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Biyogüvenlik. Niçin? 









Giriş 

 Rapor edilen lab. kaynaklı ilk enf. 

 1893 Fransa  

 Kaza ile inokülasyon TETANOZ 

 

 Amerika’da ilk lab. kaynaklı enf. 

 1903 

 Sistemik blastomikoz hasta otopsi 

 Kaza ile yaralanma (doktor)  

 



Giriş 

1970'li yılların sonlarında, en sık lab. kaynaklı enf. 

  Bruselloz ve Q ateĢi 

 

Günümüzde ise; 

 Tüberküloz 

 hepatit B 

 hepatit C  

 HIV/AIDS 



Giriş-HBV 

CDC; her yıl 5 milyon sağlık personeli 

 18000 hepatit B 

 12000 bağışıklık kazanma 

 %10 taşıyıcı 

 Taşıyıcılarda HBV’ye bağlı ölüm 250/yıl 



Giriş-HIV 

CDC;  

 Bulaş: En sık iğne batma yaralanması (%80) 

 Lab.kaynaklı 25 HIV/AIDS olgusunun 16’sı 

 

 HIV/AIDS vakaları 

 Lab. personeli (% 25) 

 hemşireler (% 26)  

  en yüksek bulaş oranları 

 

 

 



Giriş-HCV 

 HCV enf. riski % 2-10  

 Sağlık personelinde HCV prevalansı 

 Genel populasyondan fazla değil (% 1-2)  

 HBV infeksiyonundan 10 kat daha az 



Giriş-Tüberküloz 

 Enfeksiyöz materyalle karşı karşıya lab. personeli  

 Aktif pulmoner tüberkuloz riski 3 kat fazla 

 Hayvanlarla çalışanlarda tüberkülin konversiyonu 25 
kat fazla  

 

 İngiltere'de yapılan bir araştırmada lab. kaynaklı 
tüberküloz insidansı % 0.0035-0.056  

 

 Almanya, İsviçre ve Avusturya'da 77 tüberküloz lab.  
insidans % 2.63 

 



Sunum Planı 

 Laboratuvardaki Riskler 

 

 Biyogüvenlik Düzeyleri 

 

 Laboratuvar Kazaları ve Önlemler 

 



LABORATUVARDA  RİSKLER 
 

TEHLĠKE + MARUZĠYET =RĠSK (kiĢinin zarar görme olasılığı) 

 
 Farklı laboratuvar türleri (insan, hayvan, araştırma, 

tanı) -farklı işlemler - farklı riskler - farklı güvenlik 
önlemleri 
 

 Risk kaynakları: uygunsuz fiziki koşullar, mimari ve alt 
yapı yetersizlikleri, yanlış ve yetersiz uygulanan işlemler 
ve güvenlik prosedürleri, eğitim yetersizliği 

 
 Laboratuvar çalıĢanlarının sağlığını etkileyen 

tehlikeler;    
    

   FĠZĠKSEL - BĠYOLOJĠK- KĠMYASAL   
 
 
 



BİYOLOJİK RİSK 
 

 Sağlıklı bireylerde hastalık oluşturabilen bakteri, 
mantar, virüs, parazit ve prion gibi tüm 
enfeksiyoz ajanlar 
 

 İnsan ve deney hayvanı dokuları, vücut sıvıları, 
hücre kültürleri, genetik materyaller 
 

 Biyolojik toksinler  
 

 Çeşitli vektörler (kene, tatarcık, sivrisinek) 
 

 

“Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik”  

Resmi Gazete Tarihi: 15/06/2013; Sayı: 28678 
 

 



LABORATUVARDA RĠSKLER 

TEHLĠKE RĠSK 

İğne-bistüri gibi kesici-delici 

aletlerin dikkatsiz kullanımı 

Kesici-delici yaralanması (fiziksel) 

Yaralanma sonucu enfeksiyon 

(biyolojik) 

Açık banko çalışmasında kimyasal 

madde dökülmesi 

Sıçrayan kimyasal madde ile yanık 

oluşması (kimyasal) 

Laboratuvarda yeme, içme Enfekte materyalin oral yolla alınması -

enfeksiyon  (biyolojik)  



BĠYOLOJĠK BĠR ETKENĠN SAĞLIKLI KĠġĠDE 

HASTALIK OLUġTURMASI 

Biyolojik riski etkileyen faktörler 

 Etkenin patojenitesi ve virülansı   

 Enfektif dozu ve etkene maruz kalma süresi 

 Enfeksiyonun kaynağı 

 Etkenin vücüda giriş yolu (parenteral, inhalasyon, sindirim..)  

 Etkenin dış ortama dayanıklılığı 

 Hastalık örneğinin miktarı ve içindeki etkenin yoğunluğu 

 Konağın enfeksiyona duyarlılığı  

 Uygulanan laboratuvar işlemleri (sonikasyon, aerosolizasyon) 

 Etkenin oluşturduğu hastalığa karşı- efektif profilaksi ve tedavi 

 Hastalığa ilişkin epidemiyolojik verilerin varlığı (morbidite, 

mortalite, bulaş yolları) 



Tanım 

 Biyolojik olarak tehlikeli materyal ile çalışma ve bu 

materyallerin laboratuvara ulaştırılması sırasında kişinin, 
laboratuvarın ve çevresinin korunmasına yönelik güvenli 
laboratuvar koşullarının sağlanması 

Biyogüvenlik 



Biyogüvenlik Düzeyleri 

Dört farklı biyogüvenlik düzeyi (BGD 1-4)- mikroorganizma risk 

grubu, laboratuvar tasarım, alt yapı, korunma önlemleri  

BGD-1 -Temel Laboratuvarlar  

BGD-2 -Temel Laboratuvarlar  

BGD-3 -Tecrit Laboratuvarı  

BGD-4 - Maksimum Tecrit Laboratuvarı 

 Birincil önlemler: 1.çalışanı korumak, maruziyeti ↓, iyi laboratuvar 

uygulamalarına ek olarak kişisel koruyucu ekipman ve güvenli teknik 

donanım 

  Ġkincil önlemler:olası laboratuvar kazaları sonucu hem laboratuvar 

çalışanlarının hem de toplumun enfeksiyoz ajanlara maruz kalmaması için 

laboratuvar yapılarının tasarımı (BGD 3 ve 4 için gereklidir, negatif basınçlı, 

hava filtreleri (HEPA-high efficiency particulate air -0.3µm, ULPA-ultra low 

penetration air-0.12µm), özel atık yönetimi) 



BGD-1 



BGD-1 



BGD-1 



BGD-1 



BGD-1 



BGD-1 



BGD-2 



BGD-2 



BGD-3 



BGD-3 



BGD-4 



BGD-4 

 Lab. personeli aşırı zararlı infeksiyöz ajanların kullanımı ve 
transportu ile ilgili yoğun şekilde eğitilmeli, lab. tasarımı 
ozelliklerini, taşıma teçhizatını ve özelliklerini bilmeli 
 

 Personel bu ajanlarla çalışan bilim adamlarının denetimi 
altında çalışmalı 
 
 Alan ya ayrı bina veya bir binada diğer bölgelerden 
tamamen izole edilmiş biçimde bulunmalı 
 
 Binanın calışma bölgelerinde tüm aktiviteler Sınıf III 
biyogüvenlik kabinlerinde yapılmalı 
 
 Bina, özel mühendislik ve tasarı özelliklerine sahip olmalı 
 





Biyolojik Etkenlerin Enfeksiyon Risk Düzeyine Göre Sınıflandırılması 

Grup 1 biyolojik etkenler 

 (düşük bireysel-düşük toplumsal risk) 

Ġnsanda hastalığa yol açma olasılığı bulunmayan 

biyolojik etkenler 

(Lactobacillus casei, aşı virüsleri) 

Grup 2 biyolojik etkenler 
(orta derece bireysel-düşük toplumsal risk) 

Ġnsanda hastalığa neden olabilen, çalıĢanlara zarar 

verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, 

genellikle etkili korunma veya tedavi olanağı bulunan 

biyolojik etkenler 

(Salmonella spp, Neisseria gonorrhoeae, Candida spp, 

Toxoplasma gondii, Chlamydia pneumonia, 

Corynebacterium diphtheriae, HIV, HBV ve çoğu 

yaygın patojenler) 

Grup 3 biyolojik etkenler 

 (yüksek bireysel-düşük toplumsal) 

Ġnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalıĢanlar için ciddi 

tehlike oluĢturan, topluma yayılma riski bulunabilen 

ancak genellikle etkili korunma veya tedavi olanağı olan 

biyolojik etkenler(Bacillus anthracis, Brucella abortus, 

Francisella tularensis, Mycobacterium tuberculosis, 

Coxiella burnetti, Batı Nil ve SARS virüsleri) 

Grup 4 biyolojik etkenler 
(yüksek bireysel-yüksek toplumsal risk) 

Ġnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalıĢanlar için ciddi 

tehlike oluĢturan, topluma yayılma riski yüksek olan,  

halen etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan 

biyolojik etkenler 

(Ebola, Marburg, KKHV, çiçek virüsleri) 



LABORATUVAR KAZALARINDA  

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Enfekte materyalin dökülmesi  

 Aerosol oluĢumuna neden olmayan enfekte materyal 

 Dökülen kültürün üzerini uygun bir dezenfektanla kapla 
(%10’luk hipoklorit ) 15 30 dk. beklet ve sil 

 

 Az miktarda aerosol oluĢumuna neden olan kazalar 

 Büyük bir havlu veya laboratuvar önlüğü ile dökülen 
materyalin üzeri ve çevresi örtülmeli 

 Örtü dezenfektanla ıslatılmalı, geniş bir ıslak alan 
oluşturulmalı 

 İki saat odaya girilmemeli 

 Odaya tekrar girerken koruyucu elbise, maske, gözlük 
kullanılmalı 

 Dökülen materyal temizlenmeli ve otoklava konmalı 

 Tüm zemin ve tezgahlar dezenfektanla silinmeli 

 



Enfekte tüp/plak kırılması ile büyük miktarda aerosol  

 Oda hemen boşaltılmalı 

 Biyogüvenlik kabini kapatılmadan 4 saat odadan uzaklaşılmalı 

 Dört saat sonra formaldehid gazı (%36-40 yoğunlukta) ile 
odanın sterilizasyonu sağlanmalı (her 28.3 m3 alan icin 100 mL 
formalin)  

 Odanın hava girişi ve çıkışına neden olan delikler bant yardımı 
ile kapatılmalı 

 Kapıya formaldehid ile steril edildiği yazılmalı 

LABORATUVAR KAZALARINDA ALINMASI 

GEREKEN ÖNLEMLER 



Santrifüj sırasında tüp kırılması 

 Santrifüj içi, godeleri ve tüpler gözden geçirilir  

 Santrifüj içinde ve godelerde cam parçaları varsa metal 

pens ile toplanır, uygun tıbbi atık kabına atılır  

 Godeler içine 1/10 dilüe edilmiş sodyum hipoklorit ilave 

edilir, 30 dakika süreyle bekletilir  

 Daha sonra godenin içi musluk suyu ile yıkanır, kurutulur 

ve santrifüj içindeki yerine yerleştirilir 

 

LABORATUVAR KAZALARINDA ALINMASI 

GEREKEN ÖNLEMLER 



TEġEKKÜRLER 

 


