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  در آزمايشگاه پزشکی  الزامات ايمنی ويژه بخش آسيب شناسی تشريحی

  
      

ملــزم بــه رعايــت مــوارد زيــر عــالوه بــر مــوارد منــدرج در الزامــات عمــومی ايمنــی در   در بخــش آســيب شناســی تشــريحی  زمايشــگاه هــاآکليــه       
 .می باشندآزمايشگاه 

  :اسی تشريحی  با آن روبرو هستند  می توان به چند گروه عمده تقسيم نمود آسيب شن بخشدر کارکنان که را انواع خطراتی        

 نمونه های بافتی و سلولی  برخورد با خطرات ناشی از ‐۱

 خطرات ناشی از مواد شيميايی مورد استفاده  ‐۲

 دستگاه هاابزار ، لوازم و خطرات ناشی از کار با  ‐۳

 

   : نمونه های بافتی و سلولیخطرات ناشی از برخورد با 

  

نيـز ماننـد سـاير نمونـه هـايی کـه بـه آزمايشـگاه تحويـل مـی گردنـد آلـوده              را کليـه نمونـه هـای بـافتی و سـلولی     به عنوان يک اصل کلی بايد -

  . رعايت گردد در مورد آنها مانند استفاده از دستکش مناسب و گان بايد  و کليه الزامات مربوط به حفظ ايمنی  نمودتلقی 

 . لعمل ايمنی کارکنان انجام گيردبايد مطابق دستورا Bهپاتيت ر برابر دکارکنان واکسيناسيون  -

نمونه هايی که در مـاده فيکسـاتيو بـه بخـش آسـيب شناسـی ارسـال مـی گردنـد بايـد در ظروفـی بـا ابعـاد مناسـب قـرار داشـته باشـند کـه از                    -

 .استحکام کافی برخوردار بوده ، دربدار و نشت ناپذير باشند 

 
  : قرار دارندعمده  گروه چهاردر سيب شناسی تشريحی نمونه ها ی بخش آ

  

 :نمونه های بافت تازه و فيکس نشده که جهت بررسی های فروزن سکشن به آزمايشگاه تحويل می گردند  ‐۱

، کـار بـا ايـن نمونـه هـا       .است کـه در بافـت هـای آلـوده فـيکس نشـده وجـود دارنـد        عوامل بيولوژيکی وجود به علت  نمونه هاخطر عمده اين 

گــان الزامــی  ومناســب اســتفاده از دســتکش . انجــام پــذيرد   در زيــر هــود مناســببهتــر اســت  بــرش بــافتی بررســی ماکروســکوپی و شــامل
   .است و بهتر است از ماسک و عينک های حفاظتی نيز استفاده شود

 
 . ی به بخش تحويل می گردندجهت بررسی های معمول هيستوپاتولوژدرون ماده فيکساتيو قرار دارند و که نمونه های بافتی  ‐۲

درجـه   ۲۰به عنوان شايع ترين مـاده فيکسـاتيو مـورد اسـتفاده چنانچـه کـامال بـه عمـق بافـت نفـوذ نمايـد در در جـه حـرارت بـاالی               فرمالين 
توجـه بـه    بـا  بـديهی اسـت کـه     .مـی باشـد   )  بـه جـز پريـون هـا    ( ، قادر به از بـين بـردن کليـه ميکروارگـانيزم هـا       %۷۰و رطوبت سانتيگراد 

  ..الزامی است آن مدت زمان قرارگيری بافت در  ، در نظر گرفتن سرعت  نفوذ اين ماده

   .بررسی ماکروسکوپی و برش بافتی از اين نمونه ها بايد زير هود مناسب انجام گيرد
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ضـر را بـر روی ميـز کـار کـاهش دهـد        بطوريکـه نـه تنهـا تجمـع بخـارات نـامطبوع و م       مکش کـافی باشـد  هود مورد استفاده بايد دارای قدرت       

  .بلکه احتمال تعليق ميکروارگانيزم های آزاد شده در فضا را در محل برش برداری به حداقل رساند
ـ نمونـه هـا   چنانچه آزمايشگاه به علتی مانند قرارداشتن در يک مرکـز ارجـاعی بـرای بيمـاران مبـتال بـه توبرکولـوزيس بـا               مواجـه اسـت کـه     یي

مـی باشـند بايـد تمهيـدات ويـژه ای  را جهـت کـار بـا ايـن          يـا مشـکوک بـه آن    بـاال  ت شناخته شده به عوامل بيولوژيک بـا خطـر   دارای عفون

  .در نظر بگيرد  )  IIمانند استفاده از هود بيولوژيک کالس ( نمونه ها 
  

  .دربدار و بدون نشتی به بخش تحويل گردند بايد در ظروف : نمونه های سيتولوژی  ‐ ۳

  .هنگام سانتريفوژ اين نمونه ها بايد درب لوله ها بسته باشد تا امکان ايجاد ذرات آئروسل به حداقل برسد     
  

و  عينـک هـای محـافظ   و ، گـان  ماسـک  از  در هنگـام اتوپسـی   بـا توجـه بـه خطـرات موجـود در ايـن نمونـه هـا بايـد          : اتوپسـی   نمونه هـای  ‐۴

 .ی باشند استفاده گردد که سالم و بدون پارگ همچنين دستکش های مناسب

 
  :توجه به نکات زير ضروری است )  slow viruses(در مورد نمونه های مشکوک يا آلوده به پريون ها  

حتـی اگـر بـه    از آنجا که پريون ها  با استفاده از روش های معمـول فيکساسـيون يـا آلـودگی زدايـی غيـر فعـال نمـی گردنـد  ، ايـن نمونـه هـا              -

قـرار دادن  . انجـام گيـرد   مناسـب     و کـار بـا آنهـا بايـد زيـر هـود ايمنـی زيسـتی         شـده  قرار گيرند  نيـز آلـود ه تلقـی     مدت طوالنی در فرمالين

مـی توانـد بـه مقـدار قابـل مالحظـه ای از قـدرت        % ۹۶برش  های بافتی آلوده به پريون هـا  بـه مـدت حـداقل يـک سـاعت در اسـيد فرميـک         
  . آلودگی زايی آنها بکاهد

  يکبار مصرف بوده و پس از استفاده اتو کالو شدهن نمونه ها بايد گان و پوشش های محافظتی کارکنان جهت کار با اي -

و سـپس   ) دقيقـه   ۳دقيقـه ای يـا شـش سـيکل متـوالی هـر يـک بـه مـدت           ۱۸درجه سانتيگراد به مـدت يـک سـيکل     ۱۳۴‐۱۳۷در حرارت (  
 .نمود  به صورت پسماند خشک آنها را دفع ور مصرف استفاده ازم و ابزار پالستيکی يکبالودفع گردندو حتی المقدور از 

و ايـن نمونـه هـا را بايـد     شـود  در پروسسينگ نمونه های آلوده به پريون به علـت عـدم امکـان آلـودگی زدايـی نبايـد از تيشوپروسسـور اسـتفاده          -

 .به روش دستی پروسس نمود

بـه مـدت يـک سـاعت غوطـه ور شـده و سـپس بـا آب         % ۲پوکلريـت سـديم   مـورد اسـتفاده پـس از مصـرف بايـد در محلـول هي      و وسـايل  ابزار  -

سـاعت مکـررا بـا محلـول هيپوکلريـت      وسـايلی را کـه نمـی تـوان اتـوکالو نمـود بايـد بـه مـدت يـک            .بخوبی شستشو گردند و اتـوکالو شـوند   
 .  سب شستشو گردندجهت از بين بردن بقايای هيپوکلريت مورد استفاده بنحو منا، و پس از آن  وندمرطوب ش% ۲سديم 

حـداقل بـه مـدت يـک سـاعت آلـودگی زدايـی        % ۲لوده به پريون هـا را نيـز بايـد بـا اسـتفاده از محلـول هيپوکلريـت سـديم         آ پسماند های مايع -

 .نمود
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  مورد استفاده مواد شيميايیخطرات ناشی از 

  

ته باشـند کـه بـر روی ظـرف نـام مـاده ، تـاريخ تهيـه و انقضـاء          دار و غيـر قابـل نشـت قـرار داشـ     بهر يک از مواد شيميايی بايد در ظروف مناسب در

  .درج شده باشد) در صورت لزوم ( و نشانه يا عالمت خطر )  مقتضی در موارد( 

خطراتـی   وهـا در آزمايشـگاه بايـد بـه نـوع مـاده       بخـش  در مورد مواد شيميايی مورد اسـتفاده در بخـش آسـيب شناسـی تشـريحی نيـز ماننـد سـاير         

   .توجه نمود نمايد   که ايجاد می

بايـد   اطالعـات فـوق  و  بـوده  آنهـا برگـه شناسـايی ايمنـی    هر يک از مواد بايـد بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در      انبارش  و نحوه نگهداری ،مکان  -

   .گيردقرار اختيار کارکناندر

ــده (هــر مــاده   د بــه ماهيــت خطــراتيــدر چيــدمان و نگهــداری مــواد شــيميايی با - قابــل  ‐قابــل اشــتعال  ‐نوژن کارســي ‐توکســيک  ‐خورن

ـ      )انفجار يـا   و اشـتعال يـا انفجـار اسـت     د و بخـارات ناشـی از آنهـا قابـل    توجه نمود و از کنار هم قرار دادن موادی کـه قـدرت تبخيـر بـااليی دارن

   .را با مواد مجاور دارد ، اجتناب نمودجديدی خطرناک احتمال ايجاد ترکيبات شيميايی 

توصـيه مـی گـردد بـا توجـه بـه خطـرات         .کـه در بخـش نگهـداری میگردنـد      مـواد شـيميايی اسـت    حجمـی از بـه   توجه ، از ديگر اصول مهم -

 .اين مواد ، حجم نگهداری شده با در نظر گرفتن حجم مورد نياز تعيين گردد

  

  

  دستگاه های مورد استفادهابزار ، وسايل و خطرات ناشی از کار با 

 
 تيشوپروسسور •

 
  .مناسب در محل استقرار تيشوپروسسور الزامی استتوجه به برقراری تهويه  -
محل انبـارش مـواد    ازوجود دارد  هاکه احتمال ايجاد بخارات قابل اشتعال از آنتيشوپروسسور انواعی از محل استقرار بين سانتی متر  ۱۵۰حداقل فاصله  -

 .، بايد رعايت گردد  يا پارافين ديسپنسر  شيميايی قابل اشتعال
چنانچه اين پاشيدگی در سطح وسـيع رخ دهـد   . د و محلول های مورد استفاده بر روی دستگاه پاشيده می شود ، بالفاصله تميز گردددر صورتی که موا -

 .بايد دستگاه از برق کشيده شده و سپس تميز گردد
  

  ) :Microtom(و ميكروتوم )  Cryostat(كرايوستات   •
      

  .گاه شامل صدمات مکانيکی و ايجاد عفونت می باشد بطور کلی خطرات ناشی از اين دو دست        
  

  صدمات مکانيکی   
 
به منظور جلوگيری از آسيب هـای مکـانيکی بايـد بـه     د نگردی پوستو آسيب بريدگي  ممکن است موجب تيغه برنده  بودن  دارابه سبب  اين دستگاه ها   -

 :نکات زير توجه شود 
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 .تيغه دستگاه بدون محافظ رها نگردد  -
  .تيغه های يکبار مصرف در محفظه مقاوم مخصوص وسايل برنده قرارگيرد -
  . در اين هنگام دسته آن   بايد قفل شده باشد. پوشانده شود، تيغه  با محافظ انگشتان  گرددا گر بدون برداشتن تيغه ، نمونه ها  تعويض مي  -
  

 ايجاد عفونت

و عمومـاً آلـوده    ثابت شده در بلوک های پـارافينی بـوده  بافت هايي مورد برش قرار مي گيرند كه  آن است كه در ميكروتوم ، دستگاه تفاوت اصلي اين دو 
بـه  . خطر آلودگی با عوامـل عفـونی نيـز وجـود دارد      بافت منجمد فيکس نشده است ،بافت مورد استفاده  به علت اينکه كرايوستات در كننده نيستند ، اما 

  .ير در مورد آنها رعايت گردد همين منظور بايد توصيه های ايمنی ز
  
  . مناسب قرارداده شود ضد عفوني كنندهگيره نگهدارنده بلوك و برس بايد جهت آلودگي زدايي در محلول  -
  .ضدعفوني گردد % ٧٠بعد از اتمام كار با كرايوستات ، دستگاه به دفعات با الكل  -
باشد بالفاصله دستگاه با يك مـاده   توبرکولوزيسمايكو باكتريوم آلوده به رود كه بافت  بايد حداقل هفته اي يكبار يخ دستگاه آب گردد و اگر انتظار مي -

  )دستورالعمل ايمنی و بهداشت ، دستگاه ها ضدعفوني نحوه مطابق (گردد موثر بر عليه عامل توبركولوز ضدعفوني 
 هيپوکلريت سـديم استفاده از .بكار گرفته شود دی يحفاظتی شدبايد اقدامات ،  وجود دارد Creutzfeld‐Jakobبا عامل خطر آلودگی در مواقعي كه  -

  )دستورالعمل ايمنی و بهداشت ، دستگاه هاضدعفوني نحوه مطابق (جهت آلودگي زدايي توصيه مي شود % ٢
 .بايد از دستكش و ساير وسايل حفاظتي مناسب استفاده نمود هنگام کار  -
  .دريچه دستگاه بسته باشد بايد هنگام برش ،  -
آن نگهداري اجرای سوابق مربوط به  ، در اختيار کارکنان مرتبط قرار داده شود ومکتوب شده مربوط به روش هاي آلودگي زدايي دستورالعمل های يد با -

 . گردد
  
 تيشو فلوت   •
 

 .به حفظ نظافت محفظه آب توجه گردد -
 .دشوخورنده استفاده جهت جرم گيری محفظه نبايد از مواد  -

  
 ساير تجهيزات  •

  

اسـتفاده مـی گـردد ، بايـد     )  نظيـر مـايکرو ويـو    ( ا توجه به طيف فعاليت های آزمايشـگاه در صـورتی کـه از ابـزار يـا دسـتگاه هـای ديگـری         ب

  .آن دستگاه در دستورالعمل فنی نوشته شده و رعايت گردد بریالزامات ايمنی ويژه کار
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  یآسيب شناسی تشريح هایفع پسماند د                         

  
  : به تفکيک به شرح زير استپسماندهای آسيب شناسی تشريحی دفع چگونگی 

  

 نمونه های بافتی ‐۱

 در دسـتورالعمل مـدت زمـان نگهـداری نمونـه هـا ،      (  جهـت نگهـداری نمونـه هـا پـس از انجـام کـار        تعيين شـده طی مدت زمان پس از 

ــارافينی ، اســاليدها وگزارشــات آســيب شناســی تشــريحی     ــا ی پ ــوک ه ــا اعضــاءبدن باشــد براســاس   ،  )بل ــه اتوپســی ي چنانچــه نمون

  .شود دفعقرارداده شده و   safety boxدر غير اين صورت در ظروف . موازين شرعی عمل شود

 .کيسه زباله ريخته شده و دفع می گردند دستورالعمل فوق دردرتعيين شده پس از طی مدت زمان : بلوک های پارافينی  ‐۲

 safetyدر در دســتورالعمل فــوق  تعيــين شــده پــس از طــی مــدت زمــان:  وژی اســاليدهای ســيتولوژی و پــاتول ‐۳ box  ريختــه شــده و

 .دفع می گردندپس از اينکه سه چهارم محفظه پر شد  به طريق بهداشتی 

 .براساس توصيه های مندرج در برگه شناسايی ايمنی دفع گردند:  موادشيميايی ‐۴

 safetyدر : و قطعــات شيشــه شکســته شــده ســتفاده تيغــه هــای اســکالپل ، سرســوزن هــای مــورد ا ‐۵ box  پــس از   ريختــه شــده و

 . دفع می گردند اينکه سه چهارم محفظه پر شد ،اتوکالو شده و به طريق بهداشتی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



6 

 

 فرمالدئيد                                                                    

  

غالبـا حـاوی مقـداری     ودر دسـترس بـوده   % ۳۷‐۴۰جـاری آن بـا نـام فرمـالين بـا غلظـت       نـوع ت گـاز بـی رنگـی اسـت کـه      ) HCHO (فرمالدئيد  

  .می باشند  نامطبوعتند و متانول نيز می باشد و هر دو ترکيب دارای بوی 

در هـوا  ppm  ۲چنانچـه غلظـت آن از  . فرمالدئيد ماده ای است خورنـده و محـرک کـه اثـرات آن وابسـته بـه ميـزان غلظـت آن در هـوا اسـت                

سـوزش و آبريـزش از چشـم هـا و بينـی ، احسـاس تهـوع ، تنگـی نفـس و واکـنش هـای حساسـيتی همـراه اسـت وبـا غلظـت                  بـا بيشتر شود 

مـی توانـد باعـث    ppm   ۲۵در مقـادير بـيش از    ايـن مـاده   .حتی با يـک برخـورد سـبب کـدورت دائـم قرنيـه مـی گـردد        ppm   ۲۰بيش از 
را حسـاس مـی نمايـد ، برخوردهـای بعـدی بـا آن ، حتـی در غلظـت هـای کمتـر            گيرنـده هـا   فرمالدئيـد کـه   از آنجـايی . ايجاد ادم ريوی گردد

  . نمايدبه سرعت ايجاد می را عاليم 

طی بـه شـدت   مخـا  –در مطالعات آزمايشگاهی بـر روی حيوانـات ، ايـن مـاده کارسـينوژن بـوده و در صـورت بلـع تصـادفی يـا جـذب پوسـتی                                            
  .قطعيت مطلب فوق در انسان ها هنوز ثابت نشده است .توکسيک می باشد

ــه توضــيحات فــوق                                  ــا توجــه ب  )ب Occupational  Safety  and  Health  Administration  )  OSHA  حــداکثر حــد مجــاز

  .ين نموده استعيت  ppm  ۷۵/۰ساعت کار روزانه به ميزان   ۸برای برخورد با اين ماده رادر مدت يک هفته کاری با 

       جهت کار با فرمالين نکات ايمنی                          

  .داشته باشنددر اختيار ينخطرات فرمالچگونگی محافظت در برابر با کارکنان بايد دستورالعمل های الزم را در ارتباط  -
  .ی با تهويه مناسب انجام گيردبايد حتما در فضاي نکار با فرمالي -
  .ممنوع است پی پت نمودن فرمالين با دهان  -
  .خوردن ، آشاميدن يا سيگارکشيدن در محلی که فرمالين نگهداری می گردد ، ممنوع است -
ـ غلـيظ بايـد دسـتکش هـای پالسـتيکی ضـخيم ، روپـوش آزمايشـگاه و کفـش هـای جلوبسـته پوشـيده و از              ندر هنگام کار بـا فرمـالي   - ک عين

  .يا محافظ صورت استفاده نمود محافظ
آب د دقيقـه بـا مقـادير زيـا     ۱۵در صورت برخورد چشمی يا پوسـتی بـا فرمالدئيـد بايـد حتمـا چشـم يـا محـل مـورد نظـر را حـداقل بـه مـدت               -

  .شستشو نمود 
  .نمودآب شستشو با دستکش های آلوده به فرمالدئيد را بايد قبل از دور انداختن در زباله معمولی به خوبی  -

ايجـاد يـک مـاده کارسـينوژن      اسـيد کلريـدريک  زيـرا ترکيـب بخـار آن بـا      نگهـداری نمـود  بـه دور از اسـيدکلريدريک    را می بايسـت  نفرمالي  -

 . می نمايد" اتر ) کلرومتيل ( بيس " بسيار قوی به نام 

  .  دشودور از حرارت نگهداری بايد  ينفرمال -

ــالين را   - ــول فرم ــز محل ــد در ظــرجهــت دورري ــواد   باي ــد بقيــه م ــه هــای بيمارســتانی و مانن ــه و جــدا از زبال ــذير ريخت وف شــيميايی نشــت ناپ
  .شيميايی دفع نمود
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 گزيلل                                                  

  

مکـن اسـت حـاوی اتيـل بنـزن  بـه       م ايـن مـاده  . و قابـل اشـتعال مـی باشـد     بـوی آروماتيـک و غيـر محلـول در آب    رنگ با مايع بدون گزيلل  -

  .ستاکه کارسينوژن  اشدبعنوان يک ناخالصی  

  .سردرد ، سرگيجه ، ضعف و تهوع می شودسيستم عصبی مرکزی تاثير گذاشته ، سبب  بر ر ویگزيلل  -

پوسـت  تمـاس طـوالنی آن بـا    .مخـاط و مجـاری تنفسـی مـی گـردد      ، مايع و همچنين بخـار آن موجـب تحريـک چشـم هـا ، پوسـت        گزيلل  -

 .می گردد ) شدن پوستdefat ( سبب ازبين رفتن بافت چربی زير جلدی 

 . از ديگر عوارض آن اختالل غيراختصاصی عصبی و افزايش احتمال اختالل در سيستم شنوايی به دنبال سروصدا است  -

  .استشده ثل نشان داده بر روی قدرت توليدمآن در مطالعات حيوانی اثر توکسيک  -

 .بايد کارکنان مجهز به محافظ چشمی و دستکش مناسب باشند گزيلل در هنگام کار با -

   .کار می شودکه در آن با اين ماده يی است در فضا برقراری تهويه مناسب از نکات بسيار مهم  -

   

   

 
 
 
 
 
 
  


