرفتـه   آزمايشگاهی  های نمونه مثالً .باشگد مین  سالم  شخص  به بیمار از  مستقیم

  آزماي  مورد  معمولی  یها روش  طب   توان می را  است  شده  آلوده  با توكسی   كه  بیماری

 دارند  طاعونی  پگومونی  عاليم  كه  بیمارانی ندارد.  خاصی  احتیاطی  اقدا  و نیاز به داد قرار

 آنهـا  از تواند می  طاعون  باسیل زيرا قلمداد شوند،  خطرناك  بیمارانعگوان  به  بايستی كالً

 يـا   خـون  با  تماس  طري  از  است  ممك   پوستی  زخم سیاه شود. مگتشر  اطرا  محیط  به

 بـا   درمانی و كادر  بهداشتی  متصديان  تماس گردد.  مگتقل  سالم  شخص  به  ،آلوده  مايعات

  تگفسـی   زخم سیاه  به ابتال خطر ، زخم سیاه  به مبتال بیمار  خون يا و  زخم سیاه باز  ضايعات

 اسـپور   بـه  شدند مجاور هوا با  آنكه از  پس  زخم سیاه  های باسیل . داشت خواهد  پی در را

 تواند می  تگفسی  سیستم  به اسپورها ورود  كه دهد می  نشان  موضوع  اي  .شوند می  تبديل

  ممك   طاعون  باسیل  فعال  فر  دهد. قرار  تگفسی  زخم سیاه  به ابتال خطر  تحت را  شخص

 و  شـده   بدن وارد  آئروسل  به همراه تواند می شرايط برخی در زيرا باشگد  آفري رخط  است
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 با  بايستی  ،میكروبی  حمله  قربانیان  بدن با  تماس و  آزماي   ،نمايد. بگابراي   بیماری ايجاد

  تگفسـی   سیسـتم  بیشتر  چهره  تأكید برحفاظت با و  قرنطیگه  خاص  یها روش از  استفاده

 باشد.  توأ 

 

  بیماران  آلوده  وسايل و ءاشیا با برخورد  چگونگی -13-3-8

  درون اگـر   زيسـتی   عوامـل   بـه   آلـوده   یهـا  انسان و  حیوانات  بقايای و  آلوده اشیای

  پزشـكی   سیسـتم   عهده بر آنها  نابودی و  دفع  مسئولیت ،باشگد  پزشكی  خدمات  مجموعه

  يـك  باشـگد  ( دشـت  و  جگگـل  ، عملیـاتی   خـارج )مگطقـه   محـیط  در  چگانچـه  اما  ؛است

 بـا   بـه نـوعی    كـه   افـرادی   همه  حال به هر .شوند مین  محسوب  پزشكی كامالً  مسئولیت

  حیوانـات   نـابودی  يـا   قربانیـان   دفـ   درگیـر  مسـتقیماً  يا و دارند كار و سر مواد  گونه اي 

 اجسـاد  يابگـد.   آگـاهی  آنها  بالفعل و  بالقوه  خطرات  به  نسبت  بايستی هستگد  شده  هالك

  دفـ  . گردنـد   دفـ    ويهه  مقررات  مطاب  و  درنگ  بدون  بايستی  میكروبی  حمله  قربانیان

 نتیجتـاً  و  شـده  آنهـا   شـیمیايی و   میكروبی  تجزيه  روز باعث چگد از  پس  قربانیان اجساد

  قراي  و شواهد نمايد. می  را مرتفع اسپور  بدون  یها باكتری و ها ويروس ،ها توكسی  خطر

  طريـ   تگهـا از  داراسپور  یها باكتری با  آلوده اشیای و  وسايل  كه دهگد می  نشان موجود

 از  تـوان  می  كه دارند وجود نیز  جايگزيگی  یها روش  البته .شوند میی آلودگ رفع  سوزاندن

 داد.  كاه  قبولی  قابل حد تارا  اسپورزا  یها باكتری  به  آلودگی و كرد  آنها استفاده

 

  آلوده افراد و  بیماران امور  اداره -13-3-9

  انجـا    یهـا  روش در عمـالً  ،باشـد  زيـاد   خیلـی   مجـروحی   تعـداد   كه  شرايطی در

 و مراكز  است  ممك   جگگی شرايط در . داشت نخواهد وجود  هايی تفاوت  فوری  های امداد

ايـ    در باشـگد.   شـده  نـابود   توپخانـه  يـا   بمبـاران   به وسیله  درمانی - بهداشتی  تسهیالت
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  سـالم   كـه   مسـكونی   های واحد  در داخل اجباراً  بايستی را  نظامی غیر  مجروحی   صورت

 در نمـود.   مگتقـل   نظامی  خودروهای  درون را  نظامی  مجروحی  و نمود  بستری اند مانده

  مثـل   ای ويـهه   تسـهیالت   ،میكروبـی   حملـه  از  ناشـی   بیمـاران  از  وسـیعی   طیـف  مـورد 

  البتـه  بـود.  دنخواهـ  نیـاز  مورد  جراحی  امكانات و  مصگوعی  تگفس  تجهیزات ، راديوگرافی

  بیمـاران   گونه اي  اند، مستثگی هستگد. بوده  جگگی  یها توكسی  تأثیر  تحت  كه بیمارانی

 و  وسـايل   بـه  نتیجتـاً  و  بـوده   تگفسـی   عضـالت   فلج  مثل  خطرناكی  عاليم  دارای معمو ً

 . داشت خواهگد نیاز  مصگوعی  تگفس  دستگاه  همچون  تجهیزاتی

  اسـبی   آنسفالیت  مثل  كه شوند  يیها بیماری  شیوع  به مگجر  زيستی  عوامل  چگانچه

 را  پزشكی  اولیه  خدمات كگگد، می ايجاد  كمتری نسبتاًر ومی مر   كه كیو  يا تب  ونزوئالئی

  پروتكـل   به نیاز  عوامل  اي  از  ناشی  بیماری اگر كرد. مستقر  ای مگطقه  سطح در  توان می

 و دارو  تهیه  نحوه  راهگمای دارند،  تو رمی  برای  یبیوتیك آنتی  درمان  مثل  خاصی  درمانی

 شـود.   داده قرار  اجرايی  واحدهای  دسترس در و  تهیه  قبل از  بايستی  آن تجويز  چگونگی

  كـه   و آنهـايی  زرد  تـب   مثـل  كگگـد  می ايجاد  فراوانر ومی مر   كه  يیها بیماری مورد در

 از  اولیـه   یهـا  مراقبت  عمومی  یها روش ، نیست  دست در آنها مورد در  اختصاصی  درمان

  توزيـع   اجرايـی   واحـدهای   بـی   در و  تهیه  قبل از  بايستی  ای حرفه غیر افراد آنها توسط

 )باسـتثگاء  انـد  داشـته  قـرار   زيستی  یها سالح تأثیر  تحت  كه  اشخاصی  همه الزاماً گردد.

 چگـد  بعضاً و دهگد نمی  نشان  زمان همصورت  به را  بیماری  عاليم (توكسی  با  مسمومی 

  خـالل  در گدتوان می  بیماران  گونه اي   اغلب آيگد. می در  پای از و  شده بیمار واقعاً بعد روز

  بـه  ( بیمـاری   كمـون   دوره  بـه   )بسـته   حملـه   انجـا   از  پـس   مشـخص   زمـان   مدت  يك

  بـه  آنهـا  مجـدد   رجـوع   كه شود می تأكید  اي  حال با دهگد،  ادامه  خودشان  یها فعالیت

 افتد.  به تعوي   زيستی  عامل  دقی   تشخیص تا  عادی  فعالیت

 چگـد   كمك  به  متخصص  پزشك نفر  يك  كه افتد می  اتفا   اغلب  شرايطی  چگی  در

  اطالعات  تهیه باشد.  داشته  عهده بر را  مجروح صدها  درمان و  مراقبت  امدادگر مسئولیت
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  بیمـاران  از  مراقبـت   نحـوه  و مـؤثر   داروهـای  ، آن  بـالیگی   عاليم و  بیماری  به  راجع  كلی

 كمبـود   نقیصه تواند می  اجرايی  در واحدهای آنها  توزيع و  عملیاتی  بروشورهایصورت  به

 نمايد.  جبران  زيادیحد تا را  متخصص  پزشك

 كگد  عمل بايد  به نحوی  یاحوال و  اوضاع  چگی  در  جگگ  درمان و  بهداشت  مديريت

  كـه  باشـد   وضـعی  در  درمـانی   - بهداشتی  سیستم اگر ببرد.  بی  از را  هراس و  ترس  كه

 ، بیمـاری   عامل  به مربوط  اطالعات تواند می دهد،  را تشخیص  بیماری  سريعاً عامل بتواند

 و اعتماد  ،طري   اي  از و دهد قرار  مگطقه در حاضر افراد اختیار در و غیره را  كمون  دوره

  تشـخیص   آورد. چگانچـه   فـراهم  را آنها  آرام   موجبات نتیجتاً و  جلب را  آنان  اطمیگان

  نظامی( نسـبت  غیر و  حاضر )نظامی  جمعیت و نباشد میسر  مدت  كوتاه در  زيستی  عامل

 دشو ابراز  به نحوی  است  ممك   روانی  العمل عكس اند، نگرديده  توجیه موجود  وضعیت  به

 رود. فراتر  بیماری خود آثار از  آن  مخرب و سوء آثار  كه
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 مقدمه -14-1

جهت پرسگل بهداشت  زيستیآلگوريتم درمان مصدومی  حوادث  آشگائی با اصول و

ی مربوطـه اهمیـت حیـاتی    ها پروتكلو درمان و مراكز درمانی ضروری بوده و لذا تدوي  

 دارد.

 

 زيستیبروز حوادث  دنبال بهاقدامات درمانی  -14-1

و هموديگامیـك، جـايگزيگی    هـا  الكترولیت)اصالح اختال ت آب و  درمان عالمتی -

 ی خونی، جايگزيگی فاكتورهای انعقادی، برقراری و اصالح وضع تگفسی(ها سلولخون و 

بیوتیكی، درمـان ضـد قـارچ و     صی )درمان ضد ويروسی، درمان آنتیدرمان اختصا -

 ی(توكسیگ آنتیدرمان 

ز ورود بـه مگطقـه آلـوده جهـت     بايسـت قبـل ا   مـی پزشـكی  گـر   مداخلـه ی ها گروه

و همچگـی    میاصول كلی حفاظت پزشكی شخصی و احتیاطات تماسی عمو ،رسانیامداد

در حـد تمـا  و كمـال رعايـت نمايگـد كـه از       را اختصاصی مربوط به هر عامل و بیماری 

ی اختصاصـی  هـا  ماسـك جمله شامل استفاده از گان، دستك ، عیگك، كف  مگاسـب و  

 .باشد می

 

 زيستیي درمانی مصدومین حوادث ها پروتكل -14-3

در جريـان   هـا  تري  بخـ   يكی از مهم رسانی پزشكی درمانی و خدماتی ها پروتكل

كه بسیار اورژانسی بوده و برای مصدومی  اهمیـت   باشد می زيستیی ها بحرانحوادث و 

   حیاتی دارد.
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كـه شـامل    باشـد  میبخ  شامل چگد جزء مهم و مرتبط به هم  اي  ابعاد كاری در

 گردد: میموارد ذيل 

 

الف( درمان عالمتی كه شامل رعايت همه موارد اورژانس در طب بوده كه از جملـه  

در برخورد با مصدو  است و شامل: توجه به وضع تگفسـی بیمـار،   ( ABC) رعايت اصول

، هـا  الكترولیتی حیاتی بدن، اصالح آب و ها ارگانوضعیت قلب و فشار خون، خونرسانی 

ی دچار نارسائی مانگد دسـگگاه اعصـاب مركـزی و    ها ارگانها و  نقص فعالیت بافت اصالح

با استفاده از داروها و تجهیزات پزشكی مانگد دستگاه تـگفس مصـگوعی، دسـتگاه     ها كلیه

 .كامل به آن اشاره گرديدطور  به 33كه در فصل  ديالیز و غیره است

 

ی ها بحرانجهت  ها پروتكلبخ  اصلی و مهم برنامه تدوي   ،درمان اختصاصیب( 

درمـانی  ی هـا  پروتكـل  ،قسـمت  ايـ   در گـردد.  مـی را شـامل   زيسـتی ناشی از حـوادث  

  ی بـالیگی و عالئـم  هـا  سـگدر   احتمالی بـر اسـاس   زيستیاختصاصی مربوط به هر عامل 

برداری )مدياسـت   تصـوير هـای   مانگد يافتهپاراكلیگیك های  جاد شده كه همراه با يافتهاي

په  در گرافی رخ قفسه سیگه كه د لـت بـر ابـتال بیمـار بـه آنتـراكس تگفسـی دارد( و        

 گردد. میآزمايشگاهی تخصصی بحث و معرفی های  يافته

ی هـا  سگدرو الب و شكل چهار گروه عمده از قدر  زيستیبرخورد درمانی با حوادث 

 گردد كه شامل: میشده توصیه جاداي  بالیگی شايع

 ی تگفسیها سگدرو  -3

 ی گوارشیها سگدرو  -3

 ی عصبیها سگدرو   -1

 گردد. میی پوستی و غیره ها سگدرو  -0
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، مانگـد آنتـراكس، طـاعون    زيسـتی ناشی از گروهـی از عوامـل    ،ی تگفسیها سگدر 

تگفسی است و اغلب كه درگیری عمده و تظاهرات غالب در سیستم  و غیره است میتو ر

مصـدومی  و   یبه شكل استگشـاقی و از طريـ  دسـتگاه تـگفس باعـث آلـودگی و ابـتال       

 گردند. میقربانیان 

ی هـا  عفونـت از جملـه   زيسـتی ناشـی از گروهـی از عوامـل     ،گوارشـی ی ها سگدرو 

گوارشی بوده كه بیشتري  درگیری و عالئم بالیگی در سیستم گوارشی بروز نمـوده و بـه   

عوامـل بیشـتر از طريـ      اي  نمايد. میبروز ای  رودههای  گاستروآنتريت و يا كولیتشكل 

 گردند.   میافراد  یآلودگی مگابع آب و غذا سبب ابتال

بوده كه تظـاهرات غالـب آن    زيستیناشی از گروهی از عوامل  ،ی عصبیها سگدرو 

درگیری سیستم اعصاب و با عالئم مربوطـه اسـت و بـا خره دسـته چهـار  كـه شـامل        

پوستی و غیره بوده، اغلب تظـاهرات پوسـتی داشـته كـه همـراه بـا عالئـم        ی ها سگدرو 

 گردند. میو اعضاء بدن مانگد اسكلتال و غیره مگجر  ها سیستمو يا درگیری ساير  میعمو

 

 ي تنفسیها سندرومبا ايجاد  زيستیعوامل  -14-4

گروه اغلب مشابه و شامل ديسترس تگفسی پیشـرونده، سـرفه،    اي  عالئم بالیگی در

هموپتزی، خلط چركی، سـیانوز همـراه بـا عالئـم سیسـتمیك و سپسـیس مانگـد تـب،         

 وسـیله  بـه تاكیكاردی، افت فشار خون و غیره است. تشخیص قطعی نوع عامـل بیمـاری   

كلیگیـك اختصاصـی مانگـد    پاراهـای   يافتـه  ،بالیگی اختصاصـی و مهمتـر از آن  های  يافته

همراه بـا   بروز عالئم تگفسی حاد و پیشرونده ،مثالعگوان  بهتشخیص آزمايشگاهی است. 

باسـیل  سـازی     با مدياست  په  در گرافی قفسه سـیگه و جـدا  أتب و عالئم سپسیس تو

 سازد. مینتراكس را مسجل گر  مثبت از نمونه خلط و خون تشخیص آ

 



511        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 آنتراكس -14-4-1

ــاری   ــان بیم ــراكس درم ــیپرو فلوكس آنت ــا س ــا    ب ــی  و ي ــا لووفلوكساس ــی  ي اس

ساعت  33گر  در هر  میلی 311سیكلی  با دوز  تزريقی )داكسی شكل بهسايكلی   داكسی

 111فلوكساسـی  بـا دوز   ساعت يـا لو  33گر  هر  میلی 011و سیپرو فلوكساسی  با دوز 

در هـر  گر   میلی 311يقی رساعت( همراه با كلیگدامايسی  با دوز تز 30در هر گر   میلی

ساعت در ابتدای بیمـاری و   33در هر گر   میلی 111عالوه ريفامپی  تزريقی  هب ساعت 1

توان درمان تزريقی را به فـر    میپس از بهبودی نسبی . قبل از ظهور عاليم بیماری است

ــا ت   ــان داروه ــوراكی هم ــه دوز دار  خ ــود ك ــامل  وبــديل نم ــی 111هــا ش گــر   میل

، سـاعت  30لووفلوكساسـی  در هـر   گر   میلی 111، ساعت 33سیپروفلوكساسی  در هر 

 33ريفـامپی  در هـر   گـر    میلـی  111، ساعت 33سیكلی  در هر  گر  داكسی میلی 311

روز  11به مدت  درمان اي  ساعت است. 1كلیگدامايسی  در هر گر   میلی 011ساعت و 

محـیط و   بـرای رفـع آلـودگی از    يابـد.  مـی های حمايتی و عالمتی ادامـه   همراه با درمان

از آب آهك استفاده نمود و جهت ضد عفـونی كـردن وسـايل آلـوده از      توان میحیوانات 

 توان استفاده كرد. می% و يا دستگاه فور 1محلول هیپو كلريت و يا فگل 

 

 طاعون -14-4-1

كـه درگیـری ريـوی    ويـهه    بـه بیوتیك اهمیت زيادی دارد  استفاده زودهگگا  از آنتی

توانـد سـبب مـر  شـود. درمـان انتخـابی        مـی  موقـع  بـه در صورت عد  درمـان   طاعون

بـه ازای كیلـوگر  وزن بـدن    گـر    میلی 1ساعت يا  1در هر گر   میلی 11جگتامايسی  )

به ازای كیلو گـر  وزن بـدن(   گر   میلی 31روزانه( يا استرپتومايسی  )يك گر  روزانه يا 

گـر    میلـی  111و يا خوراكی گر   میلی 011به همراه سیپروفلوكساسی  )تزريقی با دوز 

در گر   میلی 311و سپس گر   میلی 311سايكلی  )در ابتدا  ساعت( يا داكسی 33در هر 
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روز اسـتفاده   31 – 30ساعت به شكل تزريقی و يا خوراكی( است و بايد حـداقل   33هر 

ساعت( هـم بـه    1جاد شود كلرآمفگیكل ) يك گر  در هر اي شوند. در مواردی كه مگگهيت

 شود. درمان اضافه می

 

 توالرمی -14-4-3

ك )استرپتومايسی  يا جگتامايسی ( بیوتی تجويز زودرس آنتی ،تو رمی جهت درمان

تـا   31 مـدت  بهخیلی مؤثر است. استرپتومايسی  )يك گر  تزري  عضالنی( يكبار در روز 

گر  به ازای  میلی 1تا  1جگتامايسی   روز كه داروی اختصاصی درمان تو رمی است. 30

تـا   31 دتمـ  بـه سـاعت و   33تا  1كیلوگر  وزن بدن روزانه با دوز مگفرد و يا مگقسم هر 

اسـتفاده از سیپروفلوكساسـی     ،مـوثر جـايگزي   هـای   . از درمـان گردد میروز تزري   30

 33در هر گر   میلی 311ساعت و يا خوراكی ) 33در هر گر   میلی 011تزريقی و با دوز 

 33به شـكل تزريقـی و يـا خـوراكی در هـر      گر   میلی 311سیكلی   ساعت( و يا داكسی

 .باشد می روز 33تا  30به مدت  ساعت

های بهداشـتی،   ك موضعی و پانسمان بايد پوشانده شوند. توصیهبیوتی ها با آنتی زخم

 .باشد میدقیقه  31مدت  درجه به 11وسايل آلوده در حرارت  كردن شامل ضدعفونی

 

 پسیتاكوزيس -14-4-4

بـار در   0كه به میـزان   داروی انتخابی تترا سیكلی  بوده  ،پسیتاكوزيسبرای درمان 

دو بـار در روز   سـیكلی   داكسیروز و يا  33تا  31گر  به مدت  میلی 111روز و به مقدار 

هـای   توصـیه  ،بـرای پیشـگیری   گـردد.  مـی توصیه  روز 33تا  31گر  به مدت  میلی 311

هـا همـرا بـا     ك در غـدای آن بیوتی كردن پرندگان و مصر  آنتی قرنطیگه شاملبهداشتی 

 .باشد میاحتیاطات تماسی تگفسی 
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 Qكیو   تب -14-4-5

توانـد عـوار     گرچـه بـالقوه مـی    ؛تب كیو ممك  است خود بـه خـود بهبـود يابـد    

درمـان در مـوارد حـاد توسـط      .جاد نمايد و بايد تحـت درمـان قـرار گیـرد    اي  ای پیچیده

روز انجـا    30 – 33سیكلی  و يا اريترو مايسی  خوراكی به مدت  داكسی –تتراسايكلی 

تـوان   میتركیبی درمان شود كه بدي  مگظور  صورت بهشود. بیماری مزم  بهتر است  می

يك كیگولون مانگد سـیپرو فلوكساسـی  و    همراه بهسیكلی   داكسیسايكلی  يا  از داكسی

 هفته استفاده كرد.  0حداقل  مدت بهريفامپی  يا خوراكی 

 

 كیواستافیلوك Bمسمومیت با آنتروتوكسین  -14-4-6

درمان محدود به مراقبت و حمايت و اصالح آب و الكترولیت اسـت   ،در اي  بیماری

. جهت پیشگیری واكس  وجود ندارد. پیشگیری بهداشتی باشد میو حمايت تگفسی  ز  

 .باشد میشستشو با آب و صابون و معدو  كردن مواد غذايی آلوده  ،یآلودگ رفعشامل 

 

 ي گوارشیها سندرومبا  زيستیمل عوا -14-5

عالئم گوارشی غالب داشته كه به شكل  ، میتظاهرات بالیگی عموبر  عالوهاي  عوامل 

حالی شـديد   يافته و بیمار همراه با ضعف و بیيك گاستروآنتريت حاد و يا كولیت تظاهر 

گردد. بیشـتر   میدچار استفراغ، اسهال آبكی، درد شكم، اسهال خونی و تگسموس  ،و تب

گردنـد. طیـف    مـی افـراد   یگروه از طري  آلودگی مگابع آب و غذا سبب ابتال اي  عوامل

را شامل ای  ياخته های تك تا انگل ها ويروسگروه وسیع بوده و از  اي  عوامل میكروبی در

 گردد. می
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 وبا -14-5-1

تـري    شامل جايگزيگی مايعات از دست رفته بیمار در كوتـاه وبا آمیز  درمان موفقیت

گـر  نمـك طعـا ،     1/1)محتـوی   ORS. استفاده از مايع خوراكی باشد میزمان ممك  

گـر  گلـوكز در يـك لیتـر آب(      31میكروپتاسـیم و  گر   3/1گر  بیكربگات سديم،  3/1

هـا را از طريـ  داخـل     بیمار بايـد مايعـات و الكترولیـت    ،. در شرايط بدترشود میتوصیه 

  بیوتیكی يا از بی  بردن میكروب مانع از تولید توكسـی  وريدی دريافت دارد. درمان آنتی

روز و يـا   1تا  1مدت  ساعت به 1گر  هر  میلی 311تتراسیكلی  به مقدار  .شود می بیشتر

گر   میلی 311ساعت  33گر  در آغاز و ادامه آن هر  میلی 311سیكلی  به تعداد  داكسی

ايـت مـوارد بهداشـتی از    رع به شكل تـوا  اسـت.  گر   میلی 111روز و يا  1تا  1به مدت 

هـای خـانگی،    و صابون بعد از توالت، دفع مگاسب زباله  ها با آب شوی دستو شستجمله 

شده و مطمئ  و از بی  بردن حشرات مثل مگس، ضدعفونی كردن  یهفاستفاده از آب تص

 نمايد.   جات از ابتال جلوگیری می سبزيجات و میوه

 

 شیگلوز -14-5-1

تـی  اصالح اخـتال ت آب و الكترولی درمان عالمتی و بر  عالوه شیگلوز درمان بیماری

 011هـای مـوثر مانگـد سـیپرو فلوكساسـی  )      بیوتیـك  احتمالی شامل اسـتفاده از آنتـی  

ساعت (، سفترياكسون )يـك گـر     33خوراكی در هر گر   میلی 111تزريقی و گر   میلی

ساعت( در مـوارد   30تا  33در هر گر   میلی 011كسیم )یساعت(، سف 33تزريقی در هر 

اسـتفاده از   ،و در مـوارد بـا احتمـال حساسـیت    بیوتیكی  آنتیشديد و با احتمال مقاومت 

قـرص در هـر    3ساعت( و كوتريموكسازول ) 1در هر گر   میلی 111نالیديكسیك اسید )

گردد. طول درمان بسته به شدت بیماری و نحوه پاس  درمانی بـه   میتوصیه  ساعت( 33
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توصـیه موكـد    ،روز است. استفاده از مگابع آب و غذای مطمئ  و بهداشـتی  3تا  1دت م

 گردد. می

 

 تب تیفوئیدي -14-5-3

شــامل درمــان عالمتــی كگتــرل تــب و اصــالح اخــتال ت تــب تیفوئیــدی درمــان 

بـــا بیـــوتیكی  آنتـــیالكترولیتـــی و هموديگـــامیكی و همچگـــی  درمـــان اختصاصـــی 

 011های اختصاصی و موثر است كه شامل سیپروفلوكساسی  تزريقی با دوز  بیوتیك آنتی

در هـر  گـر    میلی 111ساعت و يا سیپروفلوكساسی  خوراكی با دوز  33در هر گر   میلی

ساعت و در صـورت تحمـل خـوراكی و داشـت  هوشـیاری اسـت. درمـان جـايگزي           33

به شكل  سفالوسپوري  نسل سو  سفترياكسون تزريقی از خانوادهبیوتیك  آنتیاستفاده از 

سـاعت و   30گر  در هر  3ساعت و يا  33گر  تزري  وريدی و سپس يك گر  در هر  3

  برای مدت يك هفته تا ده روز است.

 

 پرفرنژن  ي كلستريديومها توكسین مسمومیت با -14-5-4

. پس از جذب شود می، عالئم حاد تگفسی بالفاصله شروع در صورت تگفس توكسی 

هـای   پذيری عرو  و آسـیب  افزاي  نفوذ، توكسیگی در جريان خون، عالئمی مثل همولیز

، ترومبوسـیتوپگی و افـزاي    . در بیماران با ايگگونه مسمومیت آنمیشود میكبدی ايجاد 

ی آزمايشـگاهی  هـا  تست وسیله به. شود میترانس آمیگازهای كبدی و هپیوكسی مشاهده 

 گیری نمـود.  پی را در مدفوع بیماران با مسمومیت غذايی ها توكسی  حضور آنتی توان می

د در روده حضور داشـته باشـ   ارگانیسمدرمان اختصاصی وجود ندارد. چگانچه خود میكرو

توسـط بـاكتری    يفـامپی  روی تولیـد توكسـی    كلیگدامايسی  و رسیلی  مؤثر است.  پگی
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پرفرئهنز  های كلستريديو  توكسی  تأثیرگذار هستگد. روش پیشگیری مؤثری در مقابله با

 وجود ندارد.

 

 ي عصبیها سندرومبا  زيستیعوامل  -14-6

بوده كـه   زيستیی متگوع از عوامل ها گروهشامل  زيستیاي  دسته و گروه از عوامل 

 دهگد.   میتظاهرات غالب درگیری سیستم اعصاب را نشان 

 

 لیسموبوت -14-6-1

حادتري  مشكل مربوط به بوتولیسم است كـه   ،فلج عضالت و اختال ت ناشی از آن

 و بـرای بیمـاران امكانـات تـگفس مصـگوعی      كـه  صـورتی است. در  رومی مر علت اصلی 

كگـد. لـذا درمـان حمايـت و      كاه  چشمگیر پیدا می رومی مر   ونتیالسیون مهیا باشد،

تغذيه وريدی و تعبیـه نمـودن لولـه     ،عالمتی ضروری است. در موارد وجود اشكا ت بلع

در  معــده تــا برگشــت تــوان و قــدرت بلــع بــرای تغذيــه بیمــار ضــروری اســت. –بیگــی

توكسـی  در جريـان    ،از جـدار روده  به علت جذب مداو  توكسـی  های غذايی  بوتولیسم

 توكسـی   آنتـی از اسـب و  شده  تهیهتوكسیگی  های آنتی خون حضور دارد. استفاده از سر 

  اسـت، پـس از   أبه شكل مگفرد و يا تو لیتر میلی 31( كه شامل  B ،A،Eسه ظرفیتی )

شـده   ويال، به شكل رقیـ   3تا  3د است. مفی  كه غالباً شود میانجا  تست جلدی توصیه 

بیوتیـك   آنتیاستفاده از  .گردد میدر سر  نرمال سالی  و آهسته طی چگد ساعت تزري  

هـای عمـومی شـامل اصـالح دهیدراسـیون       رحال درمانه در روند درمان موثر نیست. به

مگـع   هـا و نداشـت    روده ها در صورت وجود سـمو  در  مسهل ها و بیمار، استفاده از ملی 

 گردد. میدلیل وجود اختالل در بلع توصیه  همصر  خوراكی بیمار ب
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 )تتانوس( ك از -14-6-1

كزاز را خگثـی كگـد. تجـويز     توكسی  تواند میتوكسی  تتانی حیوانی و انسانی  آنتی

ی انسـانی  هـا  توكسی  علت واكگ  ازدياد حساسیت حذ  و آنتی هتوكسی  حیوانی ب آنتی

 شـود  مـی واحد توصیه  111تا  311تجويز داخل عضالنی  صورت بهاند كه  جايگزي  شده

كـه عالئـم    كگـد. در بیمـارانی   هفته ايجاد می 0تا  3كه حفاظت مگاسب را در مدت زمان 

بخ  و داروهای   دهگد بايد از داروهای شل كگگده عضالنی آرا  پیشرفته كزاز را نشان می

سـیلی  و يـا مترونیـدازول سـبب      بیـوتیكی بـا پگـی    سـتفاده كـرد. درمـان آنتـی    كمكی ا

آگهی بهتر، كوتاه كردن دوره بستری در بیمارستان و جلوگیری از فعالیت میكـروب   پی 

 .شود می

  

 هاي ويروسی آنسفالیت -14-6-3

شـود.   مـی درموارد بدون عارضه داروهای مسك  جهت میـالهی و سـردرد اسـتفاده    

د تشـگج )مانگـد فگـو    شوند بايد داروهای ض میتر  پیشرفتهی ها انسفالیتافرادی كه دچار 

حـدود   سـر  در ی هـا  الكترولیـت توئی  و سديم والپورات( دريافت كگگـد و   باربیتال، فگی

ال و وضـعیت  ثانويـه باكتريـ  ی هـا  عفونـت افراد بايـد از نظـر    اي  استاندارد حفظ گردند.

 شوند.گیری  تگفسی پی

 

 ي پوستی ها سندرومبا  زيستیعوامل  -14-7

 آبله -14-7-1

كمردرد احساس ضـعف كـه    ،روز و عالئم بالیگی، تب، لرز، سردرد 33دوره نهفتگی 

حـاد    . در مرحلـه شـود  مـی روز تب فروك  كـرده و تظـاهرات پوسـتی ظـاهر      1پس از 

انسـانی   ثر آبلهدر اايجادشده های  دهگد. پاپول های سفید كاه  نشان می گلبول ،بیماری
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كه از آنها ممك  است ترشحات چركـی خـارج شـود. داروی ضـد      سفت و عمقی هستگد

 آورد. می عمل بهويروس متیسارون و سیدافوير از رشد ويروس جلوگیری 

 

 هاي هموراژيك ويروسی تب -14-7-1

سـیگه، پتشـی، خـونريزی در     بیماری با عالئم بالیگی تب، فالشیگگ صورت و قفسه 

همـراه باشـد. تشـخیص قطعـی بـا       توانـد  مـی مخاطات، اد  و افـت فشـارخون و شـوك    

. انتقـال تگفسـی از   گیـرد  مـی های اختصاصی صـورت   جداسازی ويروس به كمك تكگیك

نیـاز اسـت كـه شـامل     اقدامات حمايتی شـديد مـورد    پذير است. ها امكان آئروسلطري  

، اصــالح وضــع هموديگامیــك و اخــتال ت آب و هــا برهــا و مســك  كگتــرل تــب بــا تــب

. درمـان ضـد ويروسـی بـا اسـتفاده از      باشـد  مـی و نگهداری حجـم عروقـی    ها الكترولیت

مثل تـب  كه عامل از رده بونیا ويرده و آرنا ويرده است ) درمواردی ي  داخل وريدیرريباو

مفید باشد. نحوه  تواند مینتا( ها ويروس، تب دره ريف، تب هموراژيك كريمه كگگو و  سا

 11كـه ابتـدا بیمـار يـك دوز از دارو را بـه شـكل        باشـد  میتجويز ريباوري  بدي  شكل 

بـه ازای  گـر    میلـی  31به ازای كیلو گر  وزن بـدن دريافـت داشـته و سـپس     گر   میلی

بـه ازای  گـر    میلی 1/3 ساعت به مدت چهار روز و در نهايت 1وزن بدن در هر  كیلوگر 

 دهد. میروز ادامه  1ساعت برای  1در هر  كیلو گر  وزن بدن

 

 زا ي ويروسی تبها عفونت -14-7-3

نیـل و   دره  ريفت، تـب دانـگ، تـب    دره  كگگده تب پشه خاكی، تبهای ايجاد ويروس

. بـا توجـه بـه شـرايط     شـوند  میغیره عمدتاً از طري  بگدپايان و به خصوص پشه مگتقل 

هـا در شـرايط كـامالً     جمعی پرسگل نظامی به بعضی از اي  ويـروس  دسته یجگگی، ابتال

يا ذرات جامد و آلـوده   آئروسلها به  طبیعی وجود دارد. احتمال تبديل شدن اي  ويروس
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در اكثـر مـوارد درمـان     وجـود دارد.  زيسـتی ی ها جگگكردن فضای مگطقه عملیاتی در 

تري   ست. اجرايیها روشمؤثرتري   ،مؤثری وجود ندارد. اقدامات حمايتی و درمان كمكی

 .باشد میراه پیشگیری محافظت فیزيكی در مقابل نی  بگدپايان 

 

 ريسین توكسین -14-7-4

اسـت  ايجادشـده  كه از طري  گردش خون  مسمومیت با اي  توكسی  عالئم بالیگی

سـاعت بعـد از استگشـا  ايـ       1تا  0كه بعد از  است تهوع و آرترالهی شامل تب، سرفه،

هـای   ی هـوايی و نشـت مـوير    هـا  راهو نكروز  . اختال ت عروقیشود میشروع  توكسی 

سترس شديد تگفسـی و مـر  ناشـی از    يساعت مگجر به اد  ريه و د 30تا  1ريوی طی 

هـای حـاد ريـوی در مقـدار      وقوع آسیب ساعت خواهد شد. 33تا  11هپیوكسی در طی 

همزمـان و ناگهـانی    طور بهبرند  سر می هكه در يك محدوده جغرافیايی ب  زيادی از افرادی

د. گسترش سـريع بیمـاری   ساز محتمل می ريسی  را  حدس تماس استگشاقی با توكسی 

هـای   يافتـه  و عالئم شديد و مر  سريع برای عوامل عفونی معمو ً غیـر متعـار  اسـت.   

آنچـه كـه در    .دهـد  آزمايشگاهی لكوستیوز، وجود توكسی  در خون بیمـار را نشـان مـی   

، اخـتال ت عروقـی   گـردد  مـی تشخیص افتراقی اي  نوع مسمومیت از ساير موارد مطرح 

است. عالئم عمـدتًا در چگـونگی راه ورود و ايجـاد مسـمومیت متفـاوت اسـت. مـثاًل در        

ها عالئم تگفسی و در مسمومیت خوراكی، خونريزی گوارشی و ضايعات  آئروسلاستگشا  

نكروزی روی سیستم گوارشی مثل طحـال و كبـد و كلیـه اهمیـت دارد. در مسـمومیت      

هـای احشـايی اهمیـت     و آسـیب  حاد و عضالت و غدد لگفـاوی موضعی )عضالنی( نكروز 

جاد اد  ريوی بايد درمان آن مد نظر باشـد.  واژ  اي  صورت درمان حمايتی است. در دارد.

ع گوارشـی  فـ در د مـی معده و استفاده از مسهل بايد صورت گیـرد امـا شـاركول ارزش ك   

 های بزر  نظیر ريسی  دارد. مولكول
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 ي قارچیها توكسین -14-7-5

عالئم مسمومیت در فرد بیمار شبیه به عالئم مسمومیت ناشی از تشعشـعات اتمـی   

 در پالسـما و ادرار بیمـار را   هـا  توكسی سمو  گیاهی و مواد شیمیايی است. وجود مايكو

حال حاضر هیچگونه پادزهر اختصاصی وجود نـدارد و درمـان    مشخص نمود. در توان می

ساعت بعد از تمـاس   1الی  0گیرد. شستشو با آب و صابون  میحمايتی صورت  صورت به

كامل سمیت پوستی را از بی  ببرد. شستشو در مدت يك ساعت ممكـ    طور بهتواند  می

 ،كه توكسی  بلع شده است مواردی است از سمیت كلی توكسی  هم جلوگیری نمايد. در

عـد  تمـاس اسـت كـه بـدي        ،استفاده از شاركول فو  فعال مفید است. تگها راه مقابله

گونـه درمـان دارويـی     شـود. هـیچ   مـی محـافظ و ماسـك اسـتفاده    ی هـا  لبـاس مگظور از 

 مونوتراپی وجود ندارد.  اي يا

 

 بروسلوز -14-7-6

درمـان   صورت بهداخل سلولی است، درمان معمو ً   كتریيك با علت ايگكه بروسال هب

گـر  در   میلـی  311خوراكی ) سیكلی  داكسی. شود میسه دارويی و يا دو دارويی توصیه 

ای كفايـت   هفته 1در روز( در يك دوره گر   میلی 311تا 111روز( و ريفامپی  خوراكی ) 

جای ريفامپی  از استرپتومايسی  به شكل تزري  عضالنی )روزانه يك  به توان میكگد.  می

 تـوان  مـی  هـا  هـای بـاردار و بچـه    هفته اسـتفاده نمـود(. در خـانم    1 مدت بهگر  در روز  

وكارديت و نـورو  انـد  كرد. در صورت ابتال بـه  سیكلی  داكسیكوتريموكسازول را جايگزي  

. بـرای مـوارد ناشـی از    شود میتری توصیه  ، درمان سه دارويی و با مدت طو نیبروسلوز

و سـیكلی    داكسـی نیز درمان سـه داروئـی فـو  كـه شـامل ريفـامپی ،        زيستیحوادث 

هايی بهداشـتی   پیشگیری گردد. میپیشگهاد  باشد، می كوتريموكسازول و يا سفترياكسون
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نظیر عد  استفاده از مواد لبگی غیر پاستوريزه و عد  تمـاس بـا حیوانـات آلـوده توصـیه      

 .گردد می

 

 



 

 

 
نظام سالمت و نقش آن 

در  غیرعاملدر پدافند 

 زيستی اتمقابله با تهديد
 

 

 

 

پانزدهم فصل  
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 مقدمه -15-1

هـای   مجامع و انجمـ   وسیله بهدر گذشته گرفته  انجا ارزشمگد های  علیرغم فعالیت

، مانگـد  زيستیی ها سالح ويهه بهی كشتار جمعی ها سالحبرای عد  استفاده از المللی  بی 

كشـور پذيرفتـه    301، كه توسـط  ها سالحاي   در خصوص مگع استفاده از 3333قرارداد 

 در خصـوص  ها گروهو  ها ملت ،كشورهابرخی شده است، متاسفانه همچگان شاهد تهديد 

هـای   به آن معگا است كه حتـی كگوانسـیون   اي  هستیم. زيستیاستفاده از بعضی عوامل 

باشـگد.   مـی ن ها سالح اي  و كاربردسازی  لمللی هم قادر به جلوگیری از تولید، ذخیرها بی 

در دوران موسـو  بـه   ، در همی  راستا بايد خاطر نشان كرد كه بعد از جگگ جهـانی دو  

را ادامـه   زيسـتی هـای  افزار جگـگ سازی  دنیا تولید و ذخیره مینظاهای  جگگ سرد، قدرت

 ز  های  تحت فشار و تهديد، آمادگیهای  دادند. همی  امر كافی است تا كشورها و ملت

جاد و ارتقاء بخشگد. حفـظ و ارتقـا    اي  گونه تهديدها را در خودايگ و كافی برای مقابله با

كشـتار  ی هـا  سـالح سطح آمادگی، يك عامل بازدارنده بسیار مهم در استفاده از عوامل و 

يـد. حفـظ آمـادگی ابعـاد     آ مـی خاطی بـه حسـاب   های  كشورها و دولت وسیله بهی جمع

ی تخصصی ها گروهمختلفی دارد كه يكی از آنها كسب آگاهی  ز  و آشگايی آحاد مرد ، 

 زيسـتی ( در مقابله با تهديد یپیشگیری و كگترلو مسئولی  جامعه با اقدامات بهداشتی )

آمـادگی   ايـ   است. علیرغم اهمیت موضوع و لزو  غیرعاملدر برنامه دفاع جامع پدافگد 

رابطـه خواهگـد بـود،     ايـ   در كادر پزشكی و پرستاری كه اولی  گروه پاسخگو در ويهه به

اولیه حاكی از فقدان دان  و مهارت  ز  و كـافی بـرای پاسـخگو     شده انجا ی ها بررسی

ی هـا  آزمـون واقعیـت در انجـا     ايـ   اسـت.  ها گروه اي  وسیله بهبودن و مديريت مسئله 

برنامـه پدافگـد   رسـانی   اطـالع كشـوری آمـوزش و    كارگـاه »كگگـده   ابتدايی گروه برگـزار 

شـر  مگت  میرسـ صورت  بهدر چگد دانشگاه مشخص گرديد )نتايج بررسی هگوز  «لغیرعام

ركاران برنامـه  انـد  جهت توجه بیشتر مسئولی  و دسـت  اًنكته صرف اي  نشده است(. تذكر

رسـانی   اطـالع مسئولی  بخ  سالمت است تا موضـوع آمـوزش،    ويهه به غیرعاملپدافگد 
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جدی تلقی نموده و زمیگه و بسترهای  ز   تخصصی را كامالًی ها گروهجاد مهارت در اي و

 برای آن را بی  از پی  فراهم نمايگد.

مختلـف سیسـتم بهداشـت و    هـای   ابتدا با فعالیت كتاباي  فصل از  خوانگدگان در

 بخ  در خصـوص برنامـه پدافگـد غیرعامـل در     اي  ی مرتبط باها سازماندرمان و ساير 

شده برای تقويت نظا  سـالمت   و پیشگهادات ارائه ها شوند و برنامه میبخ  سالمت آشگا 

تخصصـی را مـرور   ی هـا  گـروه جامعـه و  سـازی   آمـاده  و مـديريت  برای پاسخگويی بهتـر 

بـا   ،)پیشـگیری و كگترلـی(   تحت عگـوان اقـدامات بهداشـتی    ،قسمت دو  نمايگد. در می

اقدامات قابل اجـرا مانگـد رعايـت اصـول و مـوازي  بهداشـتی، واكسیگاسـیون،         تري  مهم

 در زيسـتی برای مقابلـه بـا تهديـدهای     غیره ، رفع آلودگی محیطی وشیمیوپروفیالكسی

د كه از همـه اسـاتید   گدان میخود  میوظیفه حت گانزمان بحران آشگا خواهگد شد. نگارند

بـرای يـادگیری مطالـب     غیرعامـل برنامه پدافگـد  رسانی  اطالعكارگاه كشوری آموزش و 

 ارزشـمگد  كتـاب  برای استفاده كامـل از تـالیف   میآقای دكتر حسی  حات ويهه بهحاضر و 

( در بـا بیوتروريسـم   ی مـرتبط ها بیماریشان و همكاران )اپیدمیولوژی بالیگی و كگترل اي 

 بـه  ،مگدان را برای مطالعـه بیشـتر   د و عالقهگنماي و تشكر بخ  اقدامات بهداشتی تقدير

 د.گنماي میاثر ارزشمگد ارجاع  اي 

 

 طرح مسئله -15-1

بیمـاری  كگگده  جاداي زنده های  ارگانیسم آمیز مخاطرهسازی  را آزاد برخی بیوتروريسم

جاد مر ، بیماری، صدمات اقتصـادی  اي  با هد  ها ناشی از ارگانیسم زيستیيا مواد فعال 

، هـا  ويـروس ، هـا  بـاكتری متعددی مانگد  زيستی. عوامل اند يا رعب و وحشت تعريف كرده

مقاو  های  ، عوامل ژنتیكی تغییريافته، عوامل عفونی پیشرفته، واكس  يا ارگانیسمها قارچ

توانگـد   می، اند يی كه مشابه عوامل شیمیايیها دارويی و سمو  كه ناشی از ارگانیسم چگد

های كشتار جمعی از افزار جگگدر میان  زيستیقرار گیرند. عوامل  زيستیموضوع تهديد 
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 با حداقل ملزومات لجسـتیكی در  ها سالح اي  گوناگون مگحصر به فرد هستگد.های  جگبه

آورنـد. سـهولت تولیـد،     می وجود بهمگطقه جغرافیايی وسیعی عمل كرده و تلفات زيادی 

 كـامالً هزيگه پايی ، مشكل تشخیص، و عد  امكان حفاظت موثر بر علیه آنها موضـوع را  

بـر خـال  تولیـد،     زيسـتی ی هـا  سالحمقابله سخت با  جدی نموده است. دفاع پیچیده و

صـورت   بـه افزايد. پـرداخت    میآسان آنها بر اهمیت مسئله  نسبتاً كارگیری به نگهداری و

تري   عاقالنه ، میو گسترش و توسعه آمادگی عمو غیرعاملجدی به موضوع پدافگد  كامالً

ن عـادی،  در دورا ويـهه  بهمسئله است. هرچه سطح آمادگی،  اي  و موثرتري  راه مقابله با

تر خواهـد بـود.    زمان بحران و تهديد پايی  ی و خسارت درپذير با تر باشد، میزان آسیب

و رسـانی   اطـالع مقدمه آمـادگی اسـت. لـذا     ،و آگاهی زيستیمقدمه دفاع  ،حفظ آمادگی

سـگگ بگـای سـاير     ،غیرعامـل در برنامـه پدافگـد    موقـع  بهمگاسب و كافی و های  آموزش

 .باشد می ها اقدامات و برنامه

 

 غیرعاملپدافند  -15-3

و اقـداماتی اسـت كـه موجـب      ها دربخ  سالمت، برنامه غیرعاملمگظور از پدافگد 

درمـانی و كـاه     –ارتقای سطح سالمت فردی و اجتماعی، استمرار خدمات بهداشـتی  

مرتبط با سالمت جامعه و نیروی انسـانی متخصـص گـردد.    های  ی زيرساختپذير سیبآ

هـای   و تحقیقات فگـی كـه موجـب افـزاي  توانمگـدی ملـی در عرصـه        میعلی ها تالش

در  میگردد را نیز بايد بـه اصـول اساسـی دفـاع غیـر نظـا       میپیشگیری، درمان و نوتوانی 

بايـد بـا كمـك همـه      میيا پدافگـد غیـر نظـا    غیرعاملبخ  سالمت افزود. برنامه پدافگد 

و  نظا  سـالمت و بهداشـت و درمـان كشـور    نمايگد در  میكسانی كه احساس مسئولیت 

هـای   درمان )دانشگاه برنامه توسعه نهاديگه شود. كارشگاسان شاغل در سیستم بهداشت و

همـه تالشـگران توسـعه سـالمت در      درمانی تابعـه( و  –علو  پزشكی و مراكز بهداشتی 

ش ديگـر  و آموزسازی  و ديگر مجامع وظیفه بسیار خطیری در امر آگاه  میعلهای  انجم 
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در سازی   ز  برای آمادههای  فراگیری مهارتمگظور  بهتخصصی و آحاد جامعه ی ها گروه

اولیـه  ی هـا  مراقبـت به عهده دارند. استفاده از اصول اساسـی   زيستیهای  مقابله با تهديد

بـه اثبـات رسـانده در رويكـرد      قـبالً بخشی خود را ( كه كارايی و اثر.P.H.C) یبهداشت

پدافگـد   گـردد.  مـی به همه مسـئولی  و كارشگاسـان توصـیه     غیرعاملپیشگیرانه پدافگد 

در  میگیـری از تسـلیحات نظـا    در مقابل پدافگد عامـل )بهـره   میيا دفاع غیر نظا غیرعامل

 غیرعامـل دفاع از امگیت ملی( است و نتیجه آن ارتقای توان و مقاومت ملی است. پدافگد 

گـری   میوجه جگبـه نظـا   هیچ به ،از آن دارند میبر خال  نظر عامه مرد  كه برداشتی نظا

هـر   ،گیـرد. بـه تعبیـر ديگـر     میمورد تاكید قرار  میدفاع غیر نظا ،نداشته و در تعريف آن

ی كشـور در مقابـل تهـاجم مخـرب دشـم       پذير كه سبب كاه  آسیب میاقدا  غیر نظا

دفـاع در واقـع همـه     ايـ   گـردد.  مـی محسوب  میيا دفاع غیر نظا غیرعاملپدافگد  ،باشد

ا مكـان بـدون    گیرد كه با استفاده از شرايط و ابزار و حتی میيی را دربرها اقدامات و طرح

اقدامات موجب افزاي  تـوان   اي  گیرد. میخود اتكا شكل صورت  بهنیاز به نیروی انسانی 

شـود. همانگونـه كـه     میدفاعی از يك سو و كاه  پیامدهای مگفی بحران از سوی ديگر 

مـت  زنـدگی    گونه اقدامات در زمـان صـلح در  ايگ نیز مورد تاكید قرار خواهد گرفت، اًبعد

هـای   تو فعالیـ  ها زوكار و انجا  برنامهگیرد و نیازی به سا میعادی مرد  و جامعه صورت 

مربـوط در  هـای   تـدابیر و انجـا  برنامـه    ايـ   . بـا اتخـاذ  باشد مین  مینظا ويهه بهخاص و 

ی و خسـارت آنهـا در   پـذير  از میزان آسـیب  ،مهم و حیاتی كشورهای  تاسیسات و سامانه

شرايط بحران كاسته خواهد شـد. بخـ  سـالمت شـامل نیـروی انسـانی متخصـص در        

است كگگده  مختلف، تاسیسات، امكانات و مگابع تخصصی مورد نیاز و پشتیبانیهای  رشته

را بـه جامعـه   ای  خـدمات ارزنـده   ،مـرتبط ی ها بخ تواند با همكاری و هماهگگی  میكه 

حیـاتی  های  وردهآروسازی و فرداهای  عرضه نمايد. تاسیسات عظیم بیمارستانی و كارخانه

بايستی با انجا  تدابیر خاص مورد حمايت قرار گیرند تا در زمـان وقـوع حـوادث و     ،مهم

چه ، كمتر مورد آسیب و خسارت واقع شوند. نظا  بهداشت در صورت بروز بحران ،بحران
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شـود كـه    میطبیعی و چه جگگ و تهديد، با مشكالت متعدد و مختلفی مواجه صورت  به

نمايد تا بتواند آمـادگی  ز  بـرای مـديريت آن را    بیگی  پی بايستی بتواند آنها را از قبل 

هـای   سـیب آبا بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل سیل و زلزلـه،   ،داشته باشد. برای مثال

 هـا  شود. از جمله آسیب میوارد  ها انسانجدی به تاسیسات، تجهیزات، مگابع كشاورزی و 

اشـد كـه موجـب    درمـانی ب  –تواند خسارت به مراكز اصلی و فرعی خدمات بهداشتی  می

گردد. در چگـی  شـرايطی نظـا  بهداشـتی در      میرسانی به مرد   بروز اختالل در خدمت

رسانی به ديگران نیست بلكه بـا آسـیب ديـدن     قادر به خدمتتگها  نهصورت آماده نبودن 

ان تشـديد خواهـد شـد. لـذا حفـظ آمـادگی و       تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی، بحر

به شـدت   ها موجب خواهد شد كه آسیب ،است میعلهای  توانمگدی كه ماحصل پیشرفت

در جامعـه درآيـد تـا در     میفرهگگ فردی و عموصورت  بهكاه  يابد. حفظ آمادگی بايد 

در كشور ژاپـ  علیـرغم وقـوع     ،زمان مورد نیاز اثر بخشی  ز  را داشته باشد. برای مثال

سـازی   در موضـوع مقـاو    ويهه بهمگی اي  توسعه فرهگگدلیل  به ،های زلزله با تري  میزان

كمتري  میزان خسارت و تلفـات را  اي  كشور  ،عمومیهای  و تاسیسات و آمادگی ها سازه

مگی در میان مـرد  و  اي  همان نهاديگه شدن فرهگگ اي  در مقايسه با ساير كشورها دارد.

تگهـا   نهمسئله  اي  نیز شكل گیرد. غیرعاملمسئولی  است كه بايستی در موضوع پدافگد 

گردد بلكه در بعد سالمت باعث استمرار خـدمات بهداشـتی    می ها موجب كاه  خسارت

نظا  خواهد بود. بـا   اي  محوله بههای  درمانی و حفظ كیفیت آن و انجا  ساير فعالیت –

طیـف وسـیعی از    هـا  تفعالی اي  با رويكرد پیشگیرانه،ويهه   بهتر به اقدامات  عمی  نگاهی

طبیعی مثل سیل و زلزلـه  های  چگانچه بروز تهديد ،شود. برای مثال میرا شامل  ها برنامه

در يك مگطقه خاص دارای احتمال با يی باشد، از جمله اقدامات پیشگیرانه در راسـتای  

است كه تاسیسـات مهـم و حیـاتی و در بعـد سـالمت مـث         اي  غیرعاملبرنامه پدافگد 

كه در معر  ويرانی خواهگد بود بگا نكرد و  ها مكان اي  بیمارستان و مراكز درمانی را در
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سـازی   يا در صورت اضطرار و نبودن مكانی ديگر، بايسـتی از اصـول مهگدسـی در مقـاو     

 كرد. آنها جهت مقاومت بیشتر استفادههای  سازه

 غیرعامـل نگاه از اقدامات پدافگـد   اي  مگی در ابعاد محیطی، بااي  های اجرای برنامه 

را كـاه  داده و دسـت مسـئولی  را     ها آيد كه در زمان بروز حوادث هزيگه میبه حساب 

اقـدامات پیشـگیرانه   ريزی  برنامهبرای انجا  ساير اقدامات كگترلی باز خواهد گذاشت. در 

حفـظ مـديريت    ،از اهمیت بـا يی برخـوردار اسـت. بـرای نمونـه      ها فعالیتبگدی  لويتوا

تقويـت آن در دوران صـلح و شـرايط     احتمالی وهای  سیستم بهداشت و درمان از تهديد

مـدت  د  آمـادگی مـديريت سیسـتم، در دراز   آيد زيرا عـ  میلويت اول به حساب وعادی ا

نمايد. لذا شگاسايی ضعف مديريتی و ناپذيری به جامعه وارد  جبرانهای  تواند خسارت می

توانـد از   میمدت ز  در مقاطع كوتاه، میان و بلگد های  بیگی برنامه راهبردی و پی  ارائه

 بكاهد. ها شدت تهديد

يی فكر كرد كه ممك  است به ها توان به تهديد میبعدی برای مثال های  لويتودر ا 

و پشـتیبانی  تـأمی    درمان و استمرار خدمات آسـیب وارد نمايـد. لـذا    –شبكه بهداشت 

مـدت  خدمات را به دنبـال دارد در دراز  مگابع دارويی و تجهیزات و همه آنچه كه استمرار

جامعه را با مشكل مواجـه   ،دقی  قرار گیرد تا در شرايط بحرانريزی  برنامهبايستی مورد 

شـده در شگاسـايی و    مسـائل مطـرح   ،ی عمـومی مگی و آمـادگ اي نسازد. در توسعه فرهگگ

ده بايستی در نظر صورت ايگ بگدی تهديدها با در نظر گرفت  تغییرات احتمالی در لويتوا

 پذيرد تا مانع از غافلگیری جامعه در شرايط بحران شود. 

كـه در رويكـرد    باشـگد  مـی آموزش و پیشگیری، دو مقوله بسـیار مهـم و ارزشـمگد    

قسـمت بـه نكـاتی كـه در      اي  به آنها پرداخت. در كامالًپیشگیرانه نظا  سالمت بايستی 

 شود: میپرداخته  ،بايستی مورد توجه قرار داد دو محور اي  انجا  وريزی  برنامه
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اسـت و در   غیرعامـل مفهو  در برنامه پدافگد تري   توان گفت كلیدی میآموزش كه 

آنهـا اشـاره    تـري   مهـم اسـت كـه بـه     میشود، دارای اقسـا  میجايی ديگر به آن پرداخته 

 :شود می

  میالف( آموزش عمو

 ب( تربیت امدادگران

 زيستیدفاع های  ج( تدارك دوره

 د( ارائه دروس اختصاصی برای دانشجويان پزشكی

 زيستیبا گراي  دفاع  .M.Sc.، Ph.Dهای  ازی دورهاند ه( راه

 

 عمومی آموزش -15-3-1

درسـی دانشـجويان پزشـكی بلكـه بـرای بسـیاری از       های  آموزش نه فقط در برنامه

دانشجويان علو  پزشكی و شاغلی  ساير حر ، مسئولی  و آحـاد مـرد  ضـروری اسـت.     

تغییر داد. بديهی است توان جهان را  میاسلحه قدرتمگدی است كه با كمك آن  ،آموزش

 ايـ   د.گبايستی در شرايط عادی و قبل از وقوع باليا و حوادث باشـ  ها گونه آموزشايگ كه

كه زودتر از بقیـه   ها ها و داروخانه برای كاركگان بعضی از حر  مثل آزمايشگاه ها آموزش

و  هـا  كاركگان مطبوعـات، رسـانه   گیرند، ضرورت بیشتری دارد. میدر جريان مسائل قرار 

 ز  را ديـده باشـگد.   های  از ديگر شاغلیگی هستگد كه بايد آموزش میكاركگان مراكز نظا

توانگد از طري  مگاسب و با استفاده از امكانات خـود   میو مطبوعات به نوبه خود  ها رسانه

آحاد مرد  را آموزش دهگد. آمـوزش و پـرورش    همانگد فیلم، سريال، كارتون، مقاله و غیر

در محتـوای كتـب    غیرعامـل تواند برای مثال با گگجاندن مفاهیم برنامـه پدافگـد    میهم 

 مستقیم وصورت  بهها دان  آموز را  موزان مقاطع تحصیلی مختلف، میلیونآ درسی دان 

هـای مـورد نظـر قـرار      غیر مستقیم در جريان آمـوزش  طور بهشان را اي  ها خانواده میلیون

توانـد از   مـی تـر از مطلـب فـو  بـوده و      بسیار وسیع میعموهای  دهد. البته طیف آموزش
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 با همكاری و مساعدت بخـ  بهداشـت و درمـان بـرای     ها بخ و  ها سازمان طري  ديگر

مطالب آموزشی در اختیـار اقشـار مختلـف قـرار گیـرد. آمـوزش اعـم از آمـوزش         تأمی  

بايد دارای شـرايطی   ،كه بتواند به اهدا  مورد نظر خود برسدايگ و تخصصی برای میعمو

 از جمله موارد زير باشد:

 تهیه شود. میمحتوا بر اساس اصول عل  1

 مبتگی بر اطالعات صحیح باشد.  2

 از اعتبار  ز  برخوردار باشد.  3

 كارشگاس و افراد خبره تدريس شود. وسیله به  4

 های ارتباطی موثر استفاده شود. از مهارت ها در آموزش  5

 قبلی باشد.های  مكمل آموزش  6

 احساسی نباشد.  7

 شرايط مخاطبی  را در نطر بگیرد.  8

 جمعی باشد.های  ساير رسانههای  موزشآهماهگگ و همراه با   9

 مرتبط در جامعه باشد.ی ها گروهو  ها سازمان( با مشاركت و همكاری همه 31

 

  تربیت امدادگران -15-3-1

ويهه و شامل آموزش نیروهای داوطلب هـالل  های  تواند در قالب دوره میاي  برنامه 

بـا محتـوای نحـوه نجـات مصـدومی         مینطای ها گروهداوطلب محلی و ی ها گروهاحمر، 

 در مراحـل بعـد   هـا  آمـوزش  ايـ   ، شیمیايی و ديگر تهديـدهای احتمـالی باشـد.   زيستی

 تخصصی ارائه شود. ی ها گروه وسیله بهنیز سطح جامعه  و ها تواند حتی در دانشگاه می
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 زيستیدفاع هاي  تدارک دوره -15-3-3

آموزشی برای دانشجويان گـروه پزشـكی شـامل پزشـكی، پرسـتاری،      های  اي  دوره

بـرای  سازی  آمادهمگظور  به ،مربوطهای  ديگر رشته و  میعلو  آزمايشگاهی، بهداشت عمو

ازی و اجرا اند بهداشتی در شرايط بحران راههای  رسانی و فعالیتارائه خدماتی نظیر امداد

ر اجبـاری و اختیـاری در سرفصـل دوره قـرا    صورت  بهتواند  میگردد. دروس تخصصی  می

در  سـالیانه مـورد ارزشـیابی و    ترجیحـا چگد وقت يكبار گیرد. محتوای برنامه بايستی هر

 ايـ   آموختگـان  . دان رات احتمالی، مورد اصالح قرار گیردیصورت نیاز و با توجه به تغی

گذراندن دروس تئوری و عملی در طول دوره بايد با شركت در تمريگـات  بر  عالوه ها دوره

فـای  اي ويهه و مانورها، آمادگی خود را مورد ارزيابی قرار دهگد تا در شرايط اضطرار توانايی

 نق  خود را داشته باشگد.

 

 ارائه دروس اختصاصی براي دانشجويان پ شكی -15-3-4

هـای   در دوره اند توان دانشجويانی را كه به هر دلیل نتوانسته میبرنامه  اي  با اجرای

آشگا نمود  غیرعاملاختصاصی با برنامه پدافگد های  شركت نمايگد، با ارائه واحد الذكر فو 

برنامه  اي  ،ها ازی آن دورهاند تا زمان راهجاد كرد. اي   ز  را در آنهاهای  و آگاهی و مهارت

ختگـان رشـته پزشـكی بـا     وآم جدی تلقی گردد تا دانـ   كامالًبايستی توسط مسئولی  

التحصیل شوند. موضـوع   فارغ زيستیهای  اطالعات  ز  در خصوص نحوه مقابله با تهديد

برنامـه بايـد در نظـر     ايـ   ارزيابی مستمر محتوا و نیز انجا  تمريگات عملی و مانورها در

 گرفته شود.
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بـا گـراي  دفـاع     .M.P.Hكارشناسی ارشـد و  هاي  دوره -15-3-5

 زيستی

شده در بـا  باشـد. دانشـجويان بـا      معرفیهای  تواند مكمل برنامه مینیز  ها اي  دوره

موضـوعات   تـري   مهـم تخصصی شده و با های  دوره اي  توانگد وارد میمختلف های  زمیگه

، تحقیقـات آزمايشـگاهی و   زيسـتی مانگد ابعـاد تشخیصـی عوامـل     ها دوره اي  مطرح در

 نامه بگیرند. آشگا شده و پايان هو غیر زيستیتوسعه تحقیقات كاربردی در دفاع 

 ايـ   نیز مانگد مبحث آموزش از اهمیت بسیار با يی برخوردار اسـت. در  پیشگیری

ان انجـا  داد. اگـر دقـت نمـايیم     تـو  مـی مقوله نیز اقـدامات بسـیار مهـم و تاثیرگـذاری     

ارزشمگد در مقولـه پیشـگیری اسـت.    های  يابیم كه آموزش نیز خود يكی از فعالیت میدر

نكتـه توجـه كـرد     اي  بايستی به ،محوری در پیشگیریهای  لیتاقبل از لیست كردن فع

جلب مشاركت و همكـاری فعا نـه    ،پیشگیریهای  نامهعامل موفقیت در بر تري  مهمكه 

هـای   يكـی از اصـول اساسـی برنامـه     ،جلب مشاركت و همكاری فعا نه مرد  مرد  است.

آيد. تحقیقات مختلـف   میاستمرار و كیفیت خدمات به حساب كگگده  بهداشتی و تضمی 

)البتـه بـه شـكل    فعا نـه مـرد    بهداشـتی بـدون مشـاركت    های  كه برنامه اند نشان داده

جـا صـحبت از   ت  ز  همـراه نیسـت. بـديهی اسـت هر    يافته و مگسـجم( بـا موفقیـ    نظا 

ريزی، اجرا و ارزشیابی است  در تما  سطوح برنامه ،گظور مشاركتمشاركت مرد  است، م

كه در مرحله اجرا متوقف باشد. البته موضـوع مشـاركت خـود اكتسـابی اسـت و      ايگ و نه

هـای   ثر قبلی همـراه باشـد. همچگـی  اسـتفاده مـوثر از رسـانه      ؤمهای  بايستی با آموزش

رابطه بسیار مهم است. مرد  بايستی با موازي  و اصول بهداشـت فـردی و    اي  جمعی در

هـای   يـك مسـئله بـديهی در فعالیـت     ايـ   آشـگا شـوند.   زيستیعلیه تهديدهای  میعمو

حفـظ آرامـ  و    ،ریپیشـگی هـای   پیشگیری است. نكته حـائز اهمیـت ديگـر در برنامـه    

كگگـده   شـركت ی ها گروهجلوگیری از ترس و وحشت و پرهیز از احساسی كردن مرد  و 
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پیشگیری بـرای  های  كلی در برنامهصورت  بهاقداماتی كه  تري  مهماست.و اما  ها در برنامه

 :باشد میقابل اجرا است به شرح زير  زيستیهای  مقابله با تهديد

 زيستیوسائل حفاظت فیزيكی در مقابل عوامل بیگی  پی  (3

   ونیواكسیگاسهای  توسعه برنامه (3

 (پیشگیری دارويی )شیمیوپروفیالكسی (1

 مراقبت از مگابع آب   (0

   نظارت بر تهیه و توزيع مواد غذايی و مراقبت از مگابع غذايی (1

 

وسائل حفاظـت فی يكـی در مقابـل عوامـل     بینی  پی  -15-4

 زيستی

پیشگیری، تهیه و تدارك وسـائل حفاظـت   های  و موثرتري  برنامه تري  مهميكی از 

است كه بايـد بـه   كگگده  ی محافظتها لباسفردی مانگد ماسك تگفسی )ضد بیولوژی( و 

دسـترس   و عملیـاتی، موجـود و در  كگگـده   ازه نیروهای پشـتیبانی اند قدر  ز ، حداقل به

مورد آزماي  و امتحـان   ،وسائل بايد بعد از تهیه اي  است كه اي  باشد. نكته قابل توجه

 ،جاد مشكل نگمايگـد. نكتـه مهـم ديگـر    اي  برداری بهرهقرار گیرند تا در زمان  ز  و موقع 

 وسائل استفاده نمايگد. اي  آموزش قبلی نیروها و افرادی است كه قرار است از

 

  ونیواكسیناسهاي  توسعه برنامه -15-5

بخـ  و   كـه مسـرت  ای  نكتـه  ،زيسـتی در موضوع واكسیگاسـیون بـر علیـه عوامـل     

با واكسـ  قابـل پیشـگیری هسـتگد. لـذا       زيستیكه اكثر عوامل ايگ استكگگده  خوشحال

موسسـات   وسـیله  بـه مـورد نیـاز   هـای   تهیـه واكسـ    ،مهم پیشگیریهای  يكی از برنامه

و مراكز مربوط در سیستم سـالمت گذاشـت  اسـت.     ها سازمانو در اختیار سازی  واكس 
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مقابله دارد بايـد  های  تهیه، تولید و توسعه واكس  به لحاظ ارزش و اهمیتی كه در برنامه

   گیری قرار گیرد. یبانی دولت و مراكز تصمیممورد حمايت و پشت

 

 ()شیمیوپروفیالكسیپیشگیري دارويی  -15-6

انجـا  پیشـگیری دارويـی در مـواردی      ،ارزشمگد پیشگیریهای  يكی ديگر از برنامه

توانـد بـرای    مـی اقـدا    ايـ   است كه كاربرد دارد. با توجه به نوع عامل و خصوصیات آن

تمـاس باشـد.   ا بعد از داشت  نتیجه مطلوب شامل انجا  پیشگیری دارويی قبل، حی  و ي

هـای   و مطـاب  بـا دسـتورالعمل   ای  حرفـه  كـامالً صـورت   بـه شـده بايسـتی    داروی تعیی 

را  هـا  تدارك شده و موضوعاتی مانگد پروتكل مصر ، حساسیت دارويـی و مقاومـت   میعل

اقدا  نیز بايستی تغییـرات احتمـالی در پاسـخگو بـودن دارو      اي  در نظر داشته باشد. در

مستمر مورد ارزشیابی قرار گیرد تا از لیست انتخاب برای عامل مورد نظـر خـارج    طور به

 نشده باشد.

 

 مراقبت از منابع آب -15-7

 اي  موضوع نیز از اهمیت بسیار با يی برخوردار است. اقـدامات پیشـگیرانه  ز  در  

 ز  و كافی برای مگابع آب اسـت تـا تحـت    های  و تعبیه پوش بیگی  پی خصوص  اي 

 در رضـ به عگواد سالح قرار نگیرنـد. در حـال حا   زيستیهیچ شرايطی مورد هد  عوامل 

جـدی   كـامالً صورت  بهفعالیت بايد  اي  لذا گردد و میخصوص پوش  كافی مگظور ن اي 

روزانه و بـا   طور بهمگابع بايد  اي  مورد توجه مسئولی  ذيربط قرار گیرد. بازرسی و كگترل

   حساسیت و دقت با  انجا  پذيرد.
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نظارت بر تهیه و توزيع مواد غذايی و مراقبـت از منـابع    -15-8

  غذايی

توانگد موضوع تهديدهای  میهستگد كه  میمواد غذايی از عوامل بسیار حساس و مه

ی  توانگد حامل می همرغ و غیر، قرار گیرند. مواد غذايی مختلف مانگد شیر، گوشت زيستی

 ،رابطـه  ايـ   مـرتبط در های  دهگده آلودگی باشگد. از فعالیتعوامل بیماريزا بوده و انتشار

آموزشـی بـرای كاركگـان مـرتبط بـا زنجیـره مـواد غـذايی، كگتـرل          هـای   تدارك كالس

گمركات برای های  شوند و تقويت توانمگدی میمواد غذايی كه وارد و توزيع های  محموله

 مورد نیاز است.های  در زمیگه ها تداو  آموزش ،آزمايشات سريع و در نهايتانجا  

يكی ديگر از اقدامات ارزشـمگد   ،جاد وتوسعه سامانه شبكه اعالن خطراي  تالش برای

برنامـه   ايـ   قـرار گیـرد.   غیرعامـل با رويكرد پیشگیرانه است كه بايد در برنامـه پدافگـد   

 بـه توانـد   میتري  زمان ممكگه  در كوتاهرسانی  اطالعباشد.  ها تواند مكمل ديگر برنامه می

ركاران و كسانی كه در رديف اول پاسـخگويان هسـتگد،   اند عمل مسئولی  و دست سرعت 

  .مگجر شود

در بخ  سـالمت شـامل طیـف وسـیعی از اقـدامات       ويهه بهبرنامه پدافگد غیرعامل 

آنهـا   تـري   مهـم شـود و بـه    میاشاره  ها فعالیت اي  قسمت به لیستی از اي  است كه در

و تخصصی، تربیت نیـروی   میپرداخته خواهد شد. اقدامات مورد نظر شامل آموزش عمو

، توسـعه مـوازي    انسانی متخصص در سـطوح مختلـف، تربیـت متخصـص طـب دفـاعی      

ی، جلـب  بخشـ  های سازمانی و هماهگگی درون بهداشت فردی و عمومی، توسعه همكاری

 علمی، انجـا  تحقیقـات فگـی،   های  غیر دولتی و انجم ی ها سازمانهمكاری و مشاركت 

، تـدوي   المللـی  بی های  و تولید علم، همكاریفگاوری علمی، توسعه های  شكست  تحريم

هـای   در همه دانشـگاه  غیرعاملپدافگد های  ، تشكیل كمیتهغیرعاملبرنامه جامع پدافگد 

 آموزشی مستمرهای  برنامه، اجرای كارگاههای  و مولفه ها اجرای برنامهعلو  پزشكی برای 
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آوری  جمـع و اهمیـت دادن بـه موضـوع،    سـازی   فرهگگ مگظور بهبرای مديران و پرسگل 

جـاد و توسـعه   اي  پـاي ، هـای   ازی شـبكه انـد  آنهـا، راه وتحلیـل   تجزيـه اطالعات و ثبت و 

المللــی،  اســتانی، كشــوری و بــی ، ای ارتبــاطی در ســطوح محلــی، مگطقــههــای  شــبكه

هـای   يی مانگد انتقال خـون و شـركت  ها سازماناقال  مصرفی استراتهيك در سازی  ذخیره

 باشد. می تولید واكس ، سر  و دارو

و  غیرعامـل مـرتبط بـرای مـديريت پدافگـد     ی ها بخ سیستم بهداشت و درمان و 

هسـتگد، بايـد    وسـیعی نیـز برخـوردار    نسبتاًو اقدامات كه از گستره  ها برنامه اي  اجرای

هـای   صلح، ارزيابی دارای ظرفیت  ز  و با يی باشگد. سیستم بايستی در شرايط عادی و

 رسانی، آموزش و اطالع ويهه به ها  ز  را انجا  داده و مشكالت و نواقص را در تما  حیطه

ی ها بحرانو تدارك آنها، طراحی  ها بیمارستانجاد مهارت، برقراری ارتباط و هماهگگی اي 

ـ    موقـع  بهفرضی و انجا  مانورهای عملیاتی برای واكگ  سريع و   ،عـالوه  هآمـاده سـازد. ب

و مراكـز را   هـا  سـازمان اقـداماتی كـه همكـاری سـاير      ويـهه  بـه  ها فعالیت اي  چون انجا 

نكتـه  ، باشـد  مـی مرتبط با بخ  بهداشت و درمان ی ها بخ طلبد، مستلز  همكاری  می

 ايـ   بخشی در انجا  اقدامات اسـت. چگانچـه   ار مهم، حفظ و گسترش هماهگگی بی بسی

نیـروی انسـانی متخصـص     مختلـف و ی ها بخ هماهگگی صورت نگیرد بودجه و انرژی 

 ايـ   بـديهی اسـت نقـ  اصـلی     امیـدوار بـود.   ها توان به موفقیت برنامه میهدر رفته و ن

نیز بر عهده بخ  سالمت و مراكز تابعه و كارشگاسـان بهداشـتی اسـت. در     ها هماهگگی

مسـتمر  صـورت   بـه مثـال بايـد بتوانگـد     طور بهو مراكز درمانی  ها بیمارستانهمی  راستا 

اطالعات و تجارب خود را از طري  شبكه ملـی سـالمت بـه اشـتراك بگذارنـد. مـديريت       

درمان بايد دستورالعمل پذيرش بیماران مشـكوك و نحـوه جداسـازی آنهـا را      بهداشت و

 -بهداشـتی  و مراكـز  هـا  بیمارسـتان و مراكز درمانی ابـالغ نمايـد.    ها بیمارستانتهیه و به 

موضـوع   ايـ   مـدون نسـبت بـه ضـرورت    های  درمانی بايستی از طري  شركت در برنامه

 ها بیمارستان  میرا كسب نمايگد. امكانات عمو ز  های  و مهارت ها توجیه شده و آموزش
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( از نظر فگی مـورد ارزيـابی قـرار    غیرعاملموضوع )برنامه پدافگد  اي  بايستی با محوريت

ای آمـادگی خـود و جامعـه    گیرند. استراتهی بخ  بهداشت و درمان برای حفـظ و ارتقـ  

سه بخ  عمده اقل شامل ترس بوده و حدبرگیرنده اهدا  مشخص و قابل دسبايستی در

 به شرح زير باشد:

 ( اهدا  با تعاريف معی  و غیر قابل تفسیر مختلف3

 باشد ها گر فعالیت مقررات و ضوابطی كه هدايت (3

 اهدا  را میسر سازد.تأمی   به صورتی كه ها توالی فعالیت (1

 

و حفـظ آمـادگی بايـد اقـدامات زيـر را در دوران عـادی و صـلح        سازی  اي  ظرفیت

 نمايد:پیگیری 

تئوريك و تجربی با صورت  بهارتقای سطح دان  و مهارت كاركگان بخ  سالمت  -

 شده برای تمري  مديريت بحران. و مانورهای تعريف ها انجا  سمیگارها، كارگاه

و تعیی  مراكز مرجع مجهز بـه امكانـات پیشـرفته     ها بیمارستاناولیه سازی  آماده -

 جداسازی بیمارانی بهیگه ها روشآزمايشگاهی و 

آگاهی و آمادگی كادر بالیگی، وجود سیستم مراقبت پزشكی و هوش سازمانی كـه   -

 اولیه است سازی   زمه آشكار

ضرورت حفاظت از كاركگان بخ  بهداشت و درمان با توجه به نقـ  مهـم آنهـا     -

ت و آگاهی سـريع زنجیـره مـديري    در تشخیص اولیه عوامل مشكوك ها بیمارستان ويهه به

درمانی )تشخیص اولیه بر عهده كادر پزشكی، پیراپزشكی و كارشگاسان  –كالن بهداشتی

 بهداشتی است(.  

تگهـا   ،مهم اخیـر های  گیری همهمراقبت، در ی ها سیستمعلیرغم برقراری و فعالیت 

اپیـدمیولوژی،  های  برخورد ابتدايی با بیمار و در نظر گرفت  جگبه كه در اند پزشكان بوده

میكروبیولوژی و بالیگی به مورد مشكوك شده و سیستم مديريت بهداشت در كشـورهای  
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بايد نسبت به ضرورت برقـراری   ها بیمارستانمختلف را در جريان گذاشتگد. لذا مديريت 

ی هـا  عفونتگیر يا طغیان  تشخیص اولیه موارد تكمگظور  بهسیستم مراقبت بیمارستانی 

هـای ناشـی از عوامـل بازپديـد و نوپديـد يـا        گیـری  همـه نقطـه آغـاز   عگـوان   بهمشكوك 

 حساس باشد.  بیوتروريسم

سـه   شده قبلـی تحقیـ  در   موضوعات مطرحبر  عالوهانجا  تحقیقات تخصصی كه  -

توانـد   مـی   Clinical Support، Medical Logistics and Resourcesحیطه اصـلی  

 آمادگی باشد. اي  تخصصی نیازهایكگگده  تامی 

از ديگر وظايف كلی سیستم بهداشت و درمان توجه ويهه به كادر پرستاری و كمك 

 زير است:های  در زمیگه ويهه بهشان اي  سازی پرستاران و آماده

 

 :به موارد زير پرستاران و توجهنمودن  حساسالف( 

 وقوع بی  از حد انتظار يك بیماری خاص در يك مگطقه معی  -

 بیشتر هستگد ،برای يك بیماری خاص يی كه از حد انتظارها عالئم و نشانه -

 سرايت بیماری از طر  غیر معمول  -

 در يك مگطقه خاص ی مشترك بی  انسان و دا  در يك زمان وها بیماریشیوع  -

 احتمالی دشمگان   زيستیو نیز اطالع از عوامل  ها تحريك -

 

 :موارد زير كمك پرستاران نسبت بهتوجه ب( 

ی سـرايت و  هـا  راه، خصوصـیات،  زيستیارتقای دان  خوي  در خصوص عوامل  -

 نحوه مقابله و كگترل آنها

 انجا  مانورهای آمادگی در زمان صلح -

 ی در دسترسها گروهآموزش مخاطبی  و  -

 از بیوتروريسم میی مديريت استرس برای كاه  نگرانی عموها راهتمري   -
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رفآ مخـتص پرسـتاران و   شـده در فـو  صـ    و وظـايف اشـاره   هـا  بديهی است مهارت

پرستار نبوده و ساير افراد و كاركگان گروه پزشكی و پیراپزشكی كه با سالمت مرد   كمك

 ز  را كسـب  های  و مهارت ها بايد به نكات فو  حساس بوده و آموزشنیز سروكار دارند 

زمیگـه اضـافه نمايگـد. عـد  رعايـت مـوازي         ايـ   كرده و بر دان  تخصصی خـوي  در 

مگابع آب بهداشتی، دفع بهداشتی زبالـه و  به  توجهی مثالً و كم  میبهداشت فردی و عمو

در شرايط عادی نیز موجب بروز خسارت و صـدمات جـدی بـه سـالمت آحـاد       ،فاضالب

تواند حیات جامعـه را تهديـد نمايـد.     میمسئله در شرايط بحران  اي  جامعه خواهد شد.

ی هـا  گـروه مگظور از رعايت موازي  بهداشت فـردی و عمـومی، ارتقـای آگـاهی مـرد  و      

مربوط اسـت كـه   های   ز  در فعالیتهای  تخصصی در امور مختلف زندگی و پی  بیگی

 گانـه  سـه شـود. توجـه بـه سـطوح      مـی و تخصصی حاصـل    میعموهای  شزبه دنبال آمو

 ويـهه  بـه ( مطـرح بـود،    .P.H.Cی )اولیه بهداشتی ها مراقبتپیشگیری كه در استراتهی 

سطوح اول و دو ، كه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، واكسیگاسیون و ساير اقـدامات  

به آن معگـا   اي  تواند مثمر ثمر باشد. میبرنامه نیز  اي  داشت، دربررا دركگگده  پیشگیری

شـامل آمـوزش بهداشـت     میمربوط به برنامـه بهداشـت عمـو   های  است كه انجا  فعالیت

و ی سـاز  مـ  اي  و حفاظت از آب آشـامیدنی سـالم،  تأمی   و بهبود تغذيه،تأمی   همگانی،

هـای   كه در زمره فعالیتای  واكسیگاسیون، بهسازی محیط و رعايت اصول بهداشت حرفه

از اقـدامات   میموازي  و اصول بهداشت فردی و عمـو عگوان  به است،اساسی در آن برنامه 

 آيد.   میبه حساب  غیرعاملارزشمگد در برنامه پدافگد 

 ،( بـه میـان آمـد    .P.H.Cی )اولیه بهداشـت ی ها مراقبته سخ  از استراتهی كحال 

ه در پیشبرد آن نق  بسـزايی داشـته و دارنـد    كرويكرد  اي  بهتر است به اصول اساسی

 در موفقیـت  ،نكته تاكید كگیم كه در نظر گـرفت  آن اصـول   اي  نمايیم و برای  هم اشاره

مـرد ، فعالیـت   برنامـه بسـیار مـوثر خواهـد بـود. اصـولی مانگـد مشـاركت فعا نـه           اي 

مگاسـب   فگـاوری و اسـتفاده از   ها بخشی، تعهد سیاسی دولت بخشی، هماهگگی درون بی 
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جاد و حفـظ آمـادگی جامعـه در برنامـه     اي ك تامل و مرور آنچه در خصوصاند آموزشی. با

كـه  ای  برنامه ،اصول اي  توان اذعان نمود كه بدون توجه به میمرور شد  غیرعاملپدافگد 

 به اهدا  خود نائل نخواهد آمد.  هستگد،مخاطبی  اصلی آن مرد  

صـورت   بـه اصـول   ايـ   امكـان پـرداخت  بـه تمـا      ،نوشتار اي  به خاطر محدوديت

لیك  كارشگاسان و مسئولی  بايسـتی در انجـا  اقـدامات بـه تمـا        ؛تفصیلی وجود ندارد

ی هـا  بخـ  بیـانگر همكـاری تمـا      ،بخشی  همكاری بی ،اصول توجه نمايگد. برای مثال

است. بخـ  بهداشـت همـانطور     ها با بخ  بهداشت برای به ثمر رسیدن فعالیتمرتبط 

موفـ    غیرعاملپدافگد های  تواند در اجرای همه برنامه میتصريح شد به تگهايی ن قبالًكه 

سازمان دامپزشكی كشـور و موسسـات    توان تاكید كرد كه مثالً میباشد. در همی  رابطه 

و حفـظ آب و بـر  مـورد    تأمی   تابعه در خصوص تهیه واكس  و سر ، يا وزارت نیرو در

سـوخت، سـازمان صـدا و سـیما در وظیفـه سـگگی  و خطیـر        تأمی   نیاز، وزارت نفت با

مهـم خـود در   هـای   فـای نقـ   اي  دولتی و غیر دولتی بای ها سازمانو ساير رسانی  اطالع

شـده   فظ هماهگگی كه از ديگر اصـول مطـرح  و با ح ها و تهیه و تدارك برنامهسازی  تربس

كه بايستی مجددآ مورد  یاصول كمك نمايگد. از ديگر ها توانگد به موفقیت برنامه میاست 

 مهـم های  جوانان است. يكی از جگبه ويهه بهتاكید قرار گیرد همان مشاركت فعا نه مرد  

( NGOsی غیـر دولتـی )  ها سازماناصل كه بهتر است مورد توجه قرار گیرد فعالیت  اي 

مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت.       هـا  محوری كه در بیشـتر برنامـه   ؛خصوص است اي  در

 ها سازمان اي  ملی است.های  ی غیر دولتی نماد حضور متشكله مرد  در برنامهها سازمان

خوي  و همراهی و مساعدت اعضای متخصـص   میعلهای  با توجه به پشتوانه ها و انجم 

آموزشـی و  هـای   برپـايی سـمیگارها و كارگـاه    ويـهه  بهتوانگد از طر  مختلف  می ،خوي 

مگاســب  فگـاوری اطالعـات  ز  را در اختیــار مـرد  قـرار دهگــد. اسـتفاده از      ،تخصصـی 

حـائز   ،مـرد   تخصصی و اقشار مختلفی ها گروهبه رسانی  اطالعآموزشی برای آموزش و 

مختلـف از  ی هـا  گروهاهمیت است. در نظر داشته باشیم كه در حال حاضر سطح آگاهی 



          533   زيستی داتيدر مقابله با تهد رعاملینظام سالمت و نق  آن در پدافند غ :پان دهمفصل 

 

 

درمانی كه در رديف اول پاسـخگويان هسـتگد    –جمله پزشكان و ديگر پرسگل بهداشتی 

عگـوان   بـه شـان  اي  در سطح قابل قبول و مطلوبی نیست. آشگايی زيستینسبت به عوامل 

 ،گیرنـد  مـی مورد مراجعـه مـرد  و مصـدومی  قـرار      زيستیاولی  كسانی كه در حمالت 

بسیار مهم و قابل تامل است. فراموش نكگیم كه داشت  جامعه سـالم و توانمگـد نیازمگـد    

 ويـهه  بـه  هـا  آگاهی فردی و اجتماعی است كه ساير فرصـت  اي  داشت  افراد آگاه است و

در ، آمادگی را بـه دنبـال خواهـد داشـت. در همـی  رابطـه      و حفظ سازی  فرصت توانمگد

متعددی در حال مبادله اطالعات پزشكی های  بخ  اطالعات و آگاهی، امروزه وب سايت

درمـانی   –و مراكز بهداشتی  ها بیمارستانخصوص هستگد. كارشگاسان و كاركگان  اي  در

طري  اطالعات خود را تكمیل نموده و توانمگديهای مديريت بهداشـت و   اي  توانگد از می

 درمان را برای پاس  سريع ارتقا دهگد.

 غیرعامـل پدافگـد  هـای   رسانی، كمیتـه  مايد كه در برنامه آموزش و اطالعن میاضافه 

مسـتقر و فعـال در    غیرعامـل فا نمايگد. كمیته كشـوری پدافگـد   اي  توانگد می  مینق  مه

رسـانی   اطـالع كمیته آمـوزش و  بهداشت بوده و دارای چگد زيركمیته از جمله زيرارت وز

در  غیرعامـل پدافگـد  هـای   است كه بـا موضـوع بحـث مـا رابطـه نزديكـی دارد. كمیتـه       

ارتقـای   ،مهـم آنهـا  هـای   علو  پزشكی هم تشكیل شده كه از جمله فعالیتهای  دانشگاه

مقابـل   در درمـانی  –دانشـگاهی و مراكـز بهداشـتی   كـادر   جاد مهارت  ز  دراي  آگاهی و

بیشـتر و مـوثرتری از   های  ده شاهد فعالیتيگآ است. امید است كه در زيستیهای  تهديد

 نها برای ترغیب و تشوي  اساتید و دانشجويان باشیم.آ

در بخـ  سـالمت بايـد بـه      ،غیرعامـل پدافگـد  هـای   و زير كمیته ها كمیتهبر  عالوه

و دارای مسـئولیت در    میی رسـ هـا  سـازمان اشاره داشت كه از  غیرعاملسازمان پدافگد 

در كشـور اسـت. در اصـول     غیرعامـل گـذاری و رعايـت اصـول پدافگـد      خصوص سیاست

جـاد سـازوكارهای   اي  و هـا  سـازمان سازمان به تعامل گسـترده و فراگیـر بـا     اي  راهبردی

و  فـای نقـ  هـدايتی   اي زيربگـايی، و حفاظـت از تاسیسـات   سازی  م اي  مگاسب در جهت
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 میبـاور عمـو  سـازی   و نهادهای كشوری، توسعه فرهگـگ و نهاديگـه   ها سازماننظارتی بر 

 ايـ   ی اسـت. در اهـدا  كـالن   پـذير  در كـاه  آسـیب   غیرعاملنسبت به تاثیر پدافگد  

  به موضـوعاتی مانگـد  توان  میآنها  جملهسازمان به موارد متعددی اشاره شده است كه از

مراكـز حیـاتی، حسـاس و مهـم، افـزاي  آسـتانه مقاومـت ملـی و تقويـت          ی سـاز  م اي

و فگـاوری  مقاومـت در مقابـل تهديـدات، تحقیـ  و پـهوه ، تولیـد علـم و        هـای   مولفه

و كیفـی ظرفیـت و    مـی و همچگی  توسـعه ك  میو تبديل آن به معار  عموسازی  فرهگگ

 در بدنه مهگدسی كشور اشاره كرد. غیرعاملتوان اجرايی پدافگد 

 

 اقدامات بهداشتی )پیشگیري و كنترلی( -15-9

و  (Case)نمونه و مـورد   عگوان به زيستیبعضی از عوامل تهديد مهم  ،بخ  اي  در

به اختصـار   يكد پیشگیرانه و كگترلی در خصوص هراقدامات بهداشتی با رويكر تري  مهم

امید است كه با نظرات تكمیلـی ديگـر اسـاتید و پهوهشـگران كـه نتـايج        گردد. میارائه 

يـك بسـته   عگـوان   بـه آمـده اسـت    كتابشان در فصول ديگر همی  اي مطالعات بعضی از

 ه كارشگاسان محتر  قرار گیرد.هوي همگدان ب آموزشی مگاسب مورد استفاده عالقه

 ،اقـدامات پیشـگیری و كگترلـی در يـك تهديـد بیولـوژيكی       بايد در نظر داشت كه

موضـوع و   ايـ   بستگی تا  به نوع عامل، خصايص آن و سطح تهديد دارد. لذا با توجه به

ا عامـل از فـردی بـه فـرد ديگـر قابـل       ايـ   كهايگ اطالعاتی ديگر كه با طرح سوا تی مانگد

ا قابلیـت انجـا    يـ آ دارد؟ا عامـل قـدرت مانـدن در محـیط را     ايـ  سرايت اسـت يـا خیـر؟   

هـای   ، دو دسته اقدامات و فعالیتغیرهوجود دارد؟ و  واكسیگاسیون يا شیمیوپروفیالكسی

صـحیح و  رسـانی   اطالعمانگد  میگردد. بعضی اقدامات عمو میمطرح  میاختصاصی و عمو

شـود.   مـی و رعايت موازي  بهداشتی برای همه عوامل قابل انجا  بـوده و توصـیه    موقع به

گـردد كـه بايسـتی مـورد      مـی عامـل بر هـای   لیك  اقدامات اختصاصی دقیقآ بـه ويهگـی  

ا يـ آ قسمت، مهم است كـه بـدانیم   اي  شگاسايی و بررسی دقی  قرار گیرد. برای مثال در
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به فرد ديگر را دارد يا خیـر. فعالیـت بهداشـتی     عامل مورد استفاده قابلیت سرايت از فرد

نمايـد كـه    مـی ال بستگی دارد. تاكید ؤس اي  اختصاصی با رويكرد كگترلی دقیقآ به پاس 

زو سـیون يـا جداسـازی    اي مانگـد  میاقـدا  ،شده مگفی باشـد  مطرح چگانچه پاس  به سوال

 كگد و بالعكس. میمصدو  ضرورتی پیدا ن

مگظـور   بـه بهداشـتی   اتخـاذ تـدابیر   ،زيسـتی يكی از اقدامات مهم دفاعی در پدافگد 

جلوگیری از شیوع و گسترش آلودگی است كه متعاقب تشخیص سـريع عامـل بايسـتی    

به خاطر خصوصیات مگحصـر   زيستیعوامل  ،صورت پذيرد. همانگونه كه توضیح داده شد

ی هـا  بیمـاری جـاد  اي  از طريـ  استگشـا  و  به فردی مانگد افزاي  تولید، توانايی انتقـال  

كشگده از يك سو و نیز به علت سرعت انتقال و كمبود امكانات تخصصی برای تشـخیص  

توانگد خسارت و صدمات سگگیگی را در كوتاهتري  زمان ممكگـه   میسريع از سوی ديگر 

و تمـري   ريـزی   برنامه قبالًتدابیر بايستی  اي  به جامعه مورد تهديد وارد نمايگد. لذا روی

و آمادگی  ز  برای عملیات كگترلی يعگـی اقـدا  بهداشـتی بـا رويكـرد       شده انجا كافی 

 كگترلی كسب شده باشد.

جا قبل از پرداخت  به اقدامات اختصاصی و كگترلـی بهداشـتی علیـه عوامـل     ايگ در

بايد مورد توجه مسئولی  و   میعموصورت  بهبهداشتی كه های  مواردی از توصیه ،زيستی

هـای   ممك  اسـت از فعالیـت   ها توصیه اي  گردد. بعضی از میكارشگاسان قرار گیرد ارائه 

هم باشد كه در قسمت بعدی هم مورد تاكیـد قـرار    خصوص بهاختصاصی برای يك عامل 

مخصوص قبل از وقوع عملیات و بعضی برای زمان بـروز   ها توصیه خواهد گرفت. برخی از

در شمار مباحث كلی  قبالً ها است. در ضم  ممك  است بعضی از توصیه زيستییات عمل

 موارد بايستی بارهـا  اي  كاهد. مین ها فعالیت اي  مطرح شده باشد لیك  چیزی از اهمیت

 تذكر داده شوند تا توجه ما و كارشگاسان را بیشتر و بهتر جلب نمايگد.  
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 :ها و اما توصیه

 

  زيستیبهداشتی قبل از وقوع تهديدات هاي  توصیه -15-9-1

در بخـ  نخسـت بـه موضـوع آمـوزش و       اصل اسـت.  تري  مهم آموزش همگانی -

چـه  نمايـد كـه هر   میقسمت تاكید  اي  آگاهی و اهمیت آن در آمادگی اشاره گرديد. در

شـان كمتـر   اي  یپـذير  آسـیب  ،سطح آموزش و آگاهی مرد  نسبت به موضوع با تر باشد

دهگـد و در   مـی خـود را در معـر  آلـودگی قـرار      گردد. بديهی است افراد آگاه كمتر می

 توانگد اقدامات  ز  را برای خود و ديگران انجا  دهگد. میصورت مصدو  شدن هم بهتر 

اسـتفاده از تجهیـزات مانگـد لبـاس      از جملـه  ،تدارك تجهیـزات حفاظـت فـردی    -

مگاسب حفاظتی، ماسك و ديگر لواز  اهمیت بسـیار زيـادی در كـاه  سـطح آلـودگی      

 دارد.

كسـ  دارنـد و همچگـی  در    برای عـواملی كـه وا   ها تدارك و آماده نمودن واكس  -

 ضروریهای  سر  خصوص آنتی

آشـامیدنی سـالم و   آب تـأمی    محیطـی،  ويهه به میتوجه به بهداشت فردی و عمو -

 حفاظت از مگابع آب و غذا

 شده برای استفاده در شرايط اضطرار بگدی بستهيی مواد غذابیگی  پی تدارك و  -

 آلودگی جهت مقابله با حمالت احتمالی تدارك مواد رفع وبیگی  پی  -

 موقـع  بـه تجهیز مراكز آزمايشگاهی جهت حفـظ آمـادگی در تشـخیص سـريع و      -

 عوامل استفاده شده احتمالی

 موقع بهو تهیه داروهای اساسی  ز  برای شیمیوپرفیالكسی و درمان بیگی  پی  -

روز از  داشـت  اطالعـات دقیـ  و بـه     بررسی و انجا  مطالعات اپیدمیولوژيكی برای -

 ی موجودها بیماریو  ها آلودگیوضعیت 
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زو سـیون و قرنطیگـه در مگـاط  مـورد     اي تدارك امكانات  ز  برای انجا  اقدامات -

 تهديد

 

بهداشت در زمـان وقـوع تهديـدهاي     میعموهاي  توصیه -15-9-1

 زيستی

 شده از قبل ردی تهیهكارگیری و استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت ف به -

شـده بهداشـتی و عـد  اسـتفاده از آب و      بگـدی  بستهاستفاده از آب و مواد غذايی  -

 آلودهمواد غذايی مگاط  

 جلوگیری از ورود و اقامت افراد به مگاط  آلوده احتمالی -

 مگی و هشداردهگده در مگاط  آلودهاي استفاده از عالئم -

شده طب  نظـر   تهیههای  بیوتیك و آنتی ها واكسیگاسیون و استفاده صحیح از سر  -

 پزشك

بـرای   پزشـكی و خـدمات رسـانی    كادر وسیله بهرعايت اصول و موازي  بهداشتی  -

 جلوگیری از آلودگی خود

شستشـوی دسـتها و اسـتحما      ويـهه  بـه رعايت اصول و موازي  بهداشـت فـردی    -

 لودگیآتما  افراد جهت جلوگیری از گسترش  وسیله به

 مگیاي  با رعايت اصول ،دگی محیط در كوتاهتري  زمان ممك رفع آلو -

قطعــی عامــل و ســريع تشــخیص بعــد از  درمــان ســريع بیمــاران و مصــدومی  -

 شده استفاده

با بیمـاران   مگی در انتقال مصدومی  و دفع بهداشتی وسائل مرتبطاي رعايت اصول -

 و البسه آلوده.

 



538        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 اقدامات بهداشتی )پیشگیري و كنترلی( -15-9-3

عامـل سـناريويی   تـرين   مطـرح عنوان  به) Smallpox – آبله -15-9-3-1

 (زيستیتهديد 

، متاسفانه هگوز امكان استفاده از ويـروس  بلهآكگی جهانی  از ريشه ها سالبا گذشت 

وجود دارد كه در آن صورت، يك تهديد جدی بـرای   زيستیافزار  جگگيك عگوان  بهآبله 

بلـه  آخواهـد بـود. البتـه بـا كشـف واكسـ         میو غیر نظا  میاعم از نظا ،همه آحاد جامعه

ويـروس   اي  ،و استفاده فراگیر از آن در سطح جهان خطر بالقوه 3331جگر در  وسیله به

 فروك  كرد. زيستیافزار  جگگيك عگوان  به

 كگگـده  آلـوده  دوز و بـوده  زا بیمـاری  افشانه، شكل در آبله ويروس كه واقعیت اي 

 داشـته  را زيسـتی  سالح به تبديل توانايی مربوطه ويروس كه شده موجب دارد، پايیگی

 زيستیافزار  جگگعگوان  به آبله ويروس از است ممك  ايگكه به توجه با مجموع، باشد. در

 درسـی  برنامـه  در ديگر بار است  ز  بیماری اي  شدن ك  ريشه علیرغم شود، استفاده

 كگترل و بالیگی اپیدمیولوژی بر و گیرد قرار توجه مورد بهداشت، و پزشكی یها دانشكده

 اي . است اورتومیگزوويروس جگس از DNAويروس  نوعی آبله، ويروس گردد. تاكید آن

 سـه  كـه  شـود  می يادآور. دباش می ها ويروستري   پیچیده وتري   درشت زمره در ويروس

 نیـز  گاوی آبله و واكسیگیا میمونی، آبله مولد عوامل يعگی ها پارامیگزوويروس ديگر عضو

آبلـه   تگهـا  ولی شوند می پوستی بروز بثورات باعث بوده و انسان در عفونت ايجاد قادر به

 كـه  اسـت  تاكیـد  بـه   ز  گـردد.  میديگر مگتقل  انسان به انسانی از آسانی به است كه

 باعـث  انسـان  در فقـط  طبیعـی طور  به كونتاژيوزو ، مولوسكو  و آبله عامل یها ويروس

 بـی   مشـترك  عفونـت  بـا  ارتبـاط  در ها ويروس پاكس بقیه ولی شوند می عفونت ايجاد

طـور   بـه  میمـونی،  و انسـانی  آبلـه  عامـل  یهـا  ويروس ضمگا .باشگد می انسان و حیوانات

كـه   درحـالی  ؛شـوند  مـی  پوستی بثورات با همراه سیستمیك بیماری ايجاد باعث معمول،
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ويـروس دارای   .گردنـد  مـی  موضـعی  پوسـتی  عفونـت  بروز موجب ها ويروس پاكس بقیه

 است. آئروسلبوده و قابل تبديل به  قابلیت تكثیر

 

 آبله با تماس از قبل واكسیناسیون -

 از يكـی  كـه  اسـت  Vaccinia ويروس ازشده  تهیه زنده واكس  نوعی ،آبله واكس 

 عامـل ) Variola ويـروس  بـا  نزديكی ارتباط بوده و ها ويروس اورتوپاكس خانواده اعضاء

 در سوسپانسـیون صـورت   بـه  استريل بافر با مصر  از قبل بايد را واكس  اي  دارد. ،(آبله

 تلقیح (Intradermal)جلدی داخلصورت  بهپوست  در سوراخ چگدي  ايجاد با آورده و

 از بعد سال 31 تا را خود خاصیت شوند نگهداری مگاسبی نحو به كه يیها واكس . نمود

 فاصله به كه كسانی ايمگی وضعیت. بود خواهگد مصر  قابل و دهگد نمی دست از تولید

 آبلـه  به ابتال از بعد ايمگی دوره و باشد مین روش  اند شده واكسیگه قبل سال 33از بی 

 انعكاسی كگگده )نوترالیزان(، یخگث یها بادی آنتی طرفی از است. نشده بررسی هرگز نیز

 یهـا  بـادی  آنتی ايگكه به توجه با لذا و آيگد می حساب به آبله مقابل در ايمگی سطوح از

 دوز كه كسانی حتی رسد می نظر به يابگد، می كاه  سال 1 -31عر  در تدريجا مزبور

 مصـونیت  واجـد  ؛انـد  كـرده  دريافـت  كودكی دوران در را آبله واكس  شده توصیه واحد

 1 تولـد،  زمان در كه گروهی در شده انجا  یها بررسی ازطرفی  شد نخواهگد العمر   مادا

 بعد سال 11 تا را نوترالیزان یها بادی آنتی وجود ،اند شده واكسیگه سالگی 31 و سالگی

 كه آبله، واكس  از ناشی مصونیت دوره طول به توجه با مجموع در است. داده نشان نیز

 در جهـان  جمعیـت  كـل  از عظیمـی  توده حاضر حال در شود می فر  سال 31 حدود

   باشگد. میبیماری حساس  اي  مقابل

مگظـور   بـه   ز  امكانـات  دارای واكسـ ،  تولید موسسات از هیچیك حاضر حال در

 نیـاز  وقـت  سال سه حدود زمانی به مراكز اي  تجهیز و نیستگد آبله واكس  سريع تولید

 كمبـود  وسـیع،  سـطح  در آبلـه  واكسیگاسـیون  یهـا  محـدوديت  از ديگـر  يكـی  .دارد
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 شـديد  پوستی عوار  درمان برای دارو اي  زيرا ،( است(VIG واكسیگیا ايمونوگلوبولی 

  است. شده توصیه آبله، واكس 

 تـوان  می باشد، الزامی یگیر همه كگترلمگظور  به آبله واكس  تجويز كه صورتی در

شـده   تهیه واكسیگه گوسفگد يا گاو سر  از كه واكسیگیا ايمونوگلوبولی  از همزمان طور به

 .نمود استفاده عضالنی تزري صورت  به نیز است،

 عـوار   ولـی  برخوردارنـد  با يی كفايت از موجود یها واكس  هرچگد مجموع، در

 كـه  كرد اعترا  واقعیت اي  به و نمود توجه ها آن به بايد كه آورند می بار به هم فراوانی

 ناچیز يا و آبله واقعی خطر وجود عد  صورت در حاصله عوار  شدت و شیوع خاطر به

 میـزان  بـودن  بـا   بـه  توجـه  با البته. باشد مین واكسیگاسیون به نیازی خطر، اي  بودن

 محـیط  در واكسیگیا ويروس از استفاده با تری سالم واكس  قبلی، سگتی واكس  عوار 

 همچگی  گرفت. خواهد قرار دسترس در زودی به كه است تهیه دست در سلولی كشت

ی سـاز  ايمـ   در اسـتفاده مگظـور   بـه  واريـو   ضـد  مونوكلونال بادی آنتی ساخت تمايل به

 دارد. وجود نیز مثبت HIV افراد ويهه به و يافتگان س تما انفعالی

 

 ويروس با تماس از پس عفونت كنترل -

 یماریب زيرا ؛شود می عمومی بهداشت برای مهمی معضالت ايجاد باعث آبله طغیان

 واكسیگاسـیون  ،آن كگتـرل   زمـه  و گـردد  مـی  مگتشـر  جامعـه  افـراد  بی  در سرعت به

 آبلـه  ويـروس  مخفیانـه سـازی   آزاد .اسـت  بیمـاران  جداسـازی  و نزديـك  يافتگان تماس

 نفـر  11 -311فقـط   ابـتالء  موجب اگر حتی ويروس، اي  به آلوده یها افشانهصورت  به

 بیمـار،  هـر  ازای بـه  و گـردد  می مگتشر جامعه حساس افراد ساير بی  در سرعت به شود

 شـود  می يادآور .يابد می گسترش تصاعدیصورت  به شده و مبتال نیز ديگر نفر 31 -31

 تـا  كشـد  میطول  هفته 3 حدود آبله ويروس حاوی یها عمدی افشانه انتشار از پس كه

 در موجـود  یهـا  ويـروس  كه ستا درحالی اي  و شود ظاهر بیماری بالیگی عاليم اولی 
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 ديگرخطـری  هـا  ويـروس  اي  و دهگد می دست از را خود فعالیت روز 3 عر  در محیط

 خطـر  شـد  اشـاره  كـه  همانطور ولی داشت. نخواهگد آلوده محیط بايافتگان  تماس برای

 اثبـات  از پـس  كـه  اسـت  تاكید . قابلباشد می مبتال یها انسان با تماس طري  از اصلی

 كلیـه  داده، قـرار  نظـارت  تحـت  سـريعا  بايـد  را مظگـون  افـراد  همـة  آبلـه،  تشـخیص 

 قـرار  نظر تحت كرده و واكسیگه را چهره به چهره یها تماس و خانوادگی يافتگان س تما

 در بیمـاران  وسـیله  بـه  آبلـه  ويـروس  به آلوده یها افشانه انتشار كه آنجا از ضمگاً د.دهی

كـه    اسـت  شـده  توصـیه  دهـد،  مـی  افزاي  را سايري  به انتقال خطر بیمارستان محیط

 نمايیمسازی  جدا بیمارستانی غیر یها نقاهتگاه در يا و ها آن مگازل در را آبله به مبتاليان

 اقدا  تواند می آنان برای مگازل در اعمال قابل یها مراقبت همان كه باور داشته باشیم و

 .آيد حساب به مستدلی

 واكسیگاسـیون  ،زيسـتی افـزار   جگگ يكعگوان  به آبله ويروس از استفاده صورت در

 تماس از بعد روز چهار فاصله به حداكثر شايد و تماس اول روز چگد طی يافتگان، تماس

 آن بروز از پیشگیری باعث بسا چه داده، تغییر را بیماری بعدی سیر آوری شگفت نحو به

 هـا  بیمارستان يا بهداشت بخ  كاركگان فوری واكسیگاسیون مواردی چگی  در. شود می

 پاسـ   درگیر كه كسانی ساير نیز و داشت خواهگد تماس آبله به مبتال بیماران با كه نیز

 متصديان و ها اورژانس كاركگان نشانی،  آت ماموران پلیس، نظیر شد، خواهگد حادثه به

 كگگـد،  مـی  لمـس  را شـدگان  تلـف  جسد يا بیماران نحوی بدن به كه اموات دف  و كف 

 مصـر   مگـع  آبله واكس  كه صورتی در افراد ايگگونه در است شده توصیه است. الزامی

 .شود تجويز آبله واكس  سريعاً قبلی، واكسیگاسیون سابقه به توجه بدون ،باشد نداشته

 بـا  تمـاس  اول روز چهـار  عـر   در كه صورتی در شد اشاره نیز قبالً كه همانطور

 و شـده  بیمـاری  بـروز  از جلـوگیری  باعـث  حـدودی  تا ،تجويزگردد واكس  آبله ويروس

 بـی   در .شـد  خواهـد  ايجـاد  نیـز  بیمـاری  مرگبـار  عاقبـت  مقابـل  در بـا يی  مقاومـت 

 ايمگـی  طبیعـی طـور   بـه  اند شده واكسیگه قبالً كه كسانی ،آبله ويروس با يافتگان س تما
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 در افـرادی  چگـی   وجـود  از توان می نیاز صورت در لذا و كگگد می كسب نیز را بیشتری

 .نمود استفاده ،نمايد می ايجاب را مبتاليان با نزديك تماس كه اقداماتی با رابطه

 تحـت  را خطـر  معـر   در افـراد  و شگاسايی را بیماران بايافتگان  تماس است  ز 

 اعضـاء  ،"يافتگـان   تمـاس " از مگظـور . دهیم قرار كافی مراقبت و واكسیگاسیون پوش 

 بـه  چهـره  تمـاس  آنان با تب، بروز زمان از كه كسانی است و مبتال فرد مگزل در حاضر

 كه شوند می مسری زمانی از بیماران كه است داده نشان گذشته . تجارباند داشته چهره

 .باشـد  شـده  ظـاهر  هـا  آن در پوسـتی  بثـورات  و گذاشته سر پشت را تب مقدماتی دوره

 زيـرا  ،باشـد  مـی ن الزامـی  نیـز  عمـال  و اسـت  مشـكل يافتگـان   تمـاس  كلیـه  جداسـازی 

 ديگـران  بـرای  پوسـتی،  بثورات ظهور از قبل تا بشوند نیز مبتال اگر حتیيافتگان  تماس

 و نمـود گیری  اندازه را آنان بدن باردمای يك روزی حداقل توان می لذا و نیستگد مسری

 سـانتیگراد  درجـه  11 از بـی   تـب  دچار تماس از بعد اول روز 33 طی كه صورتی در

 تاكید. دهیم ادامه ،آبله رد يا اثبات زمان تا و نموده ايزوله مگزل در را ها آن سريعاً ،شوند

 .نمـود  واكسـیگه  بايد سريعا را آبله به مبتاليان با نزديكيافتگان  تماس كلیه كه شود می

 بـا  باشـگد  می نظر تحت خود مگازل در كه ها آن بايافتگان  تماس و بیماران اغلب هرچگد

 مـوارد،  از بعضـی  در اسـت  ممكـ   ولـی  كگگـد  مـی  همكاری خوبی به بهداشتی پرسگل

 شود.  ز  نیز اجباری قرنطیگه

 

 بیمارستان محیط در آبله كنترل -

 مهـم  معضـل  يـك عگـوان   بـه  ديربـاز  از بیمارسـتان  داخـل  در آبلـه  انتقال احتمال

 آبلـه  به مبتاليان كردن بستری برای سال 311 از بی  مدت به لذا و استشده  شگاخته

 ممكـ   بیمارسـتان  در آبله انتقال ويروس .نمودند استفادهای  جداگانه یها بیمارستان از

 و كاركگـان  بـه  بیمـاران  از ظريـف  بسـیار  یهـا  افشـانه  يـا ای  قطره انتشار طري  از است

 بیمـاری  اي  هايی از یگیر همه ايگكه به توجه با همچگی . گیرد صورت كگگدگان مالقات
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 وسـايل  و لبـاس  با تماس لذا است، داده رخ ها بیمارستان رختشويخانه كاركگان بی  در

 محـیط  در عفونـت  انتقـال  یها راه از ديگر يكی نیز بیماری اي  به مبتال بیماران خواب

 كلیـه  بیمـاری،  یگیـر  همـه  دوران طـی  است شده توصیه. آيد می حساب به بیمارستان

دلیـل   بـه  كـه  آنهـايی  در و شـوند  واكسـیگه  نیز بستری بیماران و ها بیمارستان كگانركا

 ،شـود  مـی ن تجـويز  واكس  اي  آبله، واكس  مصر  یها ممگوعیت ساير و ايمگی نقايص

 اي  وجود عد  صورت در و شود استفاده (VIG) واكسیگیا ايمونوگلوبولی  از است  ز 

 صـورت  در و ارزيابی ها آن در واكس  از ناشی عوار  و بیماری بروز خطر بايد فراورده،

 مواجه آبله از محدودی یها طغیان با كه مواردی در. گردد استفاده آبله واكس  از امكان

 سیسـتم  واجـد  كـه  محـدودی  یها اطا  در و بیمارستان در را بیماران توان می ،هستیم

 تـر،  وسـیع  یهـا  طغیـان  در ولـی  نمود، بستری هستگد مگاسبی یها فیلتر و مگفی فشار

 هرحـال  به. بود خواهد تر مگاسب بیماران، از بسیاری برای مگزل، در آنان نمودن بستری

 جـود و هـا  بیمارسـتان  همـه  در اسـت  ممكـ   امكاناتی و وسايل چگی  ايگكه به توجه با

 مهیـا  مـوارد  ايگگونـه  بـرای  را مجزايی بیمارستان بايد بهداشتی مسئولی  باشد، نداشته

 مبـتال  بیماران با نحوی هب و بوده شاغل يیها بیمارستان چگی  در كه افرادی همة. كگگد

 آبله واكس  مصر  كه كاركگانی و شوند واكسیگهً  سريعا است  ز  ،دارند تماس آبله به

 نظیر استاندارد یها احتیاط رعايت .بروند مرخصی به مدتی تا بايد ،است ممگوع ها آن در

 و كثیـف  یها لباس كلیه .گیرد قرار تاكید مورد بايد ماسك، و گان دستك ، از استفاده

 از قبـل  و قـرار داده شـده   مخصوصـی  بهداشـتی  یها كیسه داخل بايد بیماران فضو ت

 توان می را ثابت وسايل و اشیاء ضمگا شوند. سوزانده يا و گذاشته اتوكالو داخل شستشو،

 كرد. عفونی ضد فرمالدئید، وسیله به دادن بخار با
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 آبله زدائی آلودگی -

 معر  در و شود مگتشر محیط در افشانهصورت  به واكسیگیا ويروس كه صورتی در

 شـرايط  در گـاهی  و سـاعت  30 مـدت  بـه  اسـت  ممكـ   نگیرد قرار بگف  ماوراء اشعه

 نیز آبله ويروس كه اند عقیده اي  بر محققی  طرفی از .بماند باقی بیشتری مدت مگاسب،

 كـه  زمانی آبله،ای  هفته دو كمون دوره به توجه با لذا و باشد می مشابهی وضعیت دارای

 ويـروس  ديگر ،شود می داده تشخیص بیماری موارد اولی  ،بیوتروريستی حمله يك طی

 13 -11 دمای در ساعت 1 عر  در مزبور ويروس زيرا ؛شود مین يافت محیط در فعالی

 31 مثالً تر پايی  دماهای در حتی و رود می بی  از درصد 11 رطوبت و سانتیگراد درجه

 و ماند می زنده ساعت30 تا فقط واكسیگیا ، ويروسدرصد 31 رطوبت و سانتیگراد درجه

 بـه  نیـازی  ،آبلـه  ويـروس  عمـدی سـازی   آزاد و بیوتروريسـتی  حملـه  كشـف  از پس لذا

 .باشد مین محیط كردن ضدعفونی

 اثبات به كامال اند داشته تماس بیماران آلوده یها لباس با كه كاركگانی در آبله بروز

 طـو نی  نسـبتاً  مـدت  بـرای  آبلـه  ويـروس  كـه  اند عقیده اي  بر محققی  و است رسیده

 نیاز و است  ز  زمیگه اي  درای  ويهه یها احتیاط لذا. بماند زنده وسايل اي  در تواند می

 ايجـاب  را كگگـده  سـفید  مواد با همراه گر  آب در ها جامه دادن قرار يا اتوكالوگذاری به

 رونـد  می كار به بیمارستانی عفونت كگترلمگظور  به كهای  كگگده ضدعفونی كگد. مواد می

 احتمـالی  وجـود  از محـیط  پاكسـازی  بـرای  ظرفیتی، چهار آمونیای و هیپوكلريت نظیر

 بیشـتری  پايـداری  از هـا  كبـره  در موجـود  یهـا  ويـروس  .كگـد  مـی  كفايت آبله ويروس

 سـه  مدت به درصد 11 رطوبت و سانتیگراد درجه 11 دمای در كه یطور به برخوردارند

 نسـبی  رطوبـت  و سـانتیگراد  درجه 31 حدود دمای در حتی و نمايگد می مقاومت هفته

 مقاومـت  هفتـه  33 تا درصد 31 از كمتر نسبی رطوبت در و هفته 1 تا ويروس اي  ؛با 

 .است نموده
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 :موارد زيرند خالصه شامل طور بهاقدامات بهداشتی  ،در نتیجه

 واكسیگاسیون قبل از تماس با آبله .3

روز اول تماس با ويروس  0در مدت يافتگان )چگانچه  واكسیگاسیون همه تماس .3

شود(. لذا  ز  اسـت   میواكس  تجويز گردد، تا حدود زيادی مانع از ابتال به بیماری  ،آبله

 ايـ   را شگاسائی نموده و افراد در معر  خطـر را واكسـیگه كـرد. بـه     ها يافته همه تماس

بثـورات پوسـتی بـرای ديگـران      گان تا قبـل از ظهـور   يافته نكته هم توجه شود كه تماس

 مسری نیستگد.

 جداسازی بیماران .1

 دف  بهداشتی يا سوزاندن البسه كثیف و فضو ت بیماران .0

 وسائل ثابت بیمارانضدعفونی  .1

-33)فراموش نكگیم كه ويروس در دمای معمولی ش  سـاعت و در دمـای پـايی     

 ماند. میساعت در محیط باقی  30حد اكثر  (درجه 31

 بايـد انجـا  داد   بیمـاری آبلـه  های  گیری همهو  ها قداماتی كه در طغیانو سرانجا  ا

 :شامل موارد زيرند

 هـا  در وزارت بهداشت با همكاری همه وزارتخانه گیری همهتشكیل ستاد كگترل  .3

 ستاد كلهای  العملرو نهادهای ديگر و ستادهای ديگر طب  دستو

 شگاسايی جمعیت در معر  خطر .3

جلب همكاری آنان، كگترل رعـب و  مگظور  بهبهداشتی مرد  های  آگاهیارتقای  .1

 وحشت و حفظ سالمت افراد جامعه

 بستری نمودن موارد ضروریمگظور  بهتجهیز يك يا چگد بیمارستان  .0

 زمايشگاه مرجعآتعیی  و تجهیز  .1

در ة همـراه بـا واكسیگاسـیون جامعـ     گیـری  همـه تاكید بر پیشگیری از انتشـار   .1

 داسازی بیماران در مراحل واگیردار بیماریمعر  خطر و ج



546        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

  كگی آبله با استفاده از تجارب عملیات ريشهقطع زنجیره انتقال بیماری  .3

و  هـا  بیمارسـتان آموزش و توجیه مرد  برای جلب همكاری در خصوص اشغال  .1

 نیز امكان انجا  همان اقدامات كگترلی در مگزل در مواقع اورژانس

 های بعدی و پیگیریآنها واكسیگاسیون  ها يافته جستجوی تماس .3

 ازدحا  توجیه مرد  برای عد  حضور در مگاط  شلوغ و پر .31

 

زخـم   سیاهاقدامات بهداشتی ) پیشگیري و كنترلی( بیماري  -15-9-3-1

(Anthrax) (زيستیعامل دوم سناريويی تهديد عنوان  به) 

 اسـت  حیوانات عفونی یها بیماری از يكی مزخ سیاهاشاره گرديد،  قبالًهمانطور كه 

 .شـود  می ايجاد آنتراسیس باسیلوس به نا  اسپوری مولد گر  مثبت باسیل وسیله به كه

 پوسـت،  مـو،  پشـم،  نظیـر  ها آن یها فراورده يا آلوده، حیوانات با تماس اثر در انسان در

 انتشار طی يا ريسی پشم یها كارخانه در آلوده یها افشانه استگشا  سفیداب، استخوان،

 ايـ   .شـود  مـی  ايجـاد  ه آلـود  مـواد  خوردن و ها بیوتروريست وسیله به اسپورها عمدی

 یهـا  وابستگی جهت را زمیگه و شود می ها دا  در فراوانی رومی مر  باعثتگها  نه بیماری

 نیـز  انسـان  در رومیـ  مـر   افـزاي   موجـب  بلكـه  نمايـد،  مـی  فراهم سیاسی و اقتصادی

 "بیوتروريسـم  " قوی بسیار هایافزار جگگ از يكیعگوان  به امروزه براي ، عالوه .گردد می

 اسـت  اسـپوری  مولد غیرمتحرّك هوازی باسیل س،آنتراسی باسیلوس .باشد می مطرح نیز

 دارد وجـود  اسـپور  رويشـی و  شـكل  دو و بـه  باشـد  مـی  باسیالسه خانواده به متعل  كه

 دارد، وجـود  مزخ سیاه باسیل اسپور و رويشی اشكال مقاومت بی  توجهی قابل اختال .

 مقاومـت  شـیمیايی،  مـواد  و حـرارت  مقابـل  در بـاكتری  اي  رويشی اشكالكه  طوری به

 از را خـود  حیـات  سـاعت،  يك مدت در سانتیگراد درجه 11 دمای در و ندارند چگدانی

 تماس اطرا  زمی  با حیوان،  شه تماس طري  از ها باكتری اي  هرگاه .دهگد می دست

 كگـد  علـت  ،بـه  باشـد  كمتـر  يا سانتیگراد درجه 31 درحدود محیط، دمای و كگگد پیدا
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ـ  اسـت  ممكـ   اسپورسـازی  از قبـل  ،هـا  آنسـازی   اسـپور  سرعت بودن  سـاير  وسـیله  هب

 محـیط،  دمـای  بـودن  بـا   صـورت  در گردنـد.  مضمحل خاك، در موجود یها ارگانیسم

 ،مزخـ  سـیاه  باسیل اسپور .دهگد می ادامه خود بقای به و شده تشكیل اسپورها سرعت به

 ماده مثال و است مقاو  زيادی حدود تا مواد، تمامی به نسبت آن رويشی شكل برخال 

 باكتريوسـتاتیك  خاصـیت  دارای فقـط  آن برابر در جیوه، كلريد نظیرای  كگگده ضدعفونی

 مـاده  يـك عگـوان   بـه  زمـانی  كـه  درصـد  3/1 جیـوه  كلريـد  كـه  طـوری  بـه  .باشـد  مـی 

 عامـل  اسـپور  نـدارد.  براسـپورها  چگـدانی  تاثیر آمد، می حساب به قویه كگگد عفونیضد

 بگظـر  .مانـد  مـی  روز زنده 33 مدت به محلول اي  درصد پگج غلظت در حتی ،مزخ سیاه

. باشـد  داشـته  مزخـ  سـیاه  باسـیل  اسـپورهای  بـر  بیشـتری  اكسیدان تاثیر مواد رسد می

 عر  در %0 هیدروژن پراكسید و دقیقه 31 عر  در %0 پتاسیم پرمگگگات كه یطور به

 دهد. می خاتمه اسپورها حیات به ساعت يك

 يك عر  در سانتیگراد درجه 311 حرارت در معمو  ،مزخ سیاه اسپورهای باسیل

 اسـت  برخوردار بیشتری تاثیر از مرطوب حرارت كلی طور به رفت. خواهگد بی  از ساعت

 در اسـپورها . دهـد  مـی  خاتمـه  ها آن حیات به دقیقه 31 مدت به جوشاندنكه  طوری به

 دمای درای  مطالعه طی و دهگد می نشان خود از زيادی مقاومت سرد، بسیار یها محیط

 در گـاهی  و مانده زنده سال چگدي  مدت به سانتیگراد، درجه 31 مگهای تا پگج مگهای

 .دهگد می ادامه خود بقای به بعد ها سال تا آزمايشگاه شدهآمیزی  رنگ   

 مزارع در و مانگد می زنده سال چگدي  مدت به ،مزخ سیاه باسیل خشك اسپورهای

 در مـر   و بیمـاری  ايجـاد  باعـث  بعـد  هـا  سـال  و تا مانده زنده ديگر فصل به فصلی از

 13 دمـای  در مزخ سیاه باسیل .گردند می پردازند، می چرا به محیط آن در كه حیواناتی

 از كمتـر  دمـای  در كه درحالی پردازد می اسپور تولید به سريعاً با تر، و سانتیگراد درجه

 .باشد می كگد آن اسپورسازی سرعت سانتیگراد، درجه 31
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 مزخ سیاه كنترل و پیشگیري -

  سالم افراد سالمتى حفظمنظور  به اولیه پیشگیرى

 دارد وجود ها آن آلودگی احتمال كه صگايعی كاركگان آموزش -

 مربوطه صگايع در كار، محل و تجهیزات و وسايل مرتب كردن تمیز -

 و پشـم  گگـدزدايی  مگظور به فرمالدئید از استفاده با اسپورها از مواد نمودن عاری -

 اتـوكالو  در فشار، تحت بخار معر  در مواد دادن قرار، گاما اشعه تاباندن، حیوانات موی

 موفقیت با فرمالدئید، مصر  ،ها اقدا  اي  بی  در. اتیل  اكسید وسیله به كردن استريلو 

  است بوده همراه بیشتری

 و گـرفت   دوش ،هـا  دسـت  مرتـب  شستشـوی  جهت كافی امكانات كردن فراهم -

 .كار لباس مگظورگذاشت  به محلی دادن اختصاص

 .ها آن مرتب معايگه و كاركگان برای بهداشتی، و پزشكی تسهیالت آوردن فراهم -

 كگگده محافظت ژن آنتی ازشده  تهیه مزخ سیاه باكتری از عاری واكس استفاده از  -

 تـوان  مـی  را واكسـ   ايـ   .دارنـد  قـرار  بیمـاری،  به ابتال خطر معر  در كه افرادی در

 نیـز  تمـاس  از بعد كموپروفیالكسی با همراه ،مزخ سیاه اسپور استگشا  از پس بالفاصله

 نمود. استفاده

 تهیـه  مزخـ  سیاه یزا بیماری غیر كپسول بدون باسیل كشت از را مزخ هاسی واكس 

 ،خـود  رشـد  طـی  هـا  باسـیل و  بـوده  سـگتتیك  بـاكتری،  ايـ   كشـت  محیط .اند نموده

 اسـتفاده  واكسـ   سـاخت   جهـت  هـا  ژن آنتـی  ي  ا از كه نمايگد می آزاد را يیها ژن آنتی

 بیمـاری،  بـه  ابـتال  حتمی خطر معر  در كه افرادی در تگها بايد را واكس  اي . شود می

 تمـاس  حیوانات آلوده احتما  استخوان و مو و پشم با كه اشخاصی نظیر گیرند می قرار

نمـود.   مصـر   هسـتگد،  تماس در مزخ سیاه باسیل با كه آزمايشگاهی پرسگل يا و دارند

 است كرده توصیه آمريكا دفاع سازمان نیز بیوتروريسم مقابل در آمادگی با رابطه در ولی

 .شوند بیماری واكسیگه اي  علیه كشور، آن ارت  ثابت پرسگل كلیه
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 عضالنی سی یس 1/1 مقدار به و شود می واقع موثر موارد،% 1/33در  مزبور واكس 

 و گـردد  می تزري  ماه، ش  فاصله به ديگر، نوبت سه و هفته دو به فواصل نوبت سه در

 میـزان  كـه  اسـت  ذكـر  به .  ز شود می ماهه تكرار 33 فواصل به آن يادآورهای سپس

 اعال  پوستی مزخ سیاه با ارتباط در و انسانی مطالعات اساس بر درصد 31تا  1/33تاثیر

 نـوع  بـر  واكسـ   ايـ   اسـت  شده انجا  حیوانات در كه مطالعاتی براساس ولی است شده

 تـاثیر  بـر  نیـز  ديگـر  مگـابع  در ايگكه شود. توضیح واقع موثر است ممك  نیز استگشاقی

 در تگهـا  واكسـ   است. اي  شده تاكید استگشاقی مزخ سیاه بروز از جلوگیری در واكس 

 شـوند،  واكسیگه نبايد باردار یها خانم ضمگًا .است شده توصیه ساله 31 -11 سالم افراد

 .باشد مین دست در اطالعی جگی ، در واكس  اي  احتمالی عوار  مورد در زيرا

مسـتقیم يـا   صورت  بهكگترلی، جلوگیری از انتقال بیماری های  محور برنامه رو از اي 

موضـوع انتقـال از فـرد بـه فـرد       ،غیر مستقیم بـه ديگـران اسـت. در آنتـراكس تگفسـی     

 :موارد زيرند خالصه اقدامات شاملصورت  بهك و تقريبا مگتفی است. پس اند بسیار

 درمان بیماران ) داروی انتخابی: سیپروفالكساسی ( .3

پروفیالكسی برای افراد در تماس )به مـدت دو مـاه بـرای كسـانی كـه از قبـل        .3

 (.اند واكسیگه نشده

 %   31محیط با محلول فرمالی  يا كلريگه ضدعفونی  .1

 دف  بهداشتی البسه و وسائل آلوده بیماران   .0

در خـاك   مانـدگاری اسـپور  دلیـل   بـه اعمال محدوديت عبور و مرور در مگطقه ) .1

 برای مدت طو نی(

 به ديگر مگاط  و مراكز بهداشتیرسانی  اطالع .1

 واكسیگاسیون .3

در دسـترس  كگگـده   ژن محافظت شده از آنتی تهیهزخم  سیاهباكتری  واكس  عاری از

و بايستی در افرادی كه در معر  خطر ابتال به بیماری قرار دارند مصر  شـود.   باشد می
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بعـد از   توان بالفاصله پس از استگشا  اسپور همراه بـا شیمیوپروفیالكسـی   میواكس  را 

 تماس نیز استفاده كرد.

 

 طـاعون پیشگیري و كنترلـی( بیمـاري   اقدامات بهداشتی ) -15-9-3-3

(Plague) (زيستیعامل سوم سناريويی تهديد عنوان  به) 

 در كـه  اسـت  حیـوان  و انسـان  بی  مشترك باكتريال عفونی بیماری نوعی طاعون

 داده نشـان  گذشـته  تجربیـات  است. رسانده هالكت به را زيادی یها انسان تاري ، طول

 خـاموش  و غیرفعـال  بیشتر، يا سال ده مدت به طاعون فعال یها كانون گاهی كه است

 انسـان  يـا  جونـدگان  ابتالء موجب و فعال مجدداً انفجاری،صورت  به و ناگهان و گرديده

 جـا  ،بگـابراي   اسـت.  داده رخ طبیعـی  یها كانون از بعضی در كرات به واقعه اي  و شده

 علو  یها دانشگاه توجه مورد ايران غربی شمال و غرب یها كانون در مخصوصا كه دارد

 مـوارد  بـا  رويـارويی  جهـت   ز  آمـادگی  طغیان، صورت درتگها  نه تا گیرد قرار پزشكی

 بـه  بیمـاری،  شگاسی یگیر همه اطالعات از گیری بهره با بلكه باشد، داشته وجود بیماری

 .شود پرداخته آن مساعدكگگده عوامل كگترل

 ،باشد می مطرح نیز زيستی هایافزار جگگ از يكیعگوان  به طاعون عامل كه آنجا از

 جهـانی  سـازمان  گـزارش  طبـ   زيـرا  گیـرد،  قـرار  توجه مورد نیز نظر اي  از است  ز 

 (Yersinia Pestis)پسـتیس  يرسیگیا باسیل كیلوگر  11 حدود كه صورتی در بهداشت

 حـدود  سازند رها نفر میلیون پگج جمعیت با شهری فراز بر ،آئروسل افشانه،صورت  به را

سـی وشـ     قريـب  و شده طاعونی پگومونی دچار شهر آن سكگه از هزارنفر صد و پگجاه

 و شـهرها  بـه  آنهـا  از كثیـری  عده داد. خواهگد دست از را خود جان آنان از نفر میلیون

 اسـاس  بـر  ضـمگاً  .گردنـد  می بیماری پیشرونده انتشار موجب و گريخته ديگری مگاط 

 قبـل  هـا  سـال  از را هـا افزار جگگ اي  آمريكا و روسیه نظیر كشورهايی موجود، اطالعات

 نـوعی  كـه  اسـت  پسـتیس  يرسـیگیا ، بیمـاری  اتیولوژيـك  عامـل . انـد  انباشـته  و ساخته
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 یها رنگ با كه صورتی در و باشد می ها آنتروباكترياسه خانواده از مگفی گر  كوكوباسیل

 ديـده  قطبی دوصورت  به میكروسكوپ زير شود درآمیزی  رنگ وايسون، يا گیمسا رايت،

 باشد مین مقاو  چگدان محیطی، شرايط مقابل فاقد اسپور است و در باسیل اي  .شود می

زده  عامـل در نسـوج يـ    رود. اگرچـه همـی     مـی از بـی    سـرعت  بهو در محیط طبیعی 

 تواند بی  از يك سال باقی بماند. میحیوانات مبتال 

 

 طاعونپیشگیري و كنترل  -

 سالم افراد سالمت حفظمگظور  به اولیه پیشگیرى  .3

ی انتقال بیماری، نحوه كگتـرل  ها راهدر خصوص  میآموزش مرد  در مگاط  بو  .3

موجـود در بـدن سـگ و    های  بی  بردن ككموش و اهمیت محافظت از گزش كك و از 

 گربه در مگاط  بومی

 محیط بهداشت تامی مگظور  به ها آن كردن مسمو  با ها موش جمعیت كاه   .3

 انبارها و ها اسكله و ها كشتی در ها موش كگترل  .4

 باسیل با كه يیها آزمايشگاه كاركگان نظیر خطر معر  در افراد واكسیگاسیون  .1

 يـا  و اسـت  زيـاد  طـاعون  بروز میزان كه مگاطقی ساكگی  و باشگد می تماس در طاعون

 نمايگد. می مسافرت مگاط  آن به كه كسانی

 فاصـله  بـه  اولیـه  دوز 3صورت  به كه است شده كشته واكس  نوعی ،طاعون اكس و

 نمودند. می آن يادآور تزري  به اقدا  بار يك ماه، ش  هر سپس و شده می تزري  ماه سه

 در تگها را واكس  مصر  اي  WHOآن،  از ناشی محدود و مدت كوتاه ايمگی به توجه با

 نموده است: توصیه زير شرايط

 هستگد طاعون باسیل با احتمالی تماس در كه آزمايشگاهی كاركگان -

 دارند فعالیت نطاعو میكاند مگاط  در كه بهداشتی كاركگان -
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 اسـتفاده  بیماری از پیشگیریمگظور  به صرفا واكس  اي  از است شده توصیه ضمگا

 تولیـد . گیـرد  اسـتفاده،قرار  مورد نبايد بیماری كگترلمگظور  به ها گیری همه طی و شود

 يا یریگپیش در واكس  اي  .است شده متوقف 3333 سال از طاعون شده كشته واكس 

 اثبـات  بـه  طاعونی اولیه پگومونی بر آن تاثیر ولی بوده موثر خیاركی طاعون سیر تعديل

 بیماری انتقال یها روش مورد در طاعون آنزوتیك نواحی ساكگی  آموزش .است نرسیده

 سرتاسر و طاعون فعالیت فصل از قبل مراحل در عمومی بهداشت اصلی اقدا  انسان، به

 میكانـد  نـواحی  وارد مگظـورتفريح،  بـه  يـا  شغلی ارتباط در كه افرادی لذا و باشد می آن

 آلـوده  احتمـا   حیوانـات  ديگر يا و آنها كك يا جوندگان با تماس مخاطره در و شوند می

 عمـل  بـه  را  زمـه  یهـا  احتیاط و داشته طاعون خطرات از كافی آگاهی بايد دارند قرار

 .آورند

 

 مسكونى اماكن داخل و اطراف عفونت از پیشگیرى -

 انسانی اماك  و غذايی مواد با جوندگان تماس از جلوگیری الف(

 آموز دست حیوانات بدن از آن ساخت  دور و كك جستجوی ( ب

 بـه  بايـد  انسـانی  امـاك   و غـذايی  مواد با جوندگان تماس از جلوگیری با رابطه در

 :باشیم داشته توجه زير، موارد

 سكونت محل نزديكی در چوب و علوفه تجمع از جلوگیری (3

 بازی و گردش نواحی و انبارها مگازل، اطرا  علوفه بردن بی  از (3

 بهداشتی روش به فضو ت و زائد مواد كردن معدو  (1

 نـواحی  در جونـدگان  نفـوذ  قابل غیر انبارهای و ها ساختمان در غالت نگهداری (0

 .كودكان بازی و سكونت محل از دور

 توصـیه  آمـوز،  دسـت  حیوانات بدن از آن ساخت  دور و كك جستجوی با رابطه در

 در كه يیها سگ توله و ها گربه بچه ،ها گربه در ويهه به بار يكای  هفته حداقل است شده
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 مگـاطقی  در كـه  است ذكر به  ز  .شود تكرار جستجو اي  دارند قرار كودكان با ارتباط

 گوشـتخواران  سـرولوژيك  بررسـی  اسـت،  نشده مشاهده طاعون اخیر، یها سال طی كه

 وحشـی  جونـدگان  در فعـال  طـاعون  وجود عد  يا وجود برای ضروری شاخص وحشی،

 و داد قـرار  بررسـی  مـورد  مـر ،  علـت  نظـر  از را مـرده  حیوانـات  توان می ضمگا است.

 رومی مر  میزان افزاي  آنزوتیك، طاعون فعالیت وقوعشده  شگاخته مگاط  در همچگی 

 ازبـرداری   نمونـه  و شود واقع مظگون طاعون، فعالیت از دلیلیعگوان  به بايستی حیوانات

 .آيد عمل به طاعون بررسی جهت حیوانات، اجساد

 

 عفونت كنترل -

 مصـر   از كـه  طـاعونی  پگومـونی  با نزديكيافتگان  تماس همة شد می توصیه قبالً

 ايگكـه  بـه  توجه با حاضر حال در ولی شوند ايزوله ،اند ورزيده امتگاع گیرنده پی  داروی

  ز  را اقـدا   ايـ   ،شود مین مگتشر زيادی سرعت با و وسیع سطح در طاعونی پگومونی

 اول روز هفت طی سرفه و تب بروز نظر از بايد را د افرا ايگگونه اند كرده توصیه و ندانسته

 سـريع  درمان به عاليم بروز صورت در تگها و دهیم قرار نظر تحت دقت به تماس، از بعد

 ديگر، فرد به فردی از طاعونی پگومونی انتقال مورد در جديد تجربیات .كگیم اقدا  آنان

 حـاكی  موجود شواهد د.دار وجود زمیگه اي  در ناچیزی اطالعات و است كاند و محدود

 از انتقـال  و گیـرد  مـی  صورت تگفسی، قطرات طري  از فرد به فرد انتقال كه ستا آن از

 در كـه  طـاعونی  پگومـونی  یگیـر  همـه  طی. است نشده داده شرح ای، هقطر ذرات طري 

 نزديك،يافتگان  تماس وسیله به ماسك از استفاده ،است گرديده حادث گذشته قرن اوايل

 جراحـی  ماسـك  از استفاده نیز حاضر حال در اساس اي  بر لذا و است شده انتقال مانع

 .شود می توصیه نزديك،يافتگان  تماس در طاعونی پگومونی انتقال از پیشگیریمگظور  به

 بـه  مبـتال  افراد در یبیوتیك آنتی درمان شروع از ساعت 01 از كمتر كه صورتی در

 آنها با نزديك تماس در يا كگگد می زندگی آنان با كه افرادی گذرد، می طاعونی پگومونی
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 مراعـات  را تگفسـی  یهـا  احتیاط است گیرنده،  ز  پی  داروی دريافتبر  عالوه هستگد

 01 ايگكـه  از قبـل  تـا  شده توصیه ،برآن عالوه .كگگد استفاده جراحی ماسك از و نموده

 از شـود،  ظـاهر  بـالیگی  بهبـود  آثـار  و بگـذرد  طـاعونی  پگومونی رماند شروع از ساعت

 یهـا  احتیـاط  سـاير  از همچگـی   .شـود  اجتگـاب  بیمـاران  ايـ   با غیرضروری یها تماس

 .نمايگـد  اسـتفاده  نیـز  كگگـده  محافظت عیگك و دستك  گان، از استفاده نظیر تگفسی،

 شـروع  از بعـد  اول سـاعت  01 طـی  طـاعونی  پگومـونی  بـه  مبـتال  بیمـاران  اسـت   ز 

 در ولـی  باشگد ايزوله همچگان بالیگی، بهبودی عاليم اولی  ظهور زمان تا و كبیوتی آنتی

 از پـس  باشد، نداشته وجود فردی ايزو سیون امكان بیماران ازدحا دلیل  به كه صورتی

 .نمود بستری نیز مشترك یها اطا  در را بیماران اي  توان می درمان شروع

 .كگگـد  اسـتفاده  ماسـك  از نیـز  بیماران خود است  ز  بیماران جابجايی هگگا  به

 و شـود  نهـايی  پاكسـازی  بايستی بیماران اي  شدن بستری بیمارستانی محل یها اطا 

 بیمارسـتان،  روتـی   طبـ   بايـد  بیماران ترشحات و مايعات به آغشته وسايل و ها لباس

 .گردد ضدعفونی

 

 طاعون باسیل از محیط پاكسازى -

 بتوانـد  اطـرا   محیط در طاعون باسیل ماندن باقی ايگكه بر مبگی دلیلی گونه هیچ

 پورسا فاقد باسیل، اي  كه چرا ندارد، وجود شود، بهداشتی تهديد و محیط آلودگی باعث

 باسـیلوس  اسـپور  بـرخال   و بـوده  بسیارحسـاس  شرايط محیطی، به نسبت لذا و است

 نـور  برابرتـاب   در سپسـتی  يرسـیگیا  ،گذشته اي  از و رود می بی  از سريعا ،آنتراسیس

 زنـده  میزبـان،  بـدن  از خـارج  در زيادی مدت و است حساس بسیار حرارت، و خورشید

 خاك در مدتی تا طاعون عامل مطالعات، از بعضی اساس بر هرچگد مجموع در .ماند مین

 در و كگـد  نمـی  تهديـد  را انسـان  خطری هیچ شرايط، اي  تحت حتی ولی ماند می زنده

 محـیط  پاكسـازی  بـه  نیـازی  طـاعون،  باسـیل  حـاوی  افشـانه  بـا  محیط آلودگی صورت
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 وضـعیت، تـري    بدبیگانه در حتی بهداشت، جهانی سازمان خبرگان نظر طب  .باشد مین

 لـذا  و ماند دگخواه باقی فعال ساعت يك مدت به فقط طاعون باسیل حاوی یها افشانه

 عـار   طـاعونی  پگومونی مورد اولی  ايگكه از قبل مخفیانه، بیوتروريستی حمله يك در

 .رفت خواهگد بی  از آلوده، افشانه در موجود یها باسیل شود

 بـر  مـوثر  یها ك  حشره با آنها سايل و و البسه كردن آغشته و بیمارانسازی  جدا

 تصـوير  و هسـتگد  سـرفه  فاقـد  كـه  خیـاركی  طـاعون  بـه  مبتاليان در محلی، یها كك

 سـه  مدت به ها خیارك ترشحات با تماس از اجتگاب است، طبیعی ها آن ريه راديوگرافی

 01 تـا  بايسـتی  ريوی طاعون به مبتاليان طرفی از. است كافی درمان، شروع از بعد روز

 ايزولـه  مطلـ   طـور  بـه  خلط، كشت شدن مگفی زمان تا يا و درمان شروع از بعد ساعت

 .شوند

 قطـرات  طريـ   از و ديگر فرد به فردی از پگومونیك، طاعون كه است ذكر به  ز 

نزديـك   خیلـی  یهـا  تمـاس  در لذا و آلوده یها افشانه وسیله به نه ،شود می مگتقل ه آلود

 جريان طري  از انتقال و محیط در ها ارگانیسم بقای بر مبگی شواهدی و است پذير امكان

 .باشد مین دست در آن امثال و مگزل و كار محیط در انتقال و هوا

 

 تماس از بعد شیمیوپروفیالكسى -

 درجه 1/11 تب دچار كه افرادی كلیه طاعونی، پگومونی یگیر همه وقوع صورت در

 پوشـ   تحـت  سـريعا  است  ز  اند شده سرفه دچاراخیراً  يا با تر هستگد يا سانتیگراد

 امكانـات  يـا  تزريقـی  داروی نبـودن  موجود صورت در و گیرند قرار تزريقی كبیوتی آنتی

 كـه  صورتی در مواردی چگی  در. كرد مصر  نیز دهان طري  از را دارو توان می تزري ،

 یبیـوتیك  آنتـی  پوش  تحت سريعا است  ز  نیز باشد پگه تاكی دچار شیرخواری طفل

 گیرنـده  پـی   اقدامات به نیاز احتما  كه خطری معر  در افراد يافت  برای گیرد. قرار

 يـا  خـانوادگی  تماس در كه بالیگی عاليم فاقد افراد .شود ز  انجا   اقدا  بايد نیز دارند
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 از تمـاس بـا بیمـار    از سـت ا نزديك عبارت نزديك )تماس یها تماس ساير يا بیمارستانی

  ز  نیـز  انـد  بـوده  نشده درمان طاعونی پگومونی به مبتال افراد با متر( 3 از كمتر فاصله

 و تـب  بـروز  نظر و از گیرند قرار دارويی پروفیالكسی پوش  تحت روز 3 مدت به است

 باشگد. نظر تحت سرفه،

 

ــتی ) ا -15-9-3-4 ــدامات بهداش ــم  ق ــی( بوتولیس ــگیري و كنترل پیش

(Botulism) (زيستیعامل سناريويی توكسینی تهديد  ترين مهمعنوان  به) 

 اي  گذاری نا  علت و است سوسیس معگی به  تی ، زبان در (Botulus)بوتولوس

 در واقـع  Wildbad شـهروندان  از نفـر  31 هیجدهم، قرن اواخر كه در ستا آن بیماری

 بیمـاری  ايـ   دچـار  همگـی  و نمـوده  مصر  مشتركاً را بزرگی سوسیس آلمان، جگوب

 بیمـاری  ايـ   بـرای  را نـامی  چگـی   پس آن از لذا و شدند تلف آنان نفر ش  گرديده،

 اثـر  در كـه  است رونده  پايی شل فلج با همراه عفونی بیماری نوعی بوتولیسم .برگزيدند

 ويهه به و كلوستريديو  یها گونه وسیله بهتولیدشده  (Botulinum) بوتولیگیو  توكسی 

 اشكال و دارد ديريگه سابقه بیماری اي  . هرچگدشود می ايجاد ،بوتولیگیو  كلوستريديو 

 بـا  ولی است گرديده توصیف وشده  شگاخته خوبی به آن انتقال یها راه و بالیگی مختلف

 كرده استفاده نیز زيستیافزار  جگگعگوان  به بوتولیگیو  توكسی  از اخیراً ايگكه به توجه

 انتقال یها راه به نیز را آلوده آئروسل یها افشانه طري  از عمدی انتشار خودساخته و راه

 ضـم   اسـت   ز  ،اند اختهاند مخاطره به را عمومی بهداشت بديگوسیله و افزوده طبیعی

 بهداشتی و پزشكی یها جگبه به ،بیماری اي  زمیگه در پزشكی قبلی یها دانسته بر مرور

 مخـاطرات  بـه  عگايـت  بـا  و شـود  توجـه  نیـز  عامـل  اي  یافزار جگگ خاصیت با مرتبط

 .گیـرد  قـرار  د تاكیـ  مورد بازآموزی، و نوآموزی از اعم آموزشی، یها برنامه در احتمالی،

 حـداقل  احتمالی، زيستیافزار  جگگ يكعگوان  به بوتولیگیو  توكسی  از استفاده و تولید

 ژاپـ ،  زيسـتی  یهـا  جگگ مسئول كه طوری ؛ بهاست شده شروع قبل سال 11 حدود از
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 زنـدانیان  خـورد  به است داشته كشگدگی خاصیت كه را بوتولیگیو  كلوستريديو  كشت

 طی بار اولی  برای متحده ايا ت زيستی جگگ برنامه .است داده می چی  مگچوری شهر

 نگرانی به توجه با همچگی  و نمود تولید را بوتولیسم توكسی  دو ، جهانی جگگ دوران

 واكسـ   دوز میلیـون  يـك  تعـداد  ،هـا  آلمان وسیله به بوتولیسمافزار  جگگ تولید از ناشی

مگظـور   بـه  نیـز  جهـان  ديگـر  كشـورهای  در ضـمگا  .كرد مهیا نیز را بوتولیسم توكسوئید

 مگـع  كگوانسـیون  هرچگـد  .اسـت  شـده  انجا  اقداماتی بوتولیسم، زيستی سالح ساخت 

 را مربوطه تحقیقات و یزيست یها سالح تولید 3333 سال در سمی و یزيست یها سالح

 بعداً ساب ، شوروی و عرا  نظیر پیمان اي  كگگدگان امضا از بعضی ولی است نموده مگع

 عرا ، 3333 سال در فارس خلیج جگگ از بعد .زدند بوتولیسم توكسی  تولید دست به

 متـراكم  توكسـی   لیتـر  هـزار  نـوزده  مقـدار  كـه  نمـود  اعترا  ملل سازمان بازرسان به

 كـرده  مهیا ی،افزار جگگ استفادهمگظور  به را آن لیتر هزار ده حدود و تولید را بوتولیسم

 مقـداری  برابر سه واقع در بوتولیسم، توكسی  لیتر هزار 33 كه حالیست در اي  و است

 .است  ز  جهان سطح در ها انسان همة بردن بی  از برای كه است

 توكسـی   بـا  غـذايی  مـواد  كـردن  آلوده به است ممك  ها تروريست ،ها اي بر عالوه

 اسـت  ممكـ   غـذايی،  مواد در توكسی  اي  از استفاده سوء لذا و بپردازند نیز بوتولیسم

 یهـا  طغیـان  بـروز  موجـب  يا و شود محدود جمعیت يك در واحد یگیر همه يك باعث

 بـالیگی  پزشكان دقی  نظارت و هوشیاری .گردد جامعه افراد بی  در متعددی و جداگانه

 خواهـد  يـاری  ی،گیر همه سريع كگترل در را بهداشتی مسئولی  موارد، ايگگونه وقوع بر

 در طبیعیطور  به كه است اسپوری مولد هوازی یب باسیل ،بوتولیگیو  كلوستريديو  داد.

 كلوسـتريديو   گونـه . باشـد  مـی  كشـف  قابـل  خـاك  از آسـانی  به و شود می يافت كخا

 نظـر  از فقـط  كه یطور به ؛باشد می مختلف گروه چهار شامل ژنتیك، نظر از ،بوتولیگیو 

توكسـی    متفاوتگـد.  هـا  ويهگـی  سـاير  نظـر  از و هسـتگد  يكـديگر  شبیه توكسی ، تولید
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ـ  A حـرو   بـا  را هـا  آن كـه  اسـت  شده تشكیل یكژن آنتی تیپ هفت از بوتولیسم  Gا ت

  .اند نموده نامگذاری

 

 بوتولیسم كنترلپیشگیري و  -

 سالم افراد سالمتى حفظمنظور  به اولیه پیشگیرى

 عاليم و انتقال یها راه از اعم بیماری اي  مورد در مرد  بهداشتی یها آگاهی ارتقاء

 سـپس  و ديـده  حرارت بار يك كه غذايی مواد از هرگز ايگكه بر تاكید و آن اولیه بالیگی

 اسـت  شده تبديل كگسرو به يا و گرديده سرد (فريزر داخل يا يخچال) خارج، محیط در

 تـر  سريع هرچه بیماری عاليم اولی  مشاهده با و نكگگد استفاده مجدد كردن گر  بدون

 و اسـت  برخوردار وا يی بهداشتی اهمیت از كگگد، مراجعه درمانی - بهداشتی مراكز به

 توانـد  مـی  غـذايی  مـواد  عمـدی  يـا  طبیعی مسمومیت از ناشی بوتولیسم بروز ازحداقل 

 خـود  كـه  صـورتی  در و دهـد  مـی  تشـكیل  را اولیه پیشگیری اساس كه ؛كگد پیشگیری

 بـه  وقت اسرع در بالیگی عاليم اولی  بروز با قبلی، یها آموزش از گیری بهره با بیماران

 ساير و خود جان نجات موجبات موارد، اغلب در شك، بدون كگگد مراجعه آگاه، پزشكان

 نیـز  ثانويـه  پیشـگیری  اهـدا   به و نمود خواهگد فراهم را خطر معر  در جامعه افراد

 سـركوب  بـر  نـاچیزی  تـاثیر  غـذايی،  مـواد  گـذاری  يخچـال  .پوشاند خواهگد عمل جامه

 درجـه  1 از كمتـر  دمـای  در كـه  طـوری  بـه  كگـد،  مـی  اعمـال  بوتولیگیـو   كلوستريديو 

 درجـه  31 با ی دماهای در ولی شود می متوقف باكتری یها سويه همة رشد سانتیگراد،

 دماهای درتولیدشده  توكسی  و اسپور طرفی از .دهگد می ادامه خود رشد به سانتیگراد

 حضـور  در بوتولیسـم  از پیشگیری مانگد. می باقی فعال و زنده نامحدودی مدت به پايی 

 تجـويز  با را انفعالی ايمگی لذا و است ذيرپ نامكا انسان، سر  در كگگده خگثی بادی آنتی

 تجـويز  بـا  را فعـال  ايمگـی  و انسانی ونیايم هیپر ايمونوگلوبولی  يا اسبی توكسی  آنتی

 .نمود االق توان می ،بوتولیگیو  توكسوئید
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 كمیـاب  بـه  توجـه  بـا  تماس، از بعد پروفیالكسیمگظور  به توكسی  یآنت از استفاده

 ايـ   خطـرات  بـه  عگايـت  بـا  لـذا  و باشد می محدود فراورده، اي  زايی حساسیت و بودن

 كـه  افـرادی  در تماس از بعد پروفیالكسی مگظور به است  ز  آيا ايگكه مورد در فراورده

 ،اند نشده بیماری دچار هگوز و دارد وجود ها آن بدن به بوتولیسم توكسی  ورود احتمال

 محـدودی،  مطالعه طی ولی ندارد. وجود كافی اطمیگان خیر، يا گیرد قرار استفاده مورد

 از قبـل  بودند گرفته قرار بوتولیسم توكسی  افشانه معر  در كه را میمونی هفت تعداد

 همگـی  كـه  كردنـد  مشاهده و دادند قرارتوكسی   آنتی پوش  تحت ،بالیگی عاليم بروز

 از پـس  و گرديـده  آلـوده  مشابهی شرايط در كه میمونی چهار ازكه  درحالی ماندند زنده

 مـورد  دو گرفتگـد  قـرار  مزبورتوكسی   آنتی با درمان تحت نرولوژيك، عاليم شدن ظاهر

 در گـرفت   قـرار  از قبل راتوكسی   آنتی كه يیها میمون همة طرفی . ازشدند تلف ها آن

 نشـان  را بیمـاری  ايـ   عاليـم  از هیچیـك  نیز بودند كرده دريافت آلوده، افشانه معر 

 طـی  بوتولیسـم، توكسـی    آنتـی  مضـرات  و مگـافع  بـه  توجـه  بـا  حاضر حال در .ندادند

 از را عالمـت  بـدون  يافتـه  مواجـه  افـراد  آلـوده،  غذايی مواد مصر  از ناشی یها طغیان

 راتوكسـی    آنتـی  بیمـاری،  بـالیگی  عاليـم  اولی  ظهور با داده قرار نظارت تحت نزديك

 بوتولیسم توكسی  عمدی انتشار طی را اقدامی چگی  كه كگگد می تجويز آنان به سريعا

 .داد انجا  توان می نیز

 (ABCDE)ظرفیتی پگج توكسوئید نوعی متحده، ايا ت در ها بیماری كگترل مركز

 و نمـوده  تهیـه  كشـور  آن ارت  افراد و ها آزمايشگاه كاركگان اضطراری استفاده برای را

 مـدت  به ظرفیتی پگج توكسوئید ضمگا دارد. تهیه دست در نیز را نوتركیب واكس  يك

 در هـا  آزمايشـگاه  كاركگـان  از نفـر  1111 از بی ی ساز ايم مگظور  به سال 11 از بی 

ی سـاز  ايم  تئوريك، نظر نقطه از هرچگد .است شده مصر  جهان كشورهای از بسیاری

 E تـا  A یهـا  توكسـی  از  ناشـی  بوتولیسم خطر رفع باعث بوتولیسم، توكسوئید با مرد 

 و توكسـوئید  كمبـود  زيرا ؛مطلوب نه و است آسان نه گسترده،ی ساز ايم  ولی شود می
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 حـال  در بگـابراي   و نمايـد  می محدود را فراورده اي  مصر  طبیعی، بیماری بودن نادر

 پـذير  نامكـا  نه و شود می توصیه نه، جامعه افراد برای تماس از قبل پروفیالكسی حاضر

 مصـونیت  ايجـاد  باعـث  مـاه  چگد عر  در بوتولیسم توكسوئید كه شود می يادآور .است

 .باشد مین مگاسب تماس، از بعد پروفیالكسیمگظور  به لذا و شود می

 

 زدائى آلودگى -

 سـرعت  بـه  و اسـت  كـم  بسـیار  آن مقاومت بوتولیسم، توكسی  بودن قوی علیرغم

 خورشـید  نور تاب  مقابل در و ساعت 33 عر  در هوا دركه  طوری به ،گردد می خگثی

 11 عـر   در سـانتیگراد  درجه 11 حرارت ضمگاً .شود می خگثی ساعت 3 -1 عر  در

 .گـردد  مـی  آن نمـودن  خگثی باعث دقیقه چگد عر  در سانتیگراد درجه 311 و دقیقه

 از بـی   تـا  دقیقـه  31 فاصـله  به آزاد كلر لیتر گر   میلی 1 حاوی یها آب در همچگی 

 عر  در هستگد آزاد درصد كلر 0/1حاوی كه معمولی شده تصفیه یها آب در % و3/33

 كـافی  حرارت كهای  آلوده غذاهای اساس، اي  بر .گردد می خگثی آن % 10 تا دقیقه 31

 كه را غذاهايی همة است شده توصیه ،وجود اي  با ولی بود خواهگد مصر  قابل ببیگگد

 مسئولی  به خارج نموده و كگگدگان  مصر دسترس از بايد هستگد آلودگی به مشكوك

 .گیرند قرار آزماي  مورد تا داد تحويل بهداشتی

شده  مگتشر محیط در آلوده یها افشانه طري  از كه بوتولیسمی توكسی  دوا  مدت

 دما شديد افزاي كه  طوری به. دارد ها افشانه ذرات ازهاند و جوی شرايط به بستگی ،است

 در سـرانجا   نیـز  ريز بسیار یها افشانه و شود می توكسی  مقدار كاه  باعث رطوبت، و

 یهـا  توكسـی   %3 هردقیقـه  در كـه  آنجا از و گردند می اثر یب و رقی  و شده پخ  هوا

 روز 3 عـر   در شـده د آزا توكسـی   كـل ، گـردد  مـی  خگثی ها افشانه وسیله به آزادشده

 طريـ   ازشـده   مگتشـر  یهـا  توكسـی   ايگكـه  بـه  توجه با .شد خواهد خگثی خود بهخود

 روز 3 -1 حـدود  بیمـاری  كمـون  دوره ايگكه و گردد می خگثی روز 3 عر  در آئروسل
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 كـه  گـردد  می كشف زمانی بوتولیسم توكسی  به آلوده یها افشانه مخفیانه انتشار ،است

 یها افشانه با تماس صورت در .بود نخواهد بعدی یها تماس از پیشگیری به ینیاز ديگر

 جلـو  بالفاصـله  دستمال، يا گردن شال پیراه ، گیر، عر  از استفاده با توان می مشكوك،

 نفـوذ  به قادر ولی كگد نمی نفوذ سالم پوست به بوتولیسم توكسی  زيرا گرفت را صورت

 بايـد  آلوده یها افشانه معر  در گرفت  قرار از پس ضمگاً .باشد می مخاطی یها غشا به

 در را آلـوده  سطوح و اشیاء و كرد اقدا  صابون و آب با بدن پوست و ها لباس شست  به

 كگگـده  سـفید  بـا محلـول   نمـود  رهـا  خـود  حال به روز چگد مدت به نتوان كه صورتی

 نمود. تمیز درصد 13/1 هیپوكلريت

 

 عفونت كنترل -

 بايسـتی  هسـتگد  بوتولیسـم  بـه  مبـتال  بیمـاران  خـدمت  در كـه  پزشـكی  كاركگان

 بـه  مبـتال  بیمـاران  كـردن  ايزوله به نیازی ولی كگگد مراعات را جانبه همه یها احتیاط

 .باشد مین بوتولیسم

 

 از جلوگیرى و بیمار افراد سالمتى بازگرداندنمنظور  به ثانويه پیشگیرى -

 عوارض بروز

 بـالیگی  قوی ظ  مستلز  عمدی، يا طبیعی بوتولیسم از ناشی طغیان سريع كشف

 نیست، مشكلی كار آلوده، یها افشانه رهاسازی از ناشی بوتولیسم طغیان تشخیص ت.اس

 و مشـترك  تمـاس  مكـان،  و زمـان  نظـر  از كـه  بیمار زيادی تعداد با صورت اي  در زيرا

 هرچگـد  ؛شـويم  مـی  مواجه هستگد، مشترك غذای مصر  سابقه فاقد و داشته مشابهی

 مشـكل  هـا  انسـان  جايی هجابدلیل  به ابتدا در مشترك یها تماس شگاسايی است ممك 

  باشد.
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 نمايد: كمك بیماری زودرس تشخیص به است ممك  زير نكات به توجه

 شود حادث عفونی عارضه يك كه زمانی مگر ،تب وجود عد  - 3

 عصبی تظاهرات بودن قريگه - 3

 بیمار دهی پاس  و هوشیاری - 1

 ديد تاری استثگاء به حسی اختالل وجود عد  - 0

 هیپوتانسـیون  كـه  صـورتی  در ضـربانات  كاه  يا قلب ضربانات بودن طبیعی - 1

 باشد. نداشته وجود

 چگدي  به نیاز اغلب كه اختصاصی یها آزماي  انجا  با بوتولیسم، بالیگی تشخیص

 تشـخیص  بـه  كمكـی  معمو  روتی ، یها آزماي  انجا  و گردد می تأيید دارند وقت روز

 و موقـع  بـه  و زودرس تشخیص اساس بالیگی، تشخیص ،بگابراي  و كگد نمی بیماری  يا

دهـد. لـذا آزمايشـات     مـی  تشكیل را بوتولیسم از ناشی بیوتروريستی حمله يك به پاس 

بـه سـاير مراكـز    رسـانی   اطـالع اختصاصی برای تايید تشـخیص بـالیگی ضـروری اسـت.     

تجـويز   ،درمانی و تحت نظر گرفت  افراد در تماس و در صـورت بـروز عالئـم    –بهداشتی 

 يابد. میی مغزی ضرورت پذير برای كاه  آسیب توكسی  آنتیسريع 



 

 

 
 

مديريت بحران تهديدات 

 زيستی
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 مقدمه -16-1

و بیوتروريسـم بـر اسـاس برنامـه ملـی       زيسـتی برنامه مديريت بحران تهديدات 

ی درگیـر  هـا  سـازمان كه داشت  اي  برنامه ملی سبب روش  شدن نق   گردد می تگظیم

با توجه به ايگكه در برنامه مقابله بـا تهديـدات    است. زيستیدر مديريت بحران تهديدات 

ژانــس، سیســتم بهداشــت و درمــان، ی بســیار متعــددی مانگــد اورهــا ســازمانزيســتی 

، سـازمان مـديريت بحـران،    عامـل س، هالل احمـر، سـازمان پدافگـد غیر   نشانی، پلی آت 

ی هـا  سـازمان و بر اساس نوع و محـل حادثـه سـاير     ها نیروهای امگیتی، بسیج، شهرداری

 ،ی و كشـاورزی و غیـره نیـز شـركت دارنـد     كتخصصی مانگد آب و بر  و سازمان دامپزش

همـه نیـرو بـا وظـايف مختلـف       بگابر اي  ايجاد هماهگگی و مديريت واحد در حضور اي 

بحـران مـديريت نخواهـد گرديـد بلكـه      تگهـا   نـه در غیر اي  صـورت   ؛بسیار حیاتی است

 مشكالت بسیاری بروز خواهد نمود.

ی متفـاوتی را بـر اسـاس شـرح     ها ل، كشورهای مختلف مدلضبرای حل اي  مع

طراحـی نمـوده و بـا برگـزاری      زيسـتی ی مسئول و مرتبط در بحـران  ها سازمانوظايف 

ه آزمـاي  مـدل   همسايه اقدا  ببا كشورهای ای  ملی و يا مگطقه طور بهمانورهای مختلف 

و پس از آن با برگزاری جلسـات   ها شده نموده و در طی اي  مانور مديريت بحران طراحی

تخصصی و حضور اساتید و كارشگاسان ف  بـه بررسـی و رفـع نـواقص احتمـالی جهـت       

 نمايگد. می ن اقدا آامه مديريت بحران نهايی و اجرای طراحی برن

گیـری از تجربیـات    ی مختلفی ضـم  بررسـی و بهـره   ها در كشور ما نیز برنامه 

ی ها بحرانی مربوطه برای مديريت ها سازمانی مختلفی توسط ها برنامه ،كشورهای ديگر

گـد در ايـ    توان مـی  ی موجـود كـه  هـا  سـازمان ارائه شده است و با توجه به تگوع  زيستی

پیشگهادات مربوطه از طر  مجـاری ذيصـالح مانگـد شـورای      ،نق  ايفا نمايگد ها بحران

ملی و رئیس جمهور به مراكز ذيربط ارسال شده است. ولیك  با توجـه بـه تغییـر     امگیت

ی زيسـتی  هـا  رشد و توسعه شديد علو  و فگـاوری دلیل  به زيستیمداو  چهره تهديدات 
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برنامـه مـديريت بحـران     ،زيسـتی  ز  است ضم  تدوي  برنامه ملی مقابله با تهديـدات  

جهت اجرای اي  امـر مـوارد    مگاسب آن نیز طراحی و مورد آزماي  و ارزيابی قرار گیرد.

 زير الزامی است:

 و بیوتروريسم زيستیتهديدات  غیرعاملپدافگد  و زيستیتدوي  برنامه ملی دفاع  -

   زيستیمشخص شدن متولی اصلی برنامه دفاع  -

 ی مسئول در برنامه و نق  هر كدا  در عرصه عملیاتها سازمانمشخص شدن  -

ی عملیاتی هر سازمان و تعريف دقی  شـرح وظـايف تخصصـی،    ها العملتگظیم دستور -

 زيستیتجهیزات، آموزش و تربیت پرسگل تخصصی مقابله با تهديدات ، امكانات

در دوسطح نیروهـای غیـر نظـامی و     زيستیمشخص شدن برنامه مديريت بحران دفاع  -

 نظامی

جهت رصد دائمی تحو ت، اخبار و حوادث  زيستیتشكیل بانك ملی اطالعات حوادث  -

 تهديداتشگاسايی مگظور  بهجهان  زيستی

در مگط  حیاتی، حسـاس   زيستیايجاد سیستم و توسعه سیستم هشدار آنی تهديدات  -

 و مهم كشور

ی سـیار تشـخیص عوامـل    هـا  آزمايشـگاه ی مرجع ملـی، اسـتانی، و   ها آزمايشگاهايجاد  -

 زيستی

 تاسیس، تامی  و تهیه تجهیزات و اقال  مورد نیاز برنامه -

 تهديدات زيستی غیرعاملتقويت اصول پدافگد  -

ی تخصصی ها ی مقابله با آن و جگبهها روشآموزش نیروها در مورد تهديدات زيستی و  -

 وظايف هر نیرو

 پیوسته و بررسی و آماي  آن ینجا  مانورهاا -

ی بیشتر جهـت مقابلـه   ها رفع نواقص برنامه عملیاتی مديريت بحران و انجا  هماهگگی -

 واقعیبا تهديد 
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اورژانـس و   خصـوص  بـه با توجه به نق  حیـاتی سیسـتم بهداشـت و درمـان و     

ضـرورت آمـوزش    ،انسـانی  زيستیسگگر مقدماتی مقابله با تهديدات  عگوان بهاحمر  هالل

مادگی مجموعـه سیسـتم بهداشـت و درمـان جهـت شـركت فعـال در برنامـه         آمداو  و 

درمـان و بـازتوانی و همچگـی     ، ی پیشـگیری، تشـخیص  هـا  مديريت بحران و اجرای گا 

ی هـا  و مراكز بهداشتی و درمانی به تجهیزات  ز  مگدرج در پیوست ها تجهیز بیمارستان

هـر سـازمان جـزو ضـروريات اصـلی       زيسـتی ی دفاع ها و برنامه زيستیبرنامه ملی دفاع 

 است. زيستیموفقیت در مقابله با بحران تهديدات 

ان داده ی گذشـته نشـ  هـا  سـال ی مختلف در كشور در ها گیری همهتجربه وقوع 

 ترزشمگد و همچگی  متخصصی ، تجهیـزا ی بسیار اها ساختاست كه كشور ما واجد زير

و امكانات مقابله با اي  تهديـدات در صـورت داشـت  برنامـه ملـی و سـازمانی و تـدوي         

 هـا  بحـران ی  ز  و همچگی  اجرای مانورهای مشترك برای مقابله با اي  ها دستورالعمل

 .باشد می

ی بهداشـت و درمـان در شـهرها و روسـتاهای كشـور و      ها توزيع گسترده شبكه

احمر و ساير نیروهای مـرتبط   ی، هاللكود شبكه، اورژانس بسیج جامعه پزشهمچگی  وج

زمیگه مساعدی است تـا بـا تـدوي  برنامـه ملـی       ،ی عفونی و سمیها بیماریبا مقابله با 

ی ويهه هر سـازمان  ها عمللتگظیم برنامه و دستورا خصوص بهمقابله با تهديدات زيستی و 

ی هـا  بحرانزمیگه و آمادگی كشور برای مقابله با  ،الب برنامه مديريت بحران كشوریقدر 

ی مسئول در برنامـه مـديريت   ها سازمان گردد می بدي  مگظور توصیه وجود دارد. زيستی

بـا   ،ی عملیـاتی خـود  هـا  ضـم  تگظـیم برنامـه و دسـتورالعمل     غیرعاملبحران و پدافگد 

سـبب افـزاي    فزاي  آمادگی جهت مقابله با ايـ  تهديـدات   اآموزش و تربیت نیروها با 

در بدنه اجرايی بهداشت و  امر اي  نهاديگه كردن ی گردند.پذير توان ملی و كاه  آسیب

 ،و در نهايـت  غیرعامـل پدافگـد  های  اساس مولفهبر ها و اجرای برنامه درمان سبب توسعه

 گردد. میطبیعی و يا بروز جگگ ی ها بحراننهاد مهم در  اي  پذيری كاه  آسیب
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 بهداشـت و سـالمت فـردی و    كـه سـبب افـزاي     میگونـه اقـدا  كلـی هر  طور به

و  هـا  بحرانی در مقابل پذير دمات بهداشت و درمان و كاه  آسیباجتماعی، استمرار خ

در نظـا  سـالمت    غیرعاملپدافگد  ،و جگگ گردد ها بحرانرسانی مگاسب در طی  خدمات

كـه در ادامـه بـه     - اسـت  غیرعاملشامل اصول اساسی پدافگد تگها  نهاقدامات  اي  است.

بلكه شامل همه اقدمات علمی، تحقیقاتی و فگـی اسـت    -برخی از آنها اشاره خواهد شد 

هـای   كايی در عرصهتاعلو  و فگاوری، خودهای  توانمگدی و اقتدار ملی در عرصه كه سبب

اقتـدار و توانمگـدی هـر كشـوری نتیجـه       شخیص، درمان و بـازتوانی اسـت.  تپیشگیری، 

بهداشـت و درمـان سـبب    هـای   در عرصه میو فگی است. پیشرفت عل میعلهای  پیشرفت

گـردد. توسـعه    مـی  هـا  بحـران در نتیجـه سـوانح و حـوادث و     ها كاه  صدمات و آسیب

ی در حـوادث  پذير در كاه  آسیب میمگی فردی و جمعی و حفاظت، نق  مهاي فرهگگ

 جگگ دارد.ساز مانگد  حتی در سوانح انسان ،و باليا

توسـعه  دلیـل   بـه مثال ژاپ  كشوری بـا بیشـتري  میـزان وقـوع زلزلـه       عگوان به

كمتـري  میـزان تلفـات را در     ،تاسیسـات سـازی   مگی فردی و جمعـی و مقـاو   اي فرهگگ

مگـی و  اي  سـازی  اهمیـت فرهگـگ  دهگـده   نشـان امـر   اي  مقايسه با كشورهای ديگر دارد.

 مرد  است.نهاديگه كردن آن در بی  مديران و 

عگـوان   بـه شده ذكرهای  ست كه با معرفی شاخصا اي  ولی سئوال اساسی و مهم

نان در تقويت ساختار و نظا  بهداشـت و درمـان و اسـتمرار    آا همه يآ اصول پدافگد عامل

 غیرعامـل چه اصولی از پدافگد  ،تر مشخص طور بهخدمات در شرايط بحران نق  دارند و 

كادرهـای   نهاد مهـم بايـد مـد نظـر مـديران، مسـئولی ،       اي  پذيری آسیبجهت كاه  

 مرتبط باشد. دپرستاران و ساير افرا، انكپزش، اجرايی، متخصصی 

 ز  به اشاره مجدد اسـت كـه هـد  از اجـرای اصـول       ،سئوال اي  در پاس  به

نیروهـای   و ی بـه تاسیسـات، تجهیـزات   پـذير  آسیبكاه  خسارات و  ،غیرعاملپدافگد 

و تهـاجم دشـم  جهـت اسـتمرار ارائـه خـدمات        طبیعـی ی هـا  بحرانانسانی در نتیجه 
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حـال هـر    بهداشت و درمان و ساير وظايف محوله بـه نظـا  سـالمت يـك كشـور اسـت.      

تـوان اصـول و    مـی هد  مهـم يـاری نمايـد را     اي  كه بتواند ما را در دستیابی به میاقدا

 .دانست غیرعاملپدافگد ی ها روش

 :نمودموارد زير  تمهیدات ابتدا بايد اقدا  به شگاسايی اي  برای اجرای

 شگاسايی تهديدات -3

 بگدی تهديدات لويتوا -3

 كاه  تهديدات -1

 ها پذيری آسیبشگاسايی  -0

 ها پذيری آسیبكاه   -1

 

 شناسايی تهديدات -16-1

 ،غیرعامـل برنامه دفاعی هر كشور و همچگی  در پدافگـد   گا  در تري  مهمشايد 

سازی  برای آمادهريزی  برنامهتوان  میشگاسايی تهديدات است. بدون شگاسايی تهديدات ن

چـه طبیعـی و    - صورت بروز بحـران  نظا  بهداشت و درمان نیز در و يا مقابله انجا  داد.

بیگـی   پـی  با تهديدات مختلفی مواجه است و بايد بتواند بـه نحـوی    -چه رخداد جگگ 

برخورد و مديريت بحران و استمرار خدمات و انجا  وظـايف   گردد كه آمادگی  ز  جهت

 ،با بروز حوادث و سوانح طبیعی مانگـد سـیل و زلزلـه    ،مثال عگوان به خود را داشته باشد.

و همچگـی  مگـابع كشـاورزی و     هـا  انسـان جدی بـه تاسیسـات، تجهیـزات و    های  آسیب

 گردد. میوارد  میدا

خسارت به مراكز اصلی و يـا فرعـی خـدمات بهداشـت و      ،ها آسیب اي  از جمله

. در گـردد  میرسانی به مرد   د سبب از هم گسیخت  زنجیره خدماتدرمانی است كه خو

قـادر بـه ارائـه    تگهـا   نهدر چگی  شرايطی  ،مادگی سیستم بهداشت و درمانآصورت عد  
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بحـران تشـديد    ،خدمات نیست بلكه با آسیب ديدن تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی

 گردد. می

و احــداث و  تاســیس طراحــی، تهديــدات در ايــ  پــس در گــا  اول  ز  اســت

 ات وجود تهديـد   میمد نظر قرار گیرند. در واقع اگر مطالعات علی چگی  مراكز نگهداری

سـاخت مراكـز بهداشـتی و    از طبیعی مانگد سیل و زلزله را مسـجل سـاخته اسـت بايـد     

مقـدور از اصـول مهگدسـی در    پذير جلوگیری كرده و حتی ال آسیب های مكاندرمانی در 

 اي آن جهـت مقاومـت در چگـی  حـوادثی اسـتفاده شـود. بگـابر       هـای   سازهسازی  مقاو 

در طراحـی و    - میطبیعـی و چـه تهديـدات نظـا    ی هـا  بحـران چه  - شگاسايی تهديدات

كه ايگ با توجه به برخوردار است.ای  ساخت تاسیسات اساسی نظا  سالمت از اهمیت ويهه

مختلفـی قـرار دارد بايـد    ی هـا  سـازمان شگاسايی تهديدات يك كشور در حیطه وظـايف  

ن در عرصه بهداشت و درمان صـورت  آتهديدات و نق   اي  هماهگگی  ز  برای بررسی

عمـال بـا    غیرعامـل مختلف اجرای اصول پدافگـد  های  گیرد زيرا بدون هماهگگی بی  نهاد

 دشواری مواجه خواهد شد.

اسـت در ابتـدا شگاسـايی     ،مختلـف هـای   بگـدی  شگاسايی تهديدات دارای درجه

م ستكگد و ضعف در سی میتهديداتی است كه مديريت نظا  سالمت يك كشور را تهديد 

و  و عـد  وجـود برنامـه راهبـردی    نظـا  مـديريتی    یپـذير  آسـیب  ،مديريتی و در واقـع 

توانـد   مـی مـدت  مـدت و بلگد  مـدت، میـان   كوتاههای   ز  در سطح برنامههای  بیگی پی 

 ناپذيری را در زمان بحران به كشور وارد نمايد.   خسارات جبران

تهديداتی است كه شبكه بهداشـت و درمـان و ارائـه و اسـتمرار      ،در مرحله بعد

و تجهیـزات و   هـا  پشتیبانی، مگـابع، دارو و تأمی   دهد. میخدمات آن را مورد تهديد قرار 

 طـور  بـه همه آنچه كه جهـت اسـتمرار خـدمات بهداشـت و درمـان ضـرورت دارد بايـد        

مورد بررسی قرار گیرد و به نحوی باشد كه در شرايط بحران مختـل  ای  شدهريزی  برنامه

 نشود.
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از جملـه   ، ز هـای   آشگايی پرسگل بهداشت و درمـان بـا تهديـدات و آمـوزش    

 برنامه مد نظر است. اي  اردی است كه درمو

و  هـا  سـت كـه بـا توسـعه علـو  و فگـاوری      ا ايـ   كه بايد اشاره گردد مینكته مه

 اي بگـابر  .مستمر در حال تغییر اسـت  طور بهچهره تهديدات نیز  ،تغییرات سیاسی جهان

خـود لحـاظ    غیرعامـل پدافگـد  هـای   ريـزی  را در برنامه تغییرات اي  مربوطه نیزهای  نهاد

 كگگد. می

 

 ارزيابی ريسك )خطر( -16-3

 ريسك عبارت است از احتمال بروز سه مولفه:

 :Threatتهديد  -1

بـا   توانـد  مـی  ی خارجی نسبت به مجموعه كه در شـرايطی ها فعالیتحوادث يا  

 ار باشد.ذهد  قرار دادن نقاط ضعف موجود در مجموعه تاثیرگ

 :Vulnerabilitiesي پذير آسیب -1

 مورد تهديد واقع شود. تواند می نقاط ضعف درون مجموعه مورد بررسی كه 

 :  Impacts تاثیر -3

 مدت تاثیر تهديدات بر نقاط ضعف.مدت و بلگد عواقب كوتاه

، بخ  تهديدات 1 ز  است اطالعات دقی   ،بگابراي  برای محاسبه میزان خطر

 و تاثیرات ناشی از آن را به دقت گردآوری و مورد ارزيابی قرار داد. یپذير آسیب

خالصـه   ی فو  در فرمول زيرها بر اساس مولفه توان می ريسك را ،به زيان ساده

 : كرد

 تاثیر + يپذير آسیب + تهديد = ريسك
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و  یپـذير  با میزان تهديدات، آسـیب ای  اي  فرمول بدي  معگی است كه مجموعه

با ريسك با  قلمداد نمود. برای محاسبه شـدت  ای  مجموعه توان می پذيری با  رايا تاثیر

 كردريسك  ز  است میزان كمی اي  عوامل در هم ضرب 

 تاثیر× يپذير آسیب×ريسك=تهديد

Risk = Threat × Vulnerability × Consequences 
 

دهـد   مـی  است كه تاثیر را افزاي ی پذير آسیبتهديد و  ،اگرچه تركیب احتمال

افـزاي    ،پذيری بستگی دارد به وقوع حادثه و میزان تاثیرآن. بگـابراي   ولی میزان آسیب

مقايسـه بـا   پـذيری در   افزاي  جدی ريسك سبب ،یپذير آسیبدو مولفه اصلی تهديد و 

هسـتگد كـه   ی پـذير  آسیبيی با میزان كم يا متوسط دو مولفه اصلی تهديد و ها مجموعه

میزان ريسك يك مجموعه  توان می و در صورتی باشگد می دارای ريسك پايی  و متوسط

 را به صفر رساند كه حداقل يكی از اي  دو مولفه مهم صفر گردد.

 

 
 پذيري بر ريسك يپذير آسیبتهديد و هاي  مولفه : تاثیر1-16 شكل
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 محاسبه می ان ريسك -16-3-1

 ز  اسـت   ،برای ايگكه بتوان از اي  مدل جهت محاسبه ريسـك اسـتفاده نمـود   

یرگذاری( مورد بررسـی قـرار گرفتـه و    ثو تای پذير آسیب ،ی موثر در آن) تهديدها فاكتور

بگدی اي  عوامل بـر   ي  روش آن است كه میزان و يا ردهرتبه به نحوی آنها را كمی نمود.

 مثال:   عگوان بهبگدی و رقم داده شود  اساس شدت درجه

 = با تري  میزان خطر1

 متوسط =3

 كم =3

 = فقدان خطر1

( 1×1×1) 33پـذيری يـا    زان ريسك بی  صـفر تـا حـداكثر ريسـك    می ،بگابراي 

 خواهد بود.

 :انداز عبارتكه  مختلفی برای ارزيابی ريسك يا خطر وجود داردی ها روش

 

 Rolin Geronsinروش  -

يـا  اهمیت  ارزيابی ريسك را فرآيگد برآورد احتمال وقوع يك رويداد و ،اي  روش

ارزيـابی   ،Robin Tait و Sue coxروش  گیـرد.  مـی آور آن در نظـر   شدت اثـرات زيـان  

گیرنـد كـه    مـی تحلیل ريسك و ارزشیابی ريسـك در نظـر   و ريسك را در دو بخ  تجزيه

 ماتريس ارزيابی ريسك بر اساس پیامد و احتمال وقوع خطر استوار است.
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  Nick w.hurstروش  -

اي  روش ارزيابی ريسك را در قالب بـرآورد ريسـك و ارزشـیابی ريسـك مـورد      

در برآورد ريسك، بزرگی ريسك و در ارزشـیابی، میـزان    كه طوری به ؛دهد مطالعه قرار می

   شود. میاهمیت ريسك تعیی  

 

 Milery W.Merkhofer ،Vinceent T.Covelloروش  -

)عوامـل ريسـك(    سـازی شامل ارزيـابی آزاد را فرآيگد ارزيابی ريسك اي  روش، 

 دانگد. میبرآورد ريسك  ارزيابی تماس، ارزيابی پیامد و

 

 Lars Harms – Ringdahlروش  -

ارزيابی ريسك را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در اي  روش، 

  مـی سه دسته ارزيابی غیر رسمی، ارزيابی كیفی و ارزيابی كصورت  بهرا  گیرد وآن مینظر 

 كگد. میبگدی  تقسیم

 

 ماتريكس محاسبه می ان و شدت خطر -16-4

جدولی شامل دو محـور شـدت آسـیب ناشـی از تهـاجم و محـور        ،روش اي  در

هر محور بر اساس درجات بـر حسـب میـزان از كمتـري       گردد. میترسیم  یپذير آسیب

 یپذير آسیبشدت اثر تا تخريب و ويرانگری شديد در محور شدت اثر تهاجم و در محور 

و ســاير عوامــل مــوثر در  هــا ســاختزير اماتكبراســاس اطالعــاتی كــه از میــزان اســتح

اگـر   ،بگابراي  كگیم. مییلی زياد را وارد ختا  یپذير آسیب، از كمتري  میزان یپذير آسیب

تـاثیرات زيـاد   نی و گسـتره  رسـا  گروه پرخطر با میزان و شدت آسیب جزو دسته و ديدته

تـوان   مـی میـزان آسـیب وارده را    ،كشور و يا سـازمان  یپذير آسیباساس میزان باشد بر

 بگدی نمود. درجه
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میزان صدمات ناشی از تهاجم يا يك عامل خطرنـاك در   ،ماتريكس اي  اساسبر

با  به حداكثر خواهد رسید كه در جدول زير در سـتون تقـاطع    یپذير آسیبمجموعه با 

قرمـز  ی ها رنگشود. البته  میبا تري  میزان خطر مالحظه  عگوان بهخیلی زياد با ويرانگر 

يی اسـت  هـا  رنگ سبز برای مجموعه ،تخطر با  و سپس رنگ زرد و در نهايدهگده  نشان

 نیز شدت خفیفی دارد. تهاجمكم و در عی  حال عامل  یپذير آسیبكه دارای میزان 

 

 : ماتريكس محاسبه خطر1-16 جدول

 شدت آسیب

 يپذير آسیب

 خیلی زياد زياد متوسط كم

     ويرانگر

     شديد

     قابل توجه

     خفیف

 

اثـر و   توان میزان تهديد را بـا عگاصـر ديگـر مانگـد شـدت      میدر جدول ديگری 

از  ،كـارگیری  بـه عوامل را قرار داد. احتمال  اي  همچگی  میزان احتمال وقوع يا تهاجم با

كـه چقـدر   ايگ موضوعاتی است كه در ارزيابی خطر و محاسبه تهديد بسیار اهمیـت دارد. 

خـود بخشـی از    ،تهـاجم صـورت گیـرد   ای  احتمال دارد كه بر علیه كشور و يا مجموعـه 

كه بدانید كشور يا مجموعـه نظـا  سـالمت بـا چـه      ايگ است. برایشگاسی موضوع تهديد

 مـداو  بررسـی و مشـخص گـردد.     طـور  بـه موضوع نیز بايـد   اي  میزان تهديد روبروست
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شود يك محور به شدت آسیب و محور ديگر به احتمـال   میهمچگان كه در جدول ديده 

باشـد و میـزان آسـیب     با تر تهديد اختصاص يافته است. هرچه احتمالتهديد و تهاجم 

 بگابراي  تهديد با تر است و بالعكس. ،نیز با  باشد تهاجم

 

 
 با شدت اثر جهت تعیین سطح تهديد تهديد: رابطه بین احتمال 1-16 نمودار
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كـاه    میـزان خطـر   ،با تر باشـد  غیرعاملهرچه میزان توان دفاعی يا پدافگد  

 زير نیز نوشت:صورت  بهتوان  میفرمول ارزيابی خطر را  ،بگابراي  ؛يابد می

 تاثیر × اقدامات دفاعی( -يپذير آسیبخطر= تهديد+ ) 

 

 مديريت خطر -16-5

 موارد را به شدت مورد توجه قرار داد: اي  در مديريت خطر بايد تالش نمود تا

  (Lower Vulnerabilities) یپذير آسیبكاه   - 3

   (Countermeasures) افزاي  اقدامات پدافگدی-3

  (Lower Impact of attack) كاه  تاثیر تهاجم-1

با شدت تـاثیر عامـل و     میرابطه مستقی ،كه عواقب ناشی از تهديدايگ با توجه به

مد يـك تهديـد معـادل اسـت بـا      اپی ،بگابراي  .همچگی  اهمیت اهدا  مورد تهاجم دارد

 در نتیجه: .دو عامل مهم اي  حاصلضرب

   می ان اهمیت هدف ×شدت تاثیر عامل تهديد  =پبامد تهاجم با حادثه 

 برای محاسبه میزان اهمیت هد  مورد نظر معیارهايی مطرح شده است. 

يـك كشـور و يـا     مراكز حساس و مهم ،بديهی است اهدا  حیاتی و استراتهيك

جزو اهدافی هستگد كـه دشـمگان    ی برخوردارند و قطعاًييك سازمان از اهمیت بسیار با 

توانـد سـبب توقـف و يـا      مـی مراكز  اي  زيرا آسیب به .اند در برنامه تهاجم خود قرار داده

اختالل در امور حیاتی كشور، صدمات اقتصادی شديد، آسیب به جان مـرد  و همچگـی    

امور بايد در برنامه پدافگد عامـل و همچگـی     اي  شود و میتاثیرات روانی و اجتماعی مه

شدت اثر نوع و ابزاری اسـت كـه    ،عامل دو  به شدت مورد توجه باشگد. غیرعاملپدافگد 

شود. هرچه عامل خطرنـاكتر باشـد قطعـا آسـیب ناشـی از آن بیشـتر        میآن استفاده  از

 .خواهد بود
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 مه مديريت خطرات و اقدامات الزمبرنا -16-5-1

همچگان كه توضیح داده شد هر كشوری و يا سازمان متولی ارائـه خـدمات بـه     

 :بايد اقدامات زير را انجا  دهد نآو پیشگیری از  ها مرد  برای بررسی آسیب

 

 مراحل مديريت خطرات

 شناسايی خطر

 بندي خطرات اولويت

 ري ي برنامه

 مديريت خطر

 شناسايی و ارزيابی مجدد تهديدات

 مقابلهري ي  برنامه

 : الگوي مديريت خطرات و اقدامات الزم1-16 نمودار

 

 ها پذيري آسیبشناسايی  -16-6

 ز  اسـت مشـخص گـردد نظـا  سـالمت كشـور و        ،پس از شگاسايی تهديدات

 ايـ   خدمات و مگـابع چقـدر نسـبت بـه    دهگده  ارائهوابسته و مراكز های  و نهاد ها سازمان

 ز  است سـطوح مراكـز شگاسـايی گـردد و مراكـز بـر        اي  بگابر .پذيرند تهديدات آسیب

مـورد مطالعـه قـرار     لويـت وبگدی و بر اساس ا اس حیاتی، حساس و مهم بودن تقسیماس

خـود را   یپـذير  آسیبو مهم بايد برنامه تهديدشگاسی و  هر مركز حیاتی، حساسگیرند. 

و استمرار  یپذير آسیبانجا  و اقدامات مورد نیازی كه اشاره خواهد شد را جهت كاه  

بايــد  هــا پــذيری آســیب در شگاســايی خــدمات خــود در شــرايط بحــران را انجــا  دهــد.
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به تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسـانی مـورد بررسـی قـرار گیـرد و تمـا         یپذير آسیب

 مطالعه و شگاسايی گردد.   ،آسیب سخت و نر های  مشخصه

در ای  تـاثیرات عمـده   هـا  جگـگ و  هـا  بحـران روحی و روانی ناشی از های  آسیب

شده  شگاختهتشديد بحران دارد و جگگ روانی دشم  جهت تشديد تاثیر تهديدات امری 

نظا  سالمت بايد برنامه  ز  و اقدامات مشـخص جهـت    غیرعاملدر برنامه پدافگد  .است

سیسـتم  هـای   از فعالیـت  ی مـ بخـ  مه  ،لمثـا  عگوان به. آسیب صورت گیرد اي  كاه 

 ايـ   ،ا در يـك بحـران  يآ است.رسانی  اطالعآموزش نیروهای انسانی و  ،بهداشت و درمان

ی هـا  روشمگاسـب و اتخـاذ   ريـزی   برنامـه گـردد و يـا بـا     میسیستم دچار نقص و توقف 

 يابد؟ میامر ادامه  اي  جايگزي  در زمان بحران نیز

البته شايد تصور گردد كه وظیفه اصلی سیسـتم بهداشـت و درمـان در شـرايط     

 ؛ديـدگان و مـرد  عـادی اسـت     حفظ و استمرار خدمات بـه مصـدومی  و حادثـه    ،بحران

و بـا اتخـاذ    باشـد  مـی نظر آن مـد هـای   اسـتمرار تمـا  فعالیـت    ،آل ايده ولیك  در شرايط

 امر دست يافت. اي  توان به می غیرعاملپدافگد ی ها روش

 

 نیروهاي انسانی يپذير آسیبكاه   -16-7

نیروی انسانی متخصص سیستم بهداشت و درمان نق  حیاتی در ارائه خـدمات  

در واقـع در   .برخـوردار اسـت  ای  العـاده  فـو  نیروها از اهمیت  اي  را دارند. حفظ سالمت

فـظ سـالمت آنـان جهـت     نیروهـا و ح  ايـ   پذيری آسیبكاه   ،غیرعاملبرنامه پدافگد 

را به  یپذير آسیبرسانی بسیار مهم است. نق  عوامل متعدد در كاه   استمرار خدمات

.اهیم كــــــــــــــــردتفصــــــــــــــــیل بحــــــــــــــــث خــــــــــــــــو
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 غیرعاملاقدامات اجرايی پدافند  -16-8

يكـی از اصـول مهـم     ،پراكگدگی در مراكز حیاتی و حساسمكان يابی مگاسب و 

يـد بـه   مراكز حیـاتی بهداشـت و درمـان با    ست.جهت تقلیل خسارات آنهاغیرعامل دفاع 

در اسـتمرار   یپذير آسیبايگد كه ضم  كاه  تهديدات و ماصل استفاده ن اي  نحوی از

تخصصـی  هـای   نهـاد  خصـوص  به ،امر اي  موف  باشگد. ،رسانی كه به عهده دارند خدمات

ی حسـاس و مـوارد مشـابه را شـامل     كجهیزات پزشتنگد انتقال خون، صگايع دارويی و ما

 گردد. می

 

 و استحكام سازي  مقاوم -16-9

از نیازهای اساسـی تاسیسـات اصـلی فرمانـدهی و كگتـرل در نظـا  سـالمت و        

درمـانی اسـت. البتـه بـر      - و مراكز بهداشـتی  ها پزشكی، اورژانسهای  فوريت خصوص به

اقـدامات فـو    بـر   عـالوه تاسیسـات   اي  ،میی صحرايی و نظاها بیمارستاناساس ويهگی 

سـخت نیـز    میجهـت مقاومـت در تهاجمـات نظـا     غیرعامـل نیازمگد اقدامات ويهه دفـاع  

 باشگد. می

 

 جاد پناهگاه مناسب براي پرسنل و مردماي -16-11

مگاسـب بـر   ی ها پگاهگاهتما  مراكز تجمع بايد واجد  ،مگیاي  بر اساس معیارهای

 ز  و هـای   ضم  داشت  استاندارد ها پگاهگاه اي  باشگد. اساس تعداد پرسگل و مراجعی  

وره تهیـه گردنـد تـا در زمـان صـلح نیـز       ظدومگ طور بهتوانگد  میمقاو  در برابر تهديدات 

چون متروها را به نحـوی تهیـه    میمراكزی عمو ،بسیاری از كشورها كاربرد داشته باشگد.

 كگگد. میمستحكم در شرايط بحران استفاده ی ها پگاهگاه عگوان بهكگگد كه  می
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 داشتن تجهی ات و منابع جايگ ين -16-11

گـردد آسـیب بـه مگـابع آب،      مـی تهديداتی كه سبب قطع خدمات  تري  مهماز 

 - سـالمت و مراكـز بهداشـتی   سوخت، بر ، گاز، مخابرات و ساير تاسیسات حیاتی نظا  

مگاسـب  هـای   نظا  سالمت  ز  است جـايگزي   غیرعاملدرمانی است. در برنامه پدافگد 

طراحی و لحاظ گردد تا در صورت آسیب و قطع و اتما  يكـی از آنهـا از    ،مگابع اي  برای

بـر و غیـر    هیدات ممك  است هزيگهتم اي  طراحی و اجرای مگبع جايگزي  استفاده شود.

و تـوان پايـداری در    هـا  انسـان اقتصادی به نظر رسد در حالی كه امگیت ملی، حفظ جان 

نـوع اقـدامات    ايـ   اری درذگـ  ارزشمگد است كه هر مقدار سرمايه مقابل تهديدات چگان

 امری است مفید و معقول.

 

 مناسب در مناطق حساسهاي  جاد پوش اي -16-11

جـاد  اي ، تاسیسات حیاتی و حساس یپذير آسیبيكی از اقدامات مهم در كاه  

ی هـا  روشوعی بـا  گو يا مصـ  طبیعیهای  ند شامل پوش توا میپوش  برای آنهاست كه 

 متگوع موجود است.

 

 اعالم خبر و يا هشدار سريع -16-13

داشـت    ،عوامل كاه  آسیب در سیسـتم بهداشـت و درمـان    تري  مهميكی از 

بهداشتی و سالمتی است. شبكه بهداشـت  های  مگابع سريع دريافت خبر حوادث و آسیب

و پـاي    عـات اطالای هـ  بانـك م  نسبت به مخاطرات باشد. داشـت   اي نظا  سالمت بايد

ز  اسـت نظـا  سـالمت      اي بگابر كگد. میجلوگیری  ها بیماریاز شیوع  ها بیماریمداو  

مختلـف و  ی هـا  روشوری فـوری اطالعـات بـه    آارتبـاطی، گـرد  متعدد های  دارای شبكه

ثابـت و سـیار   های  و داشت  آزمايشگاه ها بیماریپاي   جايگزي  با كمتري  آسیب باشد.
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برنامـه   ايـ   از نیازهـای  ،اقدا  به انجا  آزمايشات مورد نیـاز نمايگـد   ،كه با اعزا  به محل

و شـیمیايی و   زيسـتی در صورت وقوع تهديـدات نامتعـار  مانگـد پخـ  عوامـل       است.

 .طلبد میاقدامات ويهه خود را  ،ای هسته

 

 حفاظت  -16-14

پدافگد های  جزو برنامه ،  از تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساسوحفاظت مدا

ی اسـت.  كـار  بـه احتمالی توسط دشم  و اقدامات خراهای  جهت كاه  آسیب غیرعامل

امـور توصـیه    ايـ   نـوي  بـرای  های  توسعه اقدامات حفاطت فیزيكی با استفاده از فگاوری

و مراكـز  هـا   مگـی زيسـتی و امگیـت زيسـتی در آزمايشـگاه     يای ها روشتوسعه  گردد. می

بیمار، زيستی و شـیمیايی سـروكار دارنـد از اهمیـت خاصـی      های  كه با نمونه یاتتحقیق

 برخوردار است.

 

 حريق ءاطفاسیستم  -16-15

حري  در تاسیسـات و مراكـز   ءاطفـا  كـار  بـه مـاده  آمجهـز و  ی ها سیستمداشت  

بايد به نحوی باشـگد   ها سیستم اي  درمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. -بهداشتی 

كه ضم  اطمیگان از كارايی آنها توان پوش  مگطقه مورد نظـر را داشـته باشـگد. نكگـه     

و برگزاری مانورهای مسـتمر جهـت    ها سیستم اي  مهم آموزش پرسگل جهت استفاده از

 آن توسط پرسگل است. كارگیری بهحري  و توان ءاآزماي  كارايی سیستم اطف

 

 تربیت پرسنلآموزش و  -16-16

هـر كشـور و سـازمانی     غیرعامـل بخ  برنامه پدافگـد  تري   آموزش جزو حیاتی

مختلف نظـا   ی ها بخ و پرسگل  تخصصیهای  است. آموزش مديران اصلی، میانی، رده
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شگاسـی، شـگاخت   تهديد ،غیرعامـل سالمت يك كشور جهت آشـگايی بـا اصـول پدافگـد     

ملـی و  سـازی   در فرهگـگ   مـی نق  مه ،مگی فردی و جمعیاي  یها روشو  یپذير آسیب

 آمـوزش بايـد مسـتمر    اي  گردد. میمگی و پايداری ملی اي ء ارتقاهای  اجرايی شدن برنامه

آمـوزش بـه    ايـ   توسـعه  در سـطوح مختلـف باشـد.   ای  همراه با اجرای مانورهـای دوره 

تواند در تربیت  میی كپیراپزشی و كمختلف پزشهای  آموختگان رشته دانشجويان و دان 

با تربیـت   برنامه اي  در ايفا نمايد. میده مديران و كاركگان نظا  سالمت نق  مهايگ نسل

طبیعی ی ها بحراندر  غیرعاملی آشگا به موضوعات پدافگد كپزشهای  متخصصی  فوريت

 شرايط نمود. اي  رسانی در ساز آنها را آماده خدمت و انسان

 

 متخصصین طب دفاعی تربیت -16-17

وجـود   ،آنهـای   و آسـیب  میبا توجه به تهديدات جدی ناشی از تهاجمـات نظـا  

ضـروری   هـا  گونـه آسـیب  ايگ انی جهت مقابله باكو تربیت پزش میبه نا  طب نظاای  رشته

گرانبهاسـت  ای  سـرمايه  ،است. تجربیات گسترده پزشكان مجرب ما در طول دفاع مقدس

آمـادگی  ز  در بخـ  بهداشـت و     ،طريـ   اي  مگتقل گردد و ازكه بايد به نسل جديد 

 مستمر ادامه يابد.   طور بهتهديدات  اي  درمان جهت مقابله با

اسـت   ای توانمگدی ،ناشی از جگگهای  توان متخصصی  داخلی در درمان آسیب

 گردد. می یپذير آسیبكه سبب افزاي  اقتدار ملی و كاه  

 

 توسعه بهداشت فردي و عمومی -16-18

در سـالمت   یپذير آسیبو افزاي   ها بیماریيكی از تهديداتی كه سبب توسعه 

عد  رعايت بهداشت فردی، جمعی و محیطی اسـت. در صـورت فقـدان     ،گردد میجامعه 

فرهگگ بهداشت فردی و جمعی و همچگی  مگابع بهداشـتی آب و غـذا، دفـع بهداشـتی     
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 هـا  بحـران در اثـر وقـوع   میـر  و عفونی و مـر  ی ها بیماریشاهد توسعه  ،فاضالبزباله و 

آب و تـأمی    مگاسـب تهیـه و  هـای   نیازمگد توسعه زيرساخت ،امر اي  مقابله باباشیم.  می

مگاسـب جـايگزي  بـرای شـرايط بحرانـی و همزمـان       ی ها روشغذای بهداشتی و اتخاذ 

توانـد سـبب    مـی جدی مانگد جگگ ی ها بحران توسعه فرهگگ بهداشتی در جامعه است.

قطع بر  و گاز و سوخت و ارتباطات مخابراتی  ،در ضم  ؛كاستی آب و مواد غذايی گردد

، نگهداری و تهیه آب و غذای بهداشتی گـردد كـه   ونقل حملتواند سبب مشكالتی در  می

پیشـگیری از وقـوع چگـی      مختلـف خواهـد شـد.   ی هـا  بیمـاری سبب توسعه  ،در نتیجه

در  غیرعامـل مسئول و اجرای اقدامات پدافگد ی ها سازماننیازمگد آمادگی همه ای  فاجعه

حوزه مورد نظر است. به نحوی كه در صورت بروز سوانح و قطـع يـا    یپذير آسیبكاه  

تـأمی    جايگزي  بـرای ی ها روشاز  سرعت به ،كاه  انتقال مواد اساسی مورد نیاز مرد 

 آن استفاده و فعال گردد.

 

 سازمانیهاي  همكاري -16-19

 ،مختلفـی اسـت  ی هـا  سـازمان كه سالمت جامعه در گرو همكاری ايگ با توجه به

تگهايی انتظار داشت كه با اجـرای اصـول    ز سیستم بهداشت و درمان جامعه بهتوان ا مین

اساسـی  ی هـا  سازمانا گردد. يسبب امگیت جامعه در مقابل حوادث و بال غیرعاملدافگد پ

ی هـا  سـازمان در سالمت جامعه دارند شـامل وزارت جهـاد كشـاورزی و      میكه نق  مه

تـأمی    و ديگر نهادها كهسازی  موسسه واكس  و سر  ی،كتابعه آن مانگد سازمان دامپزش

وزارت  انرژی و آب مورد نیـاز جامعـه،  تأمی   د، وزارت نیرو بانعهده دار هغذای جامعه را ب

سوخت مورد نیاز جامعه، وزارت ارتباطات و مخابرات كـه نقـ  حیـاتی در    تأمی   نفت با

جامعـه در  رسـانی   اطالعدر  میمهكگد، صدا و سیما كه نق   میفا اي شبكه ارتباطی كشور

 باشد. می دولتی و خصوصیهای  كگد و ساير نهاد میفا اي  شرايط بحران را
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 غیرعاملخصوصی در پدافند هاي  نق  نهاد -16-11

بـزر   ی هـا  بحـران تگهايی قادر به مقابله با  بدون كمك مرد  به ها امروزه دولت

رسانی امـداد و نجـات و    در اقدامات كمك نهاد مرد های  و بگیاد ها نیستگد و نق  انجم 

زمـانی   ،روز در حال افزاي  است. نظـا  بهداشـت و درمـان يـك كشـور      هبياری روز مرد 

 ايـ   خود موف  باشد كه به نحو مطلوب بتواند غیرعاملتواند در توسعه برنامه پدافگد  می

 اسـتفاده نمايـد.   ها بحراننها به نحو مگاسب جهت مقابله با آرا مديريت و از  میمگابع مرد

سـبب   غیرعاملتوانگد با حضور در بی  مرد  ضم  توسعه فرهگگ پدافگد  می ها نهاد اي 

تـوان بـه تـوان عظـیم بسـیج در       میدر همی  عرصه  جامعه گردند. یپذير آسیبكاه  

بهداشـت و   غیرعاملی در برنامه پدافگد كبسیج جامعه پزش خصوص بهمختلف های  عرصه

ی ها بیماریملی بر علیه سازی  م اي  شكار حضور بسیج درآيك نمونه  درمان اشاره نمود.

م و همچگـی  حضـور گسـترده آنـان در دفـاع مقـدس و       اي عفونی را در كشور شاهد بوده

 هـا  بحـران نیروی عظـیم در مقابلـه بـا     اي  نق دهگده  نشان ،سازندگی كشورهای  عرصه

 است.

 

 و فنی  میتحقیقات عل -16-11

اقتـدار ملـی سـبب كـاه  تهديـدات و       ،در مقدمه اشـاره گرديـد   همچگان كه

 مـی لعی ها تالشحاصل توسعه علم و فگاوری است. همه ، گردد. اقتدار میافزاي  امگیت 

سـبب   ،گیـرد  مـی ی و علو  پايه بهداشت و درمان صورت گبالیهای  كه در كشور در عرصه 

كفايی در امور بهداشت و درمـان اسـت   ی و خودككاه  نیاز ما به اقال  و تجهیزات پزش

   در پايداری ملی در شرايط بحران و احتمال اعمال تحريم دارد.   میكه نق  مه

 

 



586        مديريت تهديدات زيستی در حوزه انسان و شناسايی 

 

 

 المللی بینهاي  همكاري -16-11

و در محاصـره كشـورهای    میخیـز خاورمیانـه اسـال    كشور ما در مگطقـه بحـران  

نیـاز بـه    هـا  پذيری آسیبجهت كاه  تهديدات و  ،اي بگابر .پذير قرار گرفته است آسیب

و افزاي  ثبـات هسـتیم. افـزاي  میـزان      ها بحرانجهت كاه  ای  مگطقههای  همكاری

در كشـور   ها بیماریبهداشت و سالمت در كشورهای همسايه سبب كاه  بروز و شیوع 

و مگـابع كشـاورزی    ها ، دا ها انسانيی در ها گیری همهچگدگاه شاهد بروز اززيرا هر ؛است

تقويت نظا  بهداشـت و  بر  عالوه ،اي بگابر .آنها آنسوی مرزهاست ءكشور هستیم كه مگشا

درمان در كشور بايد تالش خود را از نظر سیاسی، فرهگگـی و اجتمـاعی جهـت افـزاي      

 بهداشت و سالمت در مگطقه افزاي  دهیم.

 

 غیرعاملپدافند درمانی سیاست بهداشتی و 

توانـد در نظـا  بهداشـت و درمـان يـك       می غیرعاملكه زمانی پدافگد ايگ خاتمه

ی عگصـری كلیـد   عگـوان  بـه بهداشتی و درمانی آن های  جامعه نهاديگه گردد كه سیاست

 و مورد توجه قرار گیرد.شده شگاخته 
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 عكس آمده است:توجه: شماره و توضیحات عكس ها در زير هر 

 

 روند تغییر چهره عوامل بیولوژيك با توسعه علو  و فگاوری های زيستی :1-1شكل 

 

 

 مقايسه قدرت آسیب رسانی بكارگیری سالح بیولوژيك با سالح هسته ای :3-1شكل
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 نمونه ای از سیاه زخم پوستی :1-3شكل 

 

 

 اولسر پوستی ايجاد شده توسط عامل تو رمی :1-3شكل 

 



          589تصاوير و نمودارها     :ضمیمه

 

 

 

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

 

 

 ضايعات نكروز عفونی پوست در فرد مبتال به نوكارديوزيس :4-3شكل 
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 اپیدمیك  تیفوس  عاملضايعات پوستی ناشی از  :5-3شكل 

 

 

 آبله  عاملضايعات ناشی از : 6-3شكل 



          591تصاوير و نمودارها     :ضمیمه

 

 

 

 با گیمسا رنگ آمیزی باسیل های طاعون :8-3شكل 

 

 

مشاهده اسپورهای باسیل های عامل آنتراكس با رنگ آمیزی ما شیت  :9-3شكل 

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

 

 

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



          593تصاوير و نمودارها     :ضمیمه

 

 

 

 HANAA نمونه ای از دستگاه  :14-3شكل

 

 FilmArrayنمونه ای از دستگاه  :15-3شكل 

 

 RapiDXنمونه ای از دستگاه  :16-3شكل
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 فرايگد آزمايشگاهی میكرواری :17-3 شكل

 

 

 

 



          595تصاوير و نمودارها     :ضمیمه

 

 

 

 NexSense Bدستگاه  :18-3شكل 

 

 (BIDSنمای بیرونی و داخلی خودرو ارت  آمريكا ) :11-3شكل 
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 و كاربری آن JBPDSنمونه ای از دستگاه  :13-3 شكل

 

 

 



          597تصاوير و نمودارها     :ضمیمه

 

 

 
 ايزو سیون بیمارن آلوده به عوامل بیولوژيك :5-4 شكل

 

 
 نحوه مواجهه با عوامل بیولوژيك و رفع آلودگی :9-4 شكل
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 NBCساختمان ظاهری فیلتر يك ماسك  :3-5شكل 

 

 

 
 HEPAنمونه ای از فیلتر  :5-5 شكل

 

 

 

 



          599تصاوير و نمودارها     :ضمیمه

 

 

 
 هسته ای -شیمیايی -نمونه هايی از پگاهگاه های بیولوژيك :1-8 شكل

 

 
 پگاهگاه های چگد مگظوره )مترو و پگاهگاه( :1-8 شكل
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 نحوه برپاسازی يك پگاهگاه غشايی نوع صحرايی :4-8 شكل

 

 
 CBRNپگاهگاه چگد مگظوره غشايی  :6-8 شكل



          611تصاوير و نمودارها     :ضمیمه

 

 

 
 غشايی نوع داخلی NBCنمونه هايی از پگاهگاه  :7-8 شكل

 

 
 نمونه ای از پگاهگاه كانتیگری :9-8 شكل
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 نمونه ای از يك پگاهگاه پیشرفته سیار :11-8 شكل

 

 
 سیار M8E1پگاهگاه  :11-8 شكل

 

 



          613تصاوير و نمودارها     :ضمیمه

 

 

 

 
 نمونه هايی از پگاهگاه های پی  ساخته دفگی :13-8 شكل

 

 

 
نمونه های از سیستمهای فیلتراسیون مورد استفاده در پگاهگاه های  :15-8 شكل

NBC 
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 چگد مگظوره  NBCنمونه ای از طراحی سه بعدی نقشه يك پگاهگاه  :11-8 شكل

 

 

 
 بیولوژيكهای محافظت كگگده  نمونه ای از لباس :1-13شكل 
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