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Noile amenin¡åri microbiologice, ca de

exemplu sindromul respirator acut sever ¿i ac-

tualele forme de gripå umanå cât ¿i posibilitatea

bioterorismului eviden¡iazå nevoia implementårii

unor programe de supraveghere a bolilor in-

fec¡ioase. Crearea de re¡ele de supraveghere pentru

combaterea bioterorismului începe cu includerea

laboratoarelor de microbiologie, care constituie

verigi sau noduri cheie ale re¡elei. Laboratoarele

de microbiologie faciliteazå stabilirea unui diag-

nostic etiologic de suspiciune sau certitudine,

putând fi prima linie de detectare a evenimentelor

neobi¿nuite de natura infec¡ioaså. Datoritå rolului

pivotal în identificarea amenin¡årilor de natura

infec¡ioaså, aceste laboratoare ar trebui så participe

la elaborarea strategiilor de raportare, de transmitere

rapidå a informa¡iilor ¿i de implementare a unor

måsuri de interven¡ie (3).
Tradi¡ional, circula¡ia datelor catre autoritatile

na¡ionale ¿i interna¡ionale este realizatå prin uti-
lizarea strategiilor de supraveghere pasivå. Progra-
mele de supraveghere activå, utilizând tehnici ¿i

metodologii noi, sunt superioare în detectarea tim-
purie a caracteristicilor neobi¿nuite ale patogenilor

microbieni ¿i apari¡iei focarelor epidemice. Im-
plementarea unor strategii de råspuns la situa¡ii ne-
obi¿nuite trebuie planificatå ¿i realizatå în cooperare

cu laboratoarele de microbiologie, iar protocoalele
de interven¡ie trebuie definite prin participarea

microbiologilor clinici.
Microorganismelor prezinta un risc infec¡ios,

clasificat de OMS-Organiza¡ia Mondialå a Sånåtå¡ii

în 4 grupe de risc individual ¿i colectiv.
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REZUMAT

Laboratorul de microbiologie este considerat prima linie de detectare a evenimentelor neobi¿nuite, de natura infec¡ioaså. Circula¡ia
datelor cåtre autoritå¡ile na¡ionala ¿i interna¡ionale este realizatå prin utilizarea strategiilor de supraveghere pasivå ¿i activå. OMS
a clasificat microorganismele în 4 grupe de risc infec¡ios. De asemenea, OMS a clasificat laboratoarele de microbiologie în 4
niveluri, în func¡ie de gradul de protec¡ie necesar pentru personal, mediul înconjuråtor ¿i comunitate: nivele I ¿i II – laboratoare de
bazå, nivel III – nivel restrictiv, nivel IV – laborator de maximå restric¡ie. Limitarea bioriscului constå în asigurarea barierelor

antiinfec¡ioase, primare ¿i secundare. Regulile de siguran¡å microbiologicå ¿i antiepidemicå impun ca laboratoarele de microbiologie
så func¡ioneze în circuit cu sens unic. Echipamentul individual de protec¡ie este obligatoriu pentru personal, iar activitatea trebuie
så se desfå¿oare în boxe de siguran¡å antiepidemicå. Dotarea tehnicå obligatorie a laboratoarelor de microbiologie include
aparatura de sterilizare, iar controlul eficien¡ei sterilizarii trebuie efectuat periodic prin teste chimice ¿i biologice.

Cuvinte cheie: bioterorism, biorisc, grupe de risc, biosiguran¡å, biosecuritate

ABSTRACT

The microbiology laboratory is considered to be the first line for detection of unusual biological events. The national and international
authorities receive the informational flux through the use of passive or active surveillance strategies. WHO has classified
microorganisms in 4 infectious risk groups. WHO has also classified microbiology laboratories în 4 levels, based on protection

level necessary for personnel, environment and community: BSL I/II-basic laboratories; BSL III- restrictive level and BSL IV-maxim
restrictive level. Biorisk reduction consists in primary and secondary antiinfectious barriers. Biorisk hazard necessitates one way
circuit inside the microbiology laboratories. Specific biosafety rules are wearing special equipment by the laboratory personnel and
running specific activities inside biosafety cabinets. Each microbiology laboratory is mandatory to be equipped with sterilising
devises and the control of sterilizing efficiency must be done periodically through chemical and biological tests.
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Lucrul cu agen¡i microbiologici cu un înalt risc
patogen impune reguli stricte de control al bioriscului
în cadrul laboratoarelor de microbiologie. Pro-
cedurile de biosiguran¡å descriu caile de manuire ¿i
lucrul corespunzåtor cu patogenii în cadrul labora-
torului de microbiologie, în vederea minimizårii
riscului de expunere ¿i de infec¡ii secundare. Pro-
cedurile de biosecuritate descriu responsabilitå¡ile
¿i metode de cuantificare a materialelor biologice
utilizate în cadrul laboratorului de microbiologie, în
vederea protejårii lor de pierdere, furt sau folosire
rea-voitå, inten¡ionalå.

Laboratoarele de microbiologie sunt clasificate
de OMS în 4 niveluri diferite, în func¡ie de gradul
de protec¡ie necesar pentru personal, mediu
înconjuråtor ¿i comunitate. În func¡ie de exigen¡a
siguran¡ei antiinfec¡ioase existå 4 niveluri diferite:
nivelurile I ¿i II corespund laboratoarelor de bazå,
nivelul III laboratoarelor cu regim restrictiv, iar

nivelul IV laboratoarelor cu regim de maximå
restric¡ie. Majoritatea agen¡ilor biologici umani ne-
cesitå precau¡ii din categoria II. Dacå pentru
identificare se folosesc opera¡ii, ca de exemplu:
sonicarea, mojararea, centrifugarea, agitarea ener-
gicå, opera¡ii prin care se formeazå aerosoli cu
poten¡ial infec¡ios, sunt necesare måsuri de protec¡ie
de nivel II-III. Måsurile de siguran¡å din categoria
IV sunt necesare dacå se lucreazå cu agen¡i înalt
infec¡io¿i, posibil letali, cu cale de infectare aerianå
¿i pentru care nu sunt disponibile mijloace cores-
punzåtoare de tratament sau vaccine (1).

Un laborator este autorizat så manipuleze
microorganisme cu un anumit grad de risc, numai
în måsura în care personalul este pregåtit pro-
fesional ¿i poate fi monitorizatå periodic starea de
sånåtate a acestuia, existå dotårile necesare ¿i se
pot aplica metodele de siguran¡å pentru prevenirea
råspândirii agen¡ilor infec¡io¿i.

Tabelul 1.
Clasificarea agen¡ilor infec¡io¿i în raport cu riscul infec¡iei de laborator (11,12,13 )

Tabelul 2.

Clasificarea laboratoarelor în func¡ie de exigen¡a siguran¡ei antiinfec¡ioase (8,13)
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În laboratoarele de microbiologie sunt obli-
gatorii måsuri de preven¡ie privind limitarea rås-

pândirii germenilor patogeni în laborator, preven¡ie
pentru personal ¿i pentru råspândirea germenilor

patogeni în mediu ¿i care reprezintå bariere anti-
infec¡ioase (8,11,12,13). Barierele antiinfec¡ioase
se referå la practicile ¿i tehnicile de microbiologie

utilizate în manipularea probelor biologice, sigu-
ran¡a echipamentului (bariere primare) ¿i facilitå¡ile

laboratorului (bariere secundare).

A. Practicile ¿i tehnicile de microbiologie uti-

lizate
În cadrul laboratoarelor de microbiologie clinicå

este necesarå respectarea practicilor standard re-
feritoare la probele biologice, mediile de culturå ¿i
reactivi, recipientele ¿i reziduurile infec¡ioase ¿i la

personalul de laborator. Regulile de siguran¡å micro-
biologicå ¿i antiepidemicå impun ca laboratorul de

microbiologie clinicå så func¡ioneze cu circuit în
sens unic (separarea în timp ¿i spa¡iu a circula¡iei
probelor biologice, pentru evitarea contaminårilor

încruci¿ate) ¿i så existe acces limitat sau controlat
în cadrul laboratorului.

Transportul probelor biologice poten¡ial pato-
logice cåtre compartimentele de diagnostic, se

realizeazå în cutii din material lavabil, cu capac ¿i
etichetate (10). Metodele de diagnostic de labo-
rator îmbinå tehnicile clasice (cultivarea, imuno-

diagnosticul-ELISA) cu tehnicile moderne ¿i
rapide (de exemplu: tehnici moleculare, ampli-

ficare genicå – PCR). Prin reac¡ii de amplificare
genicå, folosind primeri universali, este posibilå
identificarea agentului etiologic bacterian, fungic

sau viral, în câteva ore (5,6,7). În incinta labora-
torului trebuie respectate urmåtoarele: etichetarea

recoltoarelor cu însemnul riscului biologic pentru
produsele provenite de la pacien¡i infecta¡i HIV,
cu virusul hepatitei B, C sau alte microorganisme

din categoriile II ¿i III; interzicerea pipetårii cu gura
(se folosesc dispozitive de pipetare); folosirea

anselor ¿i pipetelor de unicå utilizare în locul celor
din sticlå sau reutilizabile; folosirea tuburilor ¿i a
recipientelor din sticlå termorezistentå, cu dopuri

sau capi¿oane din metal, în¿urubabile; înlocuirea
sticlåriei cu fisuri; descårcarea ansei cu cultura de

Mycobacterii (aderen¡å la buclå) în flacon cu nisip
¿i alcool 96%, înainte de flambarea ei (evitarea
formårii de aerosoli).

Materialul infec¡ios rezultat din procesul de
prelucrare bacteriologicå precum ¿i din etapele de

diagnostic, este recuperat în saci autoclavabili,
separând sticlåria de materialul plastic, apoi în
gåle¡i de inox cu capac, etichetate corespunzåtor.

De¿eurile rezultate se autoclaveazå ¿i se transportå
în cutii galbene de carton, etichetate, cåtre un

incinerator autorizat. Materialele contaminate
în¡epåtoare – tåietoare (ace de seringå, lame de

bisturiu) se încarcå în recipiente de plastic galbene
cu capac, etichetate corespunzåtor ¿i se incine-
reazå.

Dezinfec¡ia este distrugerea formelor vegetative
ale microorganismelor, nu ¿i a sporilor. Substan¡ele

dezinfectante sunt agen¡i chimici cu efect anti-
bacterian nespecific. Substan¡ele dezinfectante se
aplicå numai pe suprafe¡e inerte datoritå efectelor

iritante sau toxice, iar substan¡ele antiseptice,
având toxicitatea mai reduså pot fi aplicate pe te-

gument, mucoase sau plågi. Cele mai sensibile la
ac¡iunea substan¡elor dezinfectante sunt orga-
nismele în forma vegetativå: bacterii, fungi, pro-

tozoare ¿i virusurile cu înveli¿ lipidic. Relativ
rezistente la substantele dezinfectante sunt

Mycobacteriile ¿i virusurile nude, iar endosporii
bacterieni ¿i mul¡i dintre fungi sunt foarte rezisten¡i
(2,8,9). Substan¡ele dezinfectante folosite în

laboratorul de microbiologie sunt: deriva¡i fenolici,
deriva¡i de clor-hipoclorit, cloramina (Secusept,

Pursept), alcool etilic (70-96%), Big – Spray
(etanol, propanol), etc. în laboratoarele de micro-

biologie sterilizarea se ob¡ine prin mai multe
tehnici: caldura uscatå (aer cald, flambare, inci-
nerare); caldura umedå (autoclavare) radia¡ii ultra-

violete (låmpi germicide); filtrare (filtre HEPA,
Milipore–0,22µm). Controlul eficien¡ei sterilizårii

se efectueazå prin metode chimice ¿i bacteriologice
(Bacillus stearotermophilus ¿i Bacillus subtilis).

B. Siguran¡a echipamentului (bariere pri-
mare)

Personalul din laborator trebuie så respecte
urmåtoarele reguli: purtarea obligatorie a echipa-
mentului individual de protec¡ie în timpul acti-

vitå¡ii ¿i påstrarea separatå a hainelor de exterior;
interzicerea consumului de alimente ¿i båuturi ¿i

a fumatului în incinta laboratorului; efectuarea
controlului medical periodic precum ¿i vaccinarea
conform programelor na¡ionale de sånåtate; cu-

noa¿terea riscului poten¡ial reprezentat de micro-
organismele manipulate, a cåilor de patrundere în

organism ¿i a metodelor corecte de limitare a
accesului la por¡ile de intrare. Cele mai importante
måsuri de protec¡ie pentru personal sunt: reducerea

formårii de picaturi sau de aerosoli în timpul
prelucrårii probelor biologice ¿i purtarea echi-

pamentului de protec¡ie, întrucât por¡ile de intrare
sunt reprezentate de mucoase (nazalå, oralå,
ocularå, bucalå) ¿i pielea lezatå. Echipamentul de
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protec¡ie adecvat este reprezentat de halate, må¿ti
faciale (3M), ochelari de protec¡ie panoramici,

capi¿oane, månu¿i, cotiere, papuci de unicå
folosin¡å (4,11,12).

În cadrul barierelor primare sunt incluse ¿i
boxele de siguran¡å antiepidemicå. Boxele din
clasele I ¿i II se folosesc pentru manipularea mi-

croorganismelor din grupul II ¿i III de risc (la-
boratoare clinice ¿i laboratoare cu regim restrictiv),

iar boxele din clasa III pentru manipularea
microorganismelor din grupul IV de risc.

C. Facilitå¡i (bariere secundare)
Pentru construc¡ia ¿i instala¡iile laboratorului

sunt recomandate urmåtoarele exigen¡e: pere¡i
interiori netezi, cu suprafa¡a lavabilå, care permit
spålarea ¿i dezinfectarea periodicå; tavan neted,

fårå profile care re¡in praf; pavimente fårå ¿an¡uri,
fisuri, lavabile, u¿or de dezinfectat; u¿i cu des-

chidere spre culoar; instala¡ii de gaze naturale,
electricå, de apå curentå rece ¿i caldå, aer con-
di¡ionat; iluminare corectå-luminå naturalå directå

¿i tuburi fluorescente, fixate pe tavan; chiuvete din
materiale necorozive cu surse de apå caldå ¿i rece,

rezervoare pentru såpun lichid ¿i prosoape din
hârtie de unicå folosin¡å; uneori sta¡ie de spålare

automatå a ochilor ¿i robinete de apå cu deschidere
automatå.

Mobilierul – de preferat de tip modular trebuie
confec¡ionat din materiale rezistente, u¿or de curå¡at

¿i dezinfectat; mesele de lucru trebuie så fie
prevazute cu blat neted, neinflamabil, impermeabil,
necoroziv; dulapurile sunt fie suspendate la perete,

fie la o distan¡å minimå de 15-20 cm de la podea.
Traficul în laborator poate fi restric¡ionat sau controlat

func¡ie de nivelul de biosiguran¡å al laboratorului.
În echipamentul specific un loc deosebit este

ocupat de pupinele, care asigurå sterilizarea uscatå

pentru sticlåria de laborator ¿i de autoclave, care
asigurå sterilizarea cu vapori sub presiune a me-

diilor lichide ¿i solide cât ¿i a de¿eurilor infec¡ioase.
Folosirea boxelor de siguran¡å antiepidemicå de
clasa I, II sau III este recomandatå în func¡ie de

nivelul de biorisc al laboratorului, iar lucrul pe
masa deschiså este permis doar în laboratoarele

de nivel I sau II.
Coordonatorul laboratorului de microbiologie

este råspunzåtor de implementarea ¿i respectarea

måsurilor de protec¡ie antiepidemicå specificå, a
måsurilor generale de protec¡ie a muncii, cât ¿i a

måsurilor de prevenire ¿i stingere a incendiilor în
incinta laboratorului clinic.
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