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iyolojik silah etkenleri ile yap›lan terör eylemleri biyoterörizm olarak tan›mlan›r. Çok
say›da mikroorganizman›n (bakteri, virüs, mantar) ve toksinlerinin biyolojik silah olarak kullan›labilece¤i belirtilmektedir (1).

B

TAR‹HÇE
Savaﬂ ve infeksiyon hastal›klar› her zaman birbiri ile ba¤lant›l› olmuﬂtur. Hastal›klar›n nas›l yay›ld›¤›n›n bilinmedi¤i dönemlerde dahi hayvan
ve insan ölülerinin hastal›¤a neden oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ ve düﬂmanlar›n içme suyu rezervuarlar›,
hayvan ve insan ölüleri ile kontamine edilmiﬂtir.
K›r›m’da Kaffa ﬂehrini 1346 y›l›nda kuﬂatan Tatarlar, vebadan ölmüﬂ askerlerin cesetlerini manc›n›kla ﬂehrin surlar› üzerinden atarak, ﬂehirde salg›n oluﬂturmay› baﬂarm›ﬂlard›r. Veba hastal›¤›
buradan gemilerle Akdeniz ülkelerine ve Avrupa’ya yay›lm›ﬂt›r. Di¤er önemli bir örnekte Kuzey
Amerika’daki ‹ngiliz kuvvetleri k›z›lderililere çiçek virüsü ile kontamine olmuﬂ battaniyeleri vererek çiçek salg›n›na neden olmuﬂlard›r (1,2).
Yirminci yüzy›lda mikrobiyolojideki önemli
geliﬂmelere paralel olarak biyolojik silah programlar›nda da geliﬂmeler olmuﬂtur. Bu geliﬂme-

ler özellikle Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD),
Sovyetler Birli¤i, Fransa, ‹ngiltere, Polonya, Kanada, Japonya, Almanya’da olmuﬂtur. Yüzk›rkdört ülkenin kat›l›m› ile, 1975 y›l›nda imzalanan
“Bakteriyolojik ve Toksin Silahlar›n›n Geliﬂtirilmesi, Üretimi, Depolanmas› ve ‹mhas›”na dair
anlaﬂma yürürlü¤e girmiﬂtir. Sovyetler Birli¤i’nin
anlaﬂmay› kabul etmesine ra¤men, biyolojik silah üretimini günümüze kadar sürdürdü¤ü belirtilmektedir. Sovyetler Birli¤i’nde 60.000’den fazla kiﬂinin biyolojik silah üretiminde çal›ﬂm›ﬂ oldu¤u ifade edilmektedir. Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas›ndan sonra araﬂt›rmalar›n mali kayna¤›
kesilmiﬂ ve bilim adamlar› araﬂt›rmalar›n› devam
ettirebilecekleri baﬂka ülkelere göç etmiﬂlerdir.
Bundan dolay› biyolojik silahlar›n günümüz için
tehdit olarak devam etmesine neden olaca¤› endiﬂesi taﬂ›nmaktad›r. Ayr›ca, 1970’li y›llardan itibaren Irak’›n elinde biyolojik silah program› oldu¤u ve Birleﬂmiﬂ Milletler’in uyar›s›na ra¤men
bu ülkede de geliﬂmelerin devam etti¤i belirtilmektedir. Eylül-Ekim 2001 tarihinde ABD’de Bacillus anthracis sporlar› ile yap›lan biyoterör olay›ndan sonra biyolojik silahlar üzerine ilgi ve biyolojik sald›r›ya karﬂ› haz›rl›klar artm›ﬂt›r (1).
B‹YOLOJ‹K AJANLAR
Biyolojik savaﬂta kullan›lan biyolojik ajanlardan beklenen baz› özellikler vard›r. Kolay yay›labilen ve akci¤ere penetrasyonu iyi olan (1-5
µm partikül), öldürücülü¤ü yüksek olan, büyük
miktarlarda kolayca üretilebilen, aerosol ile yay›lan ve insandan insana kolayca bulaﬂan, stan-
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dart antibiyotiklere dirençli olan ve aﬂ› ile korunulamayan ajanlar, ideal biyolojik silah etkenleri olarak tan›mlanmaktad›r. Tablo 1’de biyolojik
silah etkeni olarak kullan›labilecek etkenler verilmiﬂtir. Bunlar içerisinde B. anthracis ve çiçek virüsü kriterlere hemen hemen tam uyan ideal
mikroorganizmalard›r (1,3,4). “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” bu ajanlar› 3
kategoride (A, B ve C) toplam›ﬂt›r (Tablo 2). Bu
liste oluﬂturulurken;
1. Toplum sa¤l›¤› üzerine etkisinin ciddiyeti
ve insandan insana bulaﬂma riski,
2. Silah olarak yay›lma potansiyeli,
3. Mikroorganizmaya karﬂ› haz›rlanm›ﬂ aﬂ› veya ilaçlar›n depolanmas› için özel haz›rl›k gerekmesi veya izolasyon için özel laboratuvar tekniklerinin gerekmesi,
4. Toplumda korku veya terör oluﬂturmas›,
gözönüne al›nm›ﬂt›r. Bunlar içerisinde en tehlikeli olan mikroorganizmalar A kategorisinde yer
alanlard›r. Biyolojik silah etkeni olarak kullan›labilecek mikroorganizmalar›n laboratuvar koﬂullar›nda genetik müdahalelerle tüm aﬂ›lara ve
ilaçlara dirençli hale getirilebilecekleri de unutulmamal›d›r (4-6).
‹NFEKS‹YON KONTROL EK‹B‹N‹N ROLÜ
Kimyasal terör eylemlerinin aksine, biyoterör
olaylar› baﬂlang›çta aﬂikar olmayabilir. Gizli bir
sald›r›y› ilk saptayanlar birinci basamak hekimleri ve acil servis hekimleri olabilece¤i gibi labo-

ratuvarda ola¤an olmayan bir mikroorganizmay›
saptayan laboratuvar çal›ﬂan›, hastane baﬂvuru
kay›tlar›n› inceleyen epidemiyolojistler, anormal antibiyotik tüketiminin oldu¤unu fark eden
eczac›lar, solunum s›k›nt›s› nedeniyle müracaatlar›n›n artt›¤›n› fark eden 112 acil servis personeli (ülkemiz için) veya defin iﬂleri ile u¤raﬂanlar
olabilir. Dolay›s›yla bir ülkede epidemiyolojik
veriler düzenli olarak toplanmal› ve incelenmelidir. S›k› bir elektronik iletiﬂim a¤› erken vakalar›n bildirimi için gereklidir (4,6).
Biyoterör olaylar›, toplumda ve dünyada nadir karﬂ›laﬂ›lan olaylard›r. Bu tür olaylara klinisyenler ve laboratuvar personeli yeterince haz›r
olmayabilir; ilk vakalar›n belirlenmesi, bulaﬂ yollar›n›n bilinmesi, tedavisi, sa¤l›k personeli ve di¤er hastalara bulaﬂ›n önlenmesi konusunda ve
dekontaminasyon iﬂlemlerinde önemli s›k›nt›lar
yaﬂanabilir.
Hastane içerisinde organizasyonun sa¤lanmas›nda, hastane infeksiyonlar› kontrol ekibine
önemli görevler düﬂmektedir. Bir hastanede infeksiyon kontrol ekibinin görevleri ve s›n›rlar›
önceden çok iyi belirlenmiﬂ olmal›d›r. ‹nfeksiyon
kontrol ekibi salg›n ﬂüphesi olan her durumu
araﬂt›rarak, hastane infeksiyonu salg›nlar›n› tespit etmeli, salg›n incelemesi yaparak kayna¤›
saptamal› ve çözüm önerileri üretmelidir. Hastanenin rutin iﬂleyiﬂinde; izolasyon yöntemleri,
klinik materyallerin laboratuvarlara gönderilmesi, bu klinik materyallerin laboratuvar iﬂlemleri
hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmal›d›r.

Tablo 1. Biyoterör Etkenleri.
Bakteriyel hastal›klar
ﬁarbon
Veba
Tularemi
Q ateﬂi
Bruselloz
Ruam

Viral hastal›klar

Biyolojik toksinler

Çiçek virüsü

Botulinum toksini

Viral hemorajik ateﬂ

Stafilokokal enterotoksin B (SEB)

Virüsler (Ebola, Marburg,

T-2 mikotoksini

Lassa, Junin, Machupo)

Risin toksini

Alfavirüsler
Venezuelan at ensefaliti

Melioidoz

Bat› at ensefaliti

Tifüs

Do¤u at ensefaliti

Psittakoz
Salmonelloz
ﬁigelloz
Kriptokosporidiosis
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Tablo 2. Biyolojik Ajanlar›n S›n›fland›r›lmas›.
Biyolojik ajan

Hastal›k

• Kategori A
Variola major

Çiçek

Bacillus anthracis

ﬁarbon

Yersinia pestis

Veba

Clostridium botulinum toksini

Botulism

Francisella tularensis

Tularemi

Filovirüsler (Ebola, Marburg)

Viral hemorajik ateﬂ

Arenavirüsler (Lassa, Junin, Machupo)
• Kategori B
Coxiella burnetii

Q ateﬂi

Brucella spp.

Bruselloz

Burkholderia mallei/pseudomallei

Ruam/Melioidoz

Alfavirüsler (Venezulean, do¤u ve bat› at ensefalomiyeliti)

Ensefalit

Toksinler (Risin, Clostridium perfringens, SEB)

Toksik sendromlar

Rickettsia prowazekii

Tifus

Chlamydia psittaci

Psittakoz

Besinlerle bulaﬂan infeksiyonlar
Salmonella spp., Shigella dysenteriae, Escherichia coli O157:H7
Su ile bulaﬂan infeksiyonlar
Cryptosporidium parvum, Vibrio cholerae
• Kategori C
Üretimin ve yay›l›m›n›n kolay olmas›, yüksek morbidite ve mortaliteye
sahip olmas› nedeniyle gelecek için tehlike oluﬂturan infeksiyon ajanlar›
Nipah virüs, hantavirüs, kene kaynakl› hemorajik ateﬂ virüsleri,
kene kaynakl› ensefalit virüsleri, sar› humma ve çoklu ilaca dirençli tüberküloz

Biyolojik sald›r›da hastanelerin iﬂ yükü aniden artmaktad›r. Hastaneler de böyle bir sald›r›ya karﬂ› önceden haz›rl›kl› olmal› ve sald›r› an›nda planl› ﬂekilde hareket etmelidir. Bir sald›r› s›ras›nda, hastanede rutinde yap›lan iﬂler devam
etmelidir. Ani yap›lanma de¤iﬂikli¤i, iﬂleyiﬂ program›n› ve cevab› kar›ﬂ›k hale getirir, iﬂlemi olumsuz yönde etkiler. Sürveyans bilgileri düzenli
olarak toplanmal›d›r. Güçlü sürveyans sisteminin
kullan›lmas› ile hastal›k seyrindeki de¤iﬂiklik çabuk fark edilir; kayna¤›n araﬂt›r›lmas› ve koruyucu önlemlerin artt›r›lmas›n› h›zland›r›r (6,7).
Biyoterör olaylar›nda infeksiyon kontrol ekibinin görevlerini ﬂu ana baﬂl›klar alt›nda toplayabiliriz;
• ‹lk vakalar›n belirlenmesi,
• Vakalar›n hastaneye kabul stratejilerinin
belirlenmesi,
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• ‹zolasyon yöntemlerinin belirlenmesi,
• Klinik örneklerin al›nmas›, laboratuvara
gönderilmesi ve laboratuvarda iﬂlem yöntemlerinin belirlenmesi,
• Dekontaminasyon iﬂlemlerinin belirlenmesi,
• Hastane bölümlerinin geniﬂletilmesi ve alternatif bak›m ünitelerinin oluﬂturulmas›,
• ‹htiyaçlar›n saptanmas›,
• Vaka say›lar›n›n takibi ve yönetime bilgi
ak›ﬂ›n›n sa¤lanmas›,
• Personel e¤itimi.
‹lk Vakalar›n Belirlenmesi
Hastane infeksiyonlar› kontrol ekibinin ana
elemanlar›n›; infeksiyon kontrol doktoru, infeksiyon kontrol hemﬂiresi ve hastane epidemiyolo¤u oluﬂturmaktad›r. Beklenilmeyen bir infeksi161
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yon ile bir hastan›n hastaneye müracaat› veya
hastanede böyle bir infeksiyonun görülmesi veya laboratuvarda beklenilmeyen bir etkenin izolasyonu, infeksiyon kontrol ekibini infeksiyon
kayna¤›n› araﬂt›rmaya yöneltmelidir. Keza baz›
endemik infeksiyonlar›n hastanede say›s›nda art›ﬂ›n olmas›, hastane epidemiyolo¤unun dikkatini çekmelidir. Bu tür durumlarda konu süratle infeksiyon kontrol komitesine götürülmeli, biyoterör endiﬂesi taﬂ›n›yorsa, hastane idaresi zaman
kaybetmeden haberdar edilmelidir (6).
Vakalar›n Hastaneye Kabul Stratejilerinin
Belirlenmesi
Kullan›lan biyolojik etkene karﬂ› korumas›z
kiﬂiler, infeksiyonla kontaminasyon ve infeksiyonun bulaﬂmas› aç›s›ndan risk alt›ndad›r. Kontamine bireylerin hastaneye girmesi, uygun önlemler al›nana kadar engellenmelidir. Hastane
giriﬂ kap›lar›n›n ço¤u kilitlenmeli, güvenlik personeli binan›n giriﬂ noktalar›n› kontrol etmeli ve
binaya giriﬂler denetim alt›nda olmal›d›r. Sadece küçük çocuklar›n aileleri veya bak›c›lar›na yeterince koruma sa¤land›ktan sonra izin verilmelidir. Dekontaminasyon gerekli ise hastaneye girmeden önce yap›lmal›d›r (7).
‹zolasyon Yöntemlerinin Belirlenmesi
Bütün hastalara e¤er maske da¤›t›lma olana¤› varsa, maske da¤›t›lmal›d›r. Bu, maruziyeti ve
infeksiyon geliﬂme riskini azalt›r. Biyolojik ajana
maruz kalanlar için hastanede ayr› bir bölüm
oluﬂturulmal›d›r. Özellikle çiçek virüsü, akci¤er
vebas› ve birçok viral hemorajik ateﬂ etkenleri
hastadan hastaya yay›l›r. Dolay›s›yla infeksiyon
kontrol ekibi koruyucu izolasyon stratejileri geliﬂtirmelidir. Tablo 3’te bulaﬂ› azaltacak izolasyon prosedürleri verilmiﬂtir. Bu tabloda biyolojik tehdit oluﬂturan hastal›klar›n bulaﬂma yollar›na göre önerilen izolasyon yöntemleri görülmektedir (örne¤in; çiçek hastal›¤› için hava yolu tedbirleri, akci¤er vebas› için damlac›k yolu tedbirleri, viral hemorajik ateﬂ için temas yolu tedbirleri). Hastanelerde izolasyon odalar› s›n›rl› olabilir; bu durumda biyolojik ajana maruz kalan
hastalar ayr› koridorlara al›nabilir veya ayr› binalarda takip edilebilir. Hastalar›n giysileri dekontaminasyon için hastadan uzaklaﬂt›r›l›r. Bu giysiler güvenlik kuvvetlerine teslim edilmelidir (7).
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Klinik Örneklerin Al›nmas›, Laboratuvara
Gönderilmesi ve Laboratuvarda ‹ﬂlem
Yöntemlerinin Belirlenmesi
Laboratuvar personeli bu ajanlar›n özellikleri, bulaﬂma yollar› ve bu ajanlara karﬂ› koruyucu
önlemler konusunda bilgilendirilmelidir. Laboratuvar kaynakl› infeksiyon riskini azaltmak için
infeksiyon etkenlerinin; klinik örneklerin al›nmas›, bulaﬂma yollar›, koruyucu önlemlerinin ya da
antimikrobiyal tedavilerinin olup olmamas› ve
olabilecek infeksiyonun tipi ve a¤›rl›¤›na göre 4
güvenlik düzeyi belirlenmiﬂtir. Her güvenlik düzeyi için laboratuvar personelinin kullanaca¤›
uygun ekipmanlar ve yöntemler tan›mlanm›ﬂt›r.
Biyolojik ajanlar›n biyogüvenlik düzeyleri Tablo
4’te gösterilen kriterlere göre belirlenmektedir.
Biyolojik ajanlar için örnek toplama ve kültür s›ras›ndaki biyogüvenlik düzeyleri Tablo 5’te verilmektedir. CDC, biyolojik ajanlar›n tan›s› için
kullan›lacak laboratuvarlar› tan› kapasitelerine
göre 4 seviyeye ay›rm›ﬂt›r. Seviye A en alt düzeydedir; basit testlerle izolat› tespit eder ve
daha üst düzey laboratuvara gönderir. Seviye D
laboratuvar› ise CDC gibi biyogüvenlik düzeyi 4
olan laboratuvarlard›r. En üst teknolojiye sahiptir (3,5). Laboratuvarlarda güvenlik ekipmanlar›,
biyolojik silah ajanlar›na karﬂ› esas bariyeri oluﬂturur. Bunlar; biyolojik güvenlik kabinleri (BGK),
kapal› kutular ve di¤er kontrol ekipmanlar›d›r.
Güvenlik ekipmanlar› içine personeli koruyucu
di¤er malzemeler (eldiven, yüz maskesi ve koruyucu gözlükler) de girer; bunlar genelde BGK ile
beraber kullan›l›r. Üç tip BGK vard›r. S›n›f I güvenlik kabinleri havay› do¤rudan d›ﬂar›dan al›r,
kabin içinden geçirip, bir “High Efficiency Particulate Air (HEPA)” filtreden d›ﬂar›ya atarlar. Çal›ﬂan kiﬂiyi ve çevreyi koruyucu özellik taﬂ›rlar. Kabin içi steril kalamad›¤› için steril çal›ﬂma gerektiren iﬂler için uygun de¤ildirler. S›n›f II güvenlik
kabinlerinde hava önce HEPA filtreden geçip kabin içine ulaﬂ›r. D›ﬂ ortam havas› kabin içine çok
az ulaﬂ›r veya hiç ulaﬂmaz. Yüksek düzeyde çal›ﬂan› ve çevreyi korur, iç k›s›m da steril kal›r. S›n›f
III güvenlik kabinleri tamamen kapal› bir sistemdir. Kabin içine eldivenle girilip, çal›ﬂ›l›r. Kabine
giren ve ç›kan hava HEPA filtreden geçer (3,5,8).
Dekontaminasyon ‹ﬂlemlerinin Belirlenmesi
Biyolojik sald›r› genelde gizli olmaktad›r.
Olay fark edildi¤inde maruz kalan kiﬂiler ço¤unHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 4
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Tablo 3. Bulaﬂ› Azaltacak ‹zolasyon Prosedürleri.
• Standart tedbirler (tüm hastalar›n bak›m› s›ras›nda uyulmas› gereken tedbirler)
Hastaya temas sonras› el y›kama.
Kan, vücut s›v›lar›, sekresyonlar ve kontamine maddelere temas s›ras›nda eldiven giyilmesi.
Kan, vücut s›v›lar›, sekresyonlar›n s›çrama olas›l›¤› bulundu¤u durumlarda maske ve gözlük veya yüzü koruyucu maske tak›lmas›.
Hastaya kullan›lan aletlerin, tutacak veya bez ile tutularak mikroorganizmalar›n insanlara veya aletlere geçmesinin önlemesi.
A¤›zdan a¤›za ventilasyon s›ras›nda çok dikkatli olunmas›, a¤›zl›k veya di¤er ventilasyon aletlerinin kullan›lmas›.
• Hava yolu bulaﬂ tedbirleri (standart tedbirlere ek olarak)
Negatif hava bas›nc›n›n oldu¤u, saatte en az 6 kez hava de¤iﬂiminin oldu¤u ve havan›n odadan ç›kmadan önce yeterli ölçüde filtre edildi¤i özel odaya hasta yerleﬂtirilir.
Odaya girerken solunum sistemini koruyucu ekipman kullan›l›r.
Hastan›n hareketleri ve transferi s›n›rland›r›l›r. E¤er yer de¤iﬂtirmesi gerekiyorsa hastaya maske tak›l›r.
• Hava yolu bulaﬂ tedbirlerinin uygulanmas› gereken hastal›klar: K›zam›k, su çiçe¤i, akci¤er tüberkülozu, çiçek
• Damlac›k yolu ile bulaﬂ tedbirleri (standart tedbirlere ek olarak)
Hastalar tek kiﬂilik odalarda veya ayn› infeksiyona sahip kiﬂiler ayn› odada takip edilmelidir.
E¤er uygun de¤ilse hastalar aras›nda 3 “feet” mesafe olmal›d›r.
Hastaya 3 “feet”ten daha yak›n mesafede iken maske giyilmelidir.
Hastan›n hareketleri ve transferi k›s›tlanmal›d›r. E¤er taﬂ›nmas› gerekirse hastaya maske tak›lmal›d›r.
• Damlac›k yolu ile bulaﬂ tedbirlerinin uygulanmas› gereken hastal›klar: Haemophilus influenzae ve meningokokal hastal›k, ilaca dirençli pnömokokal hastal›k, pertussis, mikoplazma, Grup A beta-hemolitik streptokok,
kabakulak, k›zam›kç›k, parvovirüs ve pnömonik veba.
• Temas yolu ile bulaﬂ tedbirleri (standart tedbirlere ek olarak)
Hastalar tek kiﬂilik odada veya ayn› infeksiyona sahip kiﬂiler ayn› odada takip edilmelidir.
Odaya girerken eldiven giyilmelidir. ‹nfekte materyale temas sonras›, eldiven ç›kar›lmal›d›r.
E¤er hastaya temas edilecekse veya hasta ishalse, kolostomisi veya yara yerinde drenaj› varsa ve üzeri örtülü de¤ilse odaya girerken önlük giyilir.
Hastan›n odadan d›ﬂar› hareketleri ve transferi k›s›tlanmal›d›r.
Hastan›n bak›m›nda kullan›lan aletler, yatak baﬂlar› ve hastalar›n s›kl›kla dokunduklar› bölgeler günlük temizlenir.
Hasta bak›m›nda kullan›lan aletler hastaya özel olmal› veya ayn› infeksiyona sahip hastalar birlikte kullanmal›. E¤er mümkün de¤ilse yeterli dezenfeksiyon sa¤lanmal›.
Temas yolu ile bulaﬂ tedbirlerinin uygulanmas› gereken hastal›klar: MRSA, VRE, Clostridium difficile, RSV, parainfluenza, enterovirüsler, enterik infeksiyonlar, cilt infeksiyonlar› (SSSS, HSV, impetigo, uyuz, bit), hemorajik konjunktivit, viral hemorajik ateﬂ

lukla elbiselerini de¤iﬂmiﬂ ve banyo yapm›ﬂlard›r. Bu ﬂartlarda su ve sabun ile dekontaminasyon önerilmemektedir. Elbiselerin ç›kar›lmas› ve
maske tak›lmas› yeterlidir. E¤er biyolojik sald›r›
oldu¤unda olay fark edilirse veya h›zl› etkili toksin (Staphylococcus B enterotoksini, T2 mikotoksin)
sal›n›m›nda dekontaminasyon önemlidir. Biyolojik etkene maruz kalan kiﬂilerin elbiselerinin ç›kar›lmas›, s›cak su ve sabun ile y›kanmas› birçok
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biyolojik ajan› vücuttan uzaklaﬂt›rmak için yeterlidir. Kontamine bireylerin hastane içine girmesi
dezavantajd›r. Dekontaminasyon için hastane d›ﬂ› bir alan daha uygundur. Ancak hava koﬂullar›
ve kiﬂilerin mahremiyetlerinin korunamamas› sorun oluﬂturabilir. Hastane d›ﬂ›nda dekontaminasyon için de¤iﬂik yöntemler kullan›labilir (örne¤in;
itfaiye araçlar› ile hastalar›n üzerine yüksek volümlü, düﬂük bas›nçl› su s›kmak gibi) (7).
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Tablo 4. Biyogüvenlik Düzeyleri.

BGD

Güvenlik
ekipman›

Ajanlar›n özelli¤i

Uygulama

Bina düzeni

1

Sa¤l›kl› yetiﬂkinlerde
hastal›k yapt›¤›
bilinmemektedir

Standart mikrobiyolojik
uygulamalar

Gerekmez

Aç›k çukur
gerekir.

2

‹nsanlarda hastal›k
yapmaktad›r.
Perkütanöz
yaralanmalar, mukoz
membranlara
temas tehlikelidir.

BGD-1 uygulamalar›na
ek olarak biyotehlike
iﬂareti at›klar›n
dekontaminasyonunda veya t›bbi
sürveyans
iﬂlemlerinde
kullan›lmal›d›r.

Primer bariyer:
S›n›f I veya II
BGK’yi veya
infeksiyöz materyalden
damlac›k veya aerosol
oluﬂturan her türlü
giriﬂime yönelik
fiziksel koruma
PKE: Laboratuvar
giysileri, eldiven,
yüz maskesi

BGD-1’e ek
olarak otoklav
gereklidir.

3

Hava yolu yay›l›m› ile
ciddi ve ölümcül
hastal›¤a neden olur.

BGD-2 uygulamalar›na
ek olarak çamaﬂ›rhaneye
laboratuvar giysilerinin
gönderilmeden önce
dekontaminasyonu
gereklidir.

Primer bariyer:
S›n›f I veya II BGK
veya tüm aç›k
ajanlara müdahale
s›ras›nda
fiziksel korunma
PKE: Koruyucu
laboratuvar giysileri,
eldiven, hava yolu
korunmas›

BGD-2’ye ek olarak
farkl› koridorlar
oluﬂturarak
fiziksel ayr›m,
negatif hava
ak›m›n›n
laboratuvar içinde
tekrar
sirkülasyonunu
engelleyen çift kap›

4

Hava yolu ile yay›l›m
veya bilinmeyen
yollarla yay›l›m
ile hayat› tehdit
eden hastal›klara
neden olur.

BGD-3 uygulamalar›na
ek olarak giriﬂten önce
giysilerin de¤iﬂtirilmesi,
ç›k›ﬂta duﬂ, binan›n
ç›k›ﬂ›nda tüm
materyallerin
dekontaminasyonu

Primer bariyer:
S›n›f III BGK veya
s›n›f I veya II BGK ile
birlikte tüm vücutta
pozitif bas›nçl› hava
veren personel
giysisi

BGD-3’e ek olarak
ayr› binalar veya
vakum oluﬂturan,
hava ak›ml› izole
zon oluﬂturmak

BGD: Biyogüvenlik düzeyi; BGK: Biyogüvenlik kabini; PKE: Personel koruyucu ekipman.

Hastane Bölümlerinin Geniﬂletilmesi ve
Alternatif Bak›m Ünitelerinin Oluﬂturulmas›
Sald›r› s›ras›nda ayn› anda çok say›da hastan›n baﬂvurmas› nedeniyle hastane kapasitesinin
k›sa zamanda artt›r›lmas› gereklidir. Alternatif
bak›m üniteleri oluﬂturulmal›d›r. Bu birimlere
yeterli say›da personel ve t›bbi malzeme sa¤lanmal›d›r. ‹nfeksiyon kontrol ekibi hastane içerisinde organizasyonu sa¤lamada aktif rol almal›d›r. Bu düzenlemeler daha önceden planlanmad› ise kriz an›nda bunlar› yapmak zordur. ‹lk
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planda acil servis, hastalar›n yataca¤› üniteler,
morg ve dekontaminasyon binalar› kapasitenin
artt›r›lmas› gereken bölümlerdir. Acil serviste y›¤›lmalar›n önlenmesi için kritik olmayan vakalar›n ve asemptomatik vakalar›n de¤erlendirildi¤i
bölüm oluﬂturulur. Burada destek tedavisi ve antibiyotik tedavisi uygulan›r. Hastalar›n ilk müdahalesi burada yap›ld›ktan sonra ya yat›r›lacaklar›
bölümlere ya da gözlem bölgelerine transfer edilir. Hastane kampüsü içinde veya d›ﬂ›nda okullar,
spor tesisleri gibi binalar durumu stabil olan hastalar›n dekontaminasyonu için kullan›labilir (7).
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Tablo 5. Biyolojik Ajanlar›n Mikrobiyolojideki Biyogüvenlik Düzeyleri.

Ajan

Biyogüvenik düzeyi
Örnek al›rken
Kültür yaparken

Seviye A laboratuvar tedbirleri

B. anthracis

2

2

BGD-2:
Klinik örnek al›rken ve
infeksiyöz kültürlerin
de¤erlendirilmesi

BGD-3:
Hava temas› veya
damlac›k yolu ile
bulaﬂ ihtimali olan
aktiviteler

Brucella spp.

2

3

BGD-2:
Klinik örneklerin toplanmas›,
taﬂ›nmas› ve ekiminde

BGD-3:
Kültürlere yap›lan
iﬂlemlerde

C. botulinum

2

2

BGD-2:
Toksin içerdi¤i bilinen
veya düﬂünülen tüm
materyallerle ilgili
aktivitelerde laboratuvar
önlü¤ü, disposabl cerrahi
eldiven ve yüzü koruyucu
maske kullan›lmal›d›r.

BGD-3:
Hava temas› veya
damlac›k yolu ile
bulaﬂ ihtimali olan
aktiviteler

F. tularensis

2

3

BGD-2:
Klinik örneklerin toplanmas›,
taﬂ›nmas› ve ekiminde

BGD-3:
Kültürlere yap›lan
iﬂlemlerde

Y. pestis

2

2

BGD-2:
Klinik örnek al›rken ve
infeksiyöz kültürlerin
de¤erlendirilmesi

BGD-3:
Hava temas› veya
damlac›k yolu ile bulaﬂ
ihtimali olan aktiviteler

Çiçek virüsü

4

4

BGD-4:
Örnek al›m›/transportu

Hemorajik ateﬂ

4

4

BGD-4:
Örnek al›m›/transportu

BGD: Biyogüvenlik düzeyi.

‹htiyaçlar›n Saptanmas›
Kriz an›nda antibiyotikler, aﬂ›lar, personeli
koruyucu aletler, ventilatörler, dekontaminasyon aletleri, disposabl giysiler, tehlikeli at›k torbalar›, hastalar›n rutin ihtiyaçlar› yeterli olmal›
ve bunlar›n da¤›t›m›nda hastane infeksiyon
kontrol ekibi iyi bir organizasyon sa¤lamal›d›r.
Bir ülkede muhtemel bir biyolojik sald›r›ya karﬂ›
aﬂ› ve antibiyotik stoklar artt›r›lmal›d›r (1,7,9).
Vaka Say›lar›n›n Takibi ve Yönetime Bilgi
Ak›ﬂ›n›n Sa¤lanmas›
‹nfeksiyon kontrol ekibi, acil servis hekimleri,
halk sa¤l›¤› uzmanlar›, hastane idaresi ile iletiﬂim içinde olmal›d›r. Sürveyans verilerini de¤erlendirmeli, sorunlar› ortaya koyarak çözüm öne-
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rileri üretmelidir. Verileri, sorunlar› ve çözüm
önerilerini ilgili birimlere ve yönetime bildirmelidir (7,10).
Personel E¤itimi
Biyolojik bir sald›r›ya haz›rl›kl› olmak için öncelikle sa¤l›k personelinin özellikle birinci basamakta hizmet veren hekimlerin ve acil hekimlerinin e¤itimi gereklidir. E¤itim, temel epidemiyolojik prensipler, teﬂhis, tedavi ve korunmay›
içermelidir. Hastane personeline bu konuda yeterli e¤itim verilmelidir. Personel biyolojik ajanlarla oluﬂan hastal›klar›n bulgular›n›, semptomlar›n›, tan› yöntemlerini ve baﬂlang›ç tedavilerini
bilmelidir. Laboratuvar personeli ve patologlar,
biyolojik ajanlar›n toplanmas› ve taﬂ›nmas› konusunda bilgi sahibi olmal›d›r. Maruziyet riski
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yüksek olan iﬂlemler (dekontaminasyon gibi) s›ras›nda personelin daha ileri düzeyde korunmas› için ek malzemelerin kullan›m› konusunda görev alacak personeller e¤itilmelidir. Personel
e¤itimi aral›kl› olarak tekrarlanmal› ve bilgiler tazelenmelidir (7).
B‹YOLOJ‹K AJANLAR ve ‹NFEKS‹YON
KONTROL ÖNER‹LER‹ (11-14)
Kategori A’daki Biyolojik Ajanlar
B. anthracis: ﬁarbon hastal›¤›n›n insandan insana geçiﬂ riski çok düﬂüktür. Bu hastalar›n bak›m› için standart korunma tedbirleri yeterlidir.
Örne¤in; deri ﬂarbonunda lezyon, antibiyotik tedavisinin ilk 24-48 saatinde kapat›l›r. Bu iﬂlem s›ras›nda disposabl eldivenler veya sterilize edilebilecek eldivenler kullan›l›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›na ve temasta bulunan aile bireylerine profilaktik antibiyotik ve aﬂ› önerilmez; hastal›k ile ilgili
semptom veya bulgu varl›¤›nda hekime baﬂvurmalar› önerilir.
Ölen vakalar›n gömülmesi yerine yak›lmas›
tercih edilir. Ölünün taﬂ›nmas› s›ras›nda su ve
hava geçirmeyen kapal› torbalar kullan›lmal›; ceset torbadan ç›kar›lmamal›d›r. E¤er cesedin yak›lmas›na izin verilmiyorsa, ceset torbas› ile mühürlü tabut içine yerleﬂtirilir ve gömülür.
Yatak çarﬂaflar› ve kontamine materyalleri,
torbalara konur, ya uygun olan biçimde yak›l›r
veya otoklava konur ya da buharla dezenfekte
edilir. Hastan›n öldü¤ü odan›n buharla dezenfeksiyonunun gereksinimi odan›n kontaminasyon derecesine ba¤l›d›r.
Herhangi bir invaziv giriﬂim veya otopsiden
sonra aletler ve lokal alan, sporisidal (%10 formaldehid, %4 gluteraldehid gibi) bir ajanla dezenfekte edilir. ‹yodin kullan›labilir ama dezenfekte edici güçte olmal›d›r; antiseptik güçteki
iyodoforlar genelde sporisidal de¤ildir. Sodyum
veya kalsiyum hipoklorid (10.000 ppm klor içeren hipoklorid) yüzey temizli¤inde kullan›labilir,
ancak organik materyal varl›¤›nda hipoklorid aktivitesi önemli ölçüde azalmaktad›r. Kontamine
giysiler otoklavdan geçirilir.
Variola major (çiçek virüsü): Çiçek virüsü ile
sald›r›da, hastalar HEPA filtresi olan negatif bas›nçl› izolasyon odalar›nda yat›r›l›r. Çok büyük
salg›nlarda hastalar›n evde bak›m› ve karantina
önerilir. Standart tedbirler (maske, eldiven, gözlük), hava yolu ve temas tedbirleri al›nmal›d›r.

166

Biyoterörizm: Hastane ‹nfeksiyonlar› Kontrol Ekibinin Rolü

Risk alt›ndaki sa¤l›k personeli çal›ﬂanlar› aﬂ› olmal›d›r. Tüm kontamine materyaller (çamaﬂ›r,
at›klar gibi) biyolojik at›k torbalar›na toplanmal›
ve otoklava konmadan önce y›kanmal›d›r. Temiz
yüzeyler için standart hastane dezenfektan solüsyonlar› kullan›l›r.
Yersinia pestis: Bubonik vebada hastalar en
az 3 günlük uygun antibiyotik tedavisi alana kadar ayr›lmal› ve vücut s›v›lar›na karﬂ› koruyucu
tedbirler al›nmal›d›r. Sepsis, solunum sistemi
semptomlar› veya pnömonik vebas› olan hastalara karﬂ› damlac›k yolu ile bulaﬂ tedbirleri al›nmal›d›r. Uygun antibiyotik tedavisini en az 4 gün
alana kadar gözlük, maske, eldiven ve önlük kullan›lmal› ve negatif bas›nçl› izolasyon uygulanmal›d›r.
Francisella tularensis (tularemi): ‹zolasyon
veya karantina önerilmemektedir. Standart tedbirlere s›k› uyum önerilir. Özellikle lezyonlar›n
drenaj› s›ras›nda ve elbiselerin, yataklar›n ve
aletlerin dezenfeksiyonu s›ras›nda ›s› ve dezenfektanlar mikroorganizmalar› kolayl›kla inaktive
eder.
Viral hemorajik ateﬂ: Tüm viral hemorajik
ateﬂ virüsleri (dengue ateﬂ virüsü hariç) infeksiyöz aerosollerle geçer. Hava yolu ile bulaﬂ tedbirleri uygulan›r. Tüm vücut s›v›lar› kontamine
kabul edilir. Her hasta özel odada takip edilmelidir. Odaya girmeden önce ön bir bölüm olmal›d›r. Burada dekontaminasyon ve el y›kama yap›lmal›d›r. Odada negatif hava bas›nc› olmal› ve
hava filtre edilmeli. Hava resirkülasyonu olmamal›d›r. Daha sonra hasta transferinin önlenmesi
için semptomlar›n olmad›¤› dönemlerde de hastalar negatif hava bas›nçl› odalarda yat›r›lmal›d›r. Normal bariyerli koruyucu giysiler de personelin korunmas› için yeterli ise de HEPA filtreli
pozitif bas›nçl› maskeler geçirgen olmayan koruyucu giysiler ile birleﬂtirilirse daha yüksek düzey
koruma sa¤lan›r.
Clostridium botulinum toksini: Botulinum kiﬂiden kiﬂiye geçmez. Sa¤l›k personeli çal›ﬂanlar›
standart tedbirler uygulamal›d›r. ‹zolasyon tedbirleri gerekmez. Su ve sabun ile dekontaminasyon, toksine aerosol ﬂeklinde akut maruziyet
sonras› önerilir.
Kategori B ve C’deki Biyolojik Ajanlar
Coxiella burnetii (Q ateﬂi): ‹nsandan insana
yay›l›m› yoktur; dolay›s›yla izolasyon gerekmez.
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Q ateﬂi olan hastalar›n dokular› laboratuvar çal›ﬂanlar› için tehdit oluﬂturur. Biyogüvenlik düzeyi
3 tedbirleri uygulanmal›d›r.
Brucella spp. (bruselloz): ‹nsandan insana
geçiﬂi nadirdir. ‹zolasyon gerekmez. Kültür örnekleri laboratuvar çal›ﬂanlar› için tehdit oluﬂturur. Laboratuvarlarda biyogüvenlik düzeyi 2 veya 3 tedbirleri uygulan›r. Drene olan lezyonlar
için temas izolasyonu önerilir.
Burkholderia mallei (ruam): ‹nsandan insana
geçiﬂi olabilece¤i için izolasyon önerilir. Laboratuvar çal›ﬂanlar› için kültür örnekleri tehdit oluﬂturur. Laboratuvarlarda biyogüvenlik düzeyi 3
tedbirleri uygulan›r.
Alfavirüsleri; Venezuelan ensefalomiyeliti
veya do¤u ve bat› at ensefalomiyeliti: ‹nsandan
insana geçiﬂ olmaz, dolay›s›yla izolasyon gerekmez.
Ricinus communis toksini: Toksin arac›l› bu
sendrom insandan insana geçmez. ‹leri derecede kontamine kiﬂiler elbiselerini de¤iﬂip banyo
yapmal›d›r.
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Clostridium perfringens epsilon toksini: Toksin arac›l› sendromdur; insandan insana geçmez.

11.

Staphylococcus enterotoksin B: Toksin arac›l›
sendromdur; insandan insana geçmez. ‹leri derecede kontamine kiﬂiler elbiselerini de¤iﬂip
banyo yapmal›d›r.

12.

Besin ve su kaynakl› patojenler: El y›kama
yeterlidir.

14.

Nipah virüsü: ‹nsandan insana yay›lmaz. Solunum sistemi sekresyonlar›ndan ve hastalar›n
idrarlar›ndan izole edilir. Potansiyel geçiﬂ olabilece¤i düﬂünülürse izolasyon yöntemlerinin kullan›lmas› ak›lc›d›r.

YAZIﬁMA ADRES‹

Hantavirüs: ‹nsandan insana yay›lmaz. Solunum sistemi sekresyonlar›ndan ve hastalar›n idrarlar›ndan izole edilir. Potansiyel geçiﬂ olabilece¤i düﬂünülürse izolasyon yöntemlerinin kullan›lmas› ak›lc›d›r.
Flavivirüs: ‹nsandan insana vektörler arac›l›¤›
d›ﬂ›nda geçmez.
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