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 Σε ένα διαγνωστικό-ερευνητικό µικροβιολογικό εργαστήριο στο οποίο γίνεται χειρισµός 
µολυσµατικού ή δυνητικά µολυσµατικού βιολογικού υλικού µε συµβατικές µικροβιολογικές µεθόδους 
(καλλιέργειες-ανακαλλιέργειες, βιοχηµικός χαρακτηρισµός κ.τ.λ.) ή/και  µε τεχνικές µοριακής 
βιολογίας (PCR-PFLPs, SSCP, νουκλεοτιδική ανάλυση DNA, κ.τ.λ.) είναι αναπόφευκτη η δηµιουργία 
αερολυµάτων, που ενδεχοµένως να περιέχουν δυνητικά παθογόνους µικροοργανισµούς. Τα 
αερολύµατα που δηµιουργούνται κατά τις εργαστηριακές πρακτικές µπορούν να περιέχουν 
µικροοργανισµούς  µε την µορφή σωµατιδίων (π.χ. λυοφιλιοποιηµένα κύτταρα) ή µε την µορφή 
µικροσταγονιδίων (π.χ. κύτταρα καλλιεργειών) µε διάµετρο µικρότερη των 150 µm τα οποία  
αιωρούνται εντός του εργαστηρίου. Οι εργαζόµενοι εισπνέοντας µολυσµατικά αερολύµατα µπορούν 
να προσβληθούν από τον παθογόνο µικροοργανισµό και να εκδηλώσουν λοιµώξεις των οποίων η 
βαρύτητα ποικίλει ανάλογα µε το είδος του µικροοργανισµού και την ανοσολογική κατάσταση του 
ξενιστή (εργαζοµένου) ενώ πολλές από αυτές µπορούν να αποβούν µοιραίες.   
Για την εξάλειψη ή τον περιορισµό του κινδύνου των εισπνεόµενων αερολυµάτων στον εργαστηριακό 
χώρο χρησιµοποιούνται κατά κανόνα οι θάλαµοι ασφαλείας (Βiological safety cabinets-ΒSCs). Ο 
θάλαµος ασφαλείας αποτελεί εργαστηριακό εξοπλισµό, ο οποίος, αν επιλεγεί και χρησιµοποιηθεί µε 
σωστό τρόπο, παίζει σηµαντικότατο ρόλο στην πρόληψη ενδεχόµενης µόλυνσης των εργαζοµένων 
από   µολυσµατικά αερολύµατα και για τον λόγο αυτό θεωρείται εξοπλισµός συλλογικής προστασίας. 
Από την άλλη πλευρά ο θάλαµος ασφαλείας εγγυάται την ασφάλεια του βιολογικού δείγµατος 
προλαµβάνοντας εξωτερικές ή διασταυρούµενες επιµολύνσεις [1].  
Σε ένα θάλαµο ασφαλείας εκτελούνται  όλες οι εργαστηριακές διαδικασίες που παράγουν αερολύµατα 
τα οποία, µέσω του συστήµατος απαγωγής του θαλάµου, διοχετεύονται εκτός του εργαστηρίου. Έτσι 
ο εργαζόµενος ο οποίος χειρίζεται τους βιολογικούς παράγοντες προστατεύεται από τον κίνδυνο 
εισπνοής  αερολυµάτων είτε από τη νηµατική ροή αέρα της καµπίνας η οποία δρα σαν «κουρτίνα 
προστασίας» εµποδίζοντας  την έξοδο των αερολυµάτων  στον περιβάλλοντα εργαστηριακό χώρο 
(θάλαµος ασφαλείας τύπου Ι και ΙΙ) είτε από φυσικά συστήµατα προστασίας (θάλαµος ασφαλείας 
τύπου ΙΙΙ).  
Βάσει διεθνών προδιαγραφών (NFS-49 USA, BSI 5726 GB, 5300 Bonn Cermany, 2252 Australia, 
AFNOR-NF-PPX 44-201 France) οι βιολογικοί θάλαµοι ασφαλείας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες 
ανάλογα µε το εγγυηµένο επίπεδο προστασίας: 
Θάλαµοι ασφαλείας τύπου Ι (ΒSC-Ι): Είναι θάλαµοι που εγγυώνται την προστασία του χειριστή 
µέσω µιας εισερχόµενης νηµατικής ροής αέρα αλλά όχι του προϊόντος (βιολογικού υλικού) αφού ο 
εισερχόµενος αέρας δεν φιλτράρεται (εικόνα 1). Χαρακτηρίζονται από την παρουσία φίλτρων HEPA 
στον αεραγωγό του εξερχόµενου αέρα. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον χειρισµό βιολογικών 
παραγόντων χαµηλής επικινδυνότητας (οµάδες βιολογικών παραγόντων 1 και 2) και για διαδικασίες 
που δεν απαιτούν την προστασία του βιολογικού δείγµατος.       
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Θάλαµοι ασφαλείας τύπου ΙΙ (ΒSC-ΙΙ): Οι θάλαµοι αυτού του τύπου χρησιµοποιούνται στα 
περισσότερα µικροβιολογικά εργαστήρια  Είναι θάλαµοι κατασκευασµένοι α) για την προστασία του 
χειριστή, β) την προστασία του βιολογικού υλικού το οποίο χειρίζεται ο εργαζόµενος και γ) την 
προστασία του περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτή την κατηγορία των θαλάµων  η εισερχόµενη 
νηµατοειδής ροή του αέρα απορροφάται κάτω από τον πάγκο εργασίας του θαλάµου, φιλτράρεται και  
επανέρχεται πάλι στην κυκλοφορία από πάνω προς τα κάτω (εικόνα 2). ∆ηµιουργείται µε αυτό τον 
τρόπο µια κάθετη νηµατοειδής ροή αποστειρωµένου αέρα που αποτελεί ένα «τείχος προστασίας» 
µεταξύ του εσωτερικού της καµπίνας και του χειριστή. Ο εισερχόµενος αέρας περνά προληπτικά 
µέσω φίλτρου HEPA ενώ ένα 2ο φίλτρο HEPA χρησιµοποιείται για τον εξερχόµενο αέρα..  
Να σηµειωθεί ότι ενώ όλοι οι θάλαµοι ασφαλείας τύπου ΙΙ χαρακτηρίζονται από την κάθετη 
νηµατοειδή ροή του αέρα στον πάγκο εργασίας, υπάρχουν διαφορές στην εσωτερική αεροδυναµική 
τους (ποσοστό του επανακυκλοφορούµενου ή απαγόµενου αέρα) και µε αυτό το κριτήριο 
διακρίνονται σε 3 υποτύπους: 
1. Υπότυπος ΙΙ Α.: το 70% του αέρα επανακυκλοφορεί και το 30% απάγεται στον εξωτερικό χώρο. 
Χρησιµοποιείται για µικροοργανισµούς χαµηλής επικινδυνότητας (κατηγορίες 1 και 2) αλλά και για 
χειρισµούς µικρών ποσοτήτων τοξικών µη πτητικών χηµικών ουσιών και ραδιονουκλιδίων (των 
οποίων ιχνοστοιχεία ενδέχεται να υπάρχουν σε καλλιέργειες) 
2. Υπότυπος ΙΙ B1: το 30% του αέρα επανακυκλοφορεί ενώ το υπόλοιπο 70% διοχετεύεται 
απευθείας εκτός του εργαστηρίου µέσω αεραγωγού που βρίσκεται στο πίσω µέρος του θαλάµου. Είναι 

Εικόνα 1:  Σχηµατικό διάγραµµα βιολογικού θαλάµου ασφαλείας τύπου Ι  
Α = Πρόσθιο άνοιγµα, Β = διαφανές παραπέτασµα, Γ= φίλτρο HEPA εξερχόµενου αέρα, ∆ = αεραγωγός 
 εξερχόµενου αέρα.   (WHO-laboratory biosafety manual-3rd edition τροποποιηµένο) 
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κατάλληλος για χειρισµό βιολογικών παραγόντων µεσαίας επικινδυνότητας (κατηγορίες 2 και 3) και 
µεγαλύτερων ποσοτήτων τοξικών, πτητικών ή ραδιενεργών χηµικών ουσιών σε σχέση µε τον 
προηγούµενο υπότυπο θαλάµου. 
3. Υπότυπος ΙΙ B2: απάγεται το 100% του  φιλτραρισµένου αέρα. Ενδείκνυται για χειρισµό 
παθογόνων µικροοργανισµών των κατηγοριών 2 και 3, και για καλλιέργειες επεξεργασµένες µε 
καρκινογόνες ή µεταλλαξιογόνες ή µε ραδιοενεργά ισότοπα  χηµικές ουσίες.   
 

 

                       

. 

 

 

Θάλαµοι ασφαλείας τύπου ΙΙΙ (ΒSC-ΙΙΙ): Είναι θάλαµοι «glove box» ερµητικά κλειστοί. Ο 
χειριστής επεξεργάζεται το βιολογικό υλικό αφού φορέσει τα ειδικά πλαστικά γάντια τα οποία 
αποτελούν µέρος του θαλάµου (εικόνα 3). Ο αέρας εισέρχεται στον θάλαµο µέσω ενός φίλτρου HEPA 
και εξέρχεται µέσω διπλού φίλτρου HEPA δηµιουργώντας στο εσωτερικό αρνητική πίεση. 

Εικόνα 2: Σχηµατικό διάγραµµα βιολογικού θαλάµου ασφαλείας τύπου ΙΙΑ. [2] 
Α = Πρόσθιο άνοιγµα, Β = διαφανές παραπέτασµα, Γ= φίλτρο HEPA εξερχόµενου αέρα, 
∆ = αεραγωγός εξερχόµενου αέρα, Ε= φίλτρο HEPA εισερχόµενου αέρα, Ζ= σύστηµα 
απαγωγής.   (WHO-laboratory biosafety manual-3rd edition τροποποιηµένο) 
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Χρησιµοποιείται για τον χειρισµό µικροοργανισµών υψηλής επικινδυνότητας (οµάδα 4) και  
προσφέρει απόλυτη προστασία στον χειριστή.  
  

              

 

 

 

  

Πολύ σηµαντικό για την προστασία της υγείας του χειριστή  αλλά και του βιολογικού δείγµατος από 
τις επιµολύνσεις είναι  η γνώση εκ µέρους των εργαζοµένων των βασικών αρχών λειτουργίας του 
θαλάµου ασφαλείας και των ορθών πρακτικών εργασίας που πρέπει να εφαρµοστούν  κατά  τον 
χειρισµό των βιολογικών δειγµάτων στο εσωτερικό του. Στον πίνακα 1  είναι καταγεγραµµένες οι 
κυριότερες οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας [2] σχετικά µε την σωστή χρήση των 
θαλάµων ασφαλείας: 
 

 

Εικόνα 3: Σχηµατικό διάγραµµα βιολογικού θαλάµου ασφαλείας τύπου ΙΙΑ. [2[ 
Α = Γάντια χεριών-βραχιόνων, Β = διαφανές παραπέτασµα, Γ= διπλά φίλτρα HEPA εξερχόµενου αέρα,   
∆ = φίλτρο HEPA εισερχόµενου αέρα, Ε= αυτόκαυστο διπλής εισόδου ή άνοιγµα εισαγωγής του βιολογικού 
υλικού,  Ζ= δοχείο συλλογής των βιολογικών αποβλήτων.  (WHO-laboratory biosafety manual-3rd edition 
τροποποιηµένο) 
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Ο θάλαµος ασφαλείας πρέπει να είναι ο κατάλληλος ανάλογα µε τον βιολογικό παράγοντα που υπάρχει ή που 
ενδέχεται να υπάρχει στο υπό επεξεργασία βιολογικό δείγµα.(θάλαµος τύπου Ι,ΙΙ και ΙΙΙ) 
Μετά την εγκατάσταση του θαλάµου πρέπει να οριστεί περιοδικό πρόγραµµα συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

Πριν την έναρξη της εργασίας βεβαιωθείτε ότι οι λάµπες UV του θαλάµου είναι σβηστές. 
Το πρόσθιο γυάλινο διαφανές παραπέτασµα,  ρυθµίζεται καθ΄ύψος, ανάλογα µε το ύψος του χειριστή. 

Αρχίστε την εργασία στον θάλαµο ασφαλείας τουλάχιστον 10 λεπτά µετά την λειτουργία του κινητήρα του έτσι 
ώστε να σταθεροποιηθεί η νηµατική ροή του αέρα. 
Ο χειρισµός των βιολογικών παραγόντων γίνεται στο µέσον και στο βάθος της επιφάνειας εργασίας. 
Στους θαλάµους ασφαλείας τύπου ΙΙ και ΙΙΙ απαγορεύεται η χρήση των λύχνων Bunsen (γκαζάκια) αφού 
δηµιουργούν ανοδικά ρεύµατα  ζεστού αέρα τα οποία διαταράσσουν την προδιαγραµµένη εσωτερική νηµατική ροή  
του αέρα. 

Η απολύµανση των θαλάµων να γίνεται µε διάλυµα αιθανόλης 70% ή υποχλωρικού νατρίου 0.05% σε συνδυασµό 
µε την υπεριώδη ακτινοβολία των UV λαµπτήρων του θαλάµου. 
Στην περίπτωση που χυθεί βιολογικό υλικό στον πάγκο εργασίας του θαλάµου ασφαλείας ακολουθείστε την 
παρακάτω διαδικασία: 
                     ►Μην σβήσετε τον θάλαµο ασφαλείας. 
                     ►Καθαρίστε άµεσα τον πάγκο εργασίας µε διηθητικό χαρτί εµποτισµένο µε απολυµαντική ουσία 
                     ►Απολυµάνετε τα τοιχώµατα και τις επιφάνειες του θαλάµου. Αν ο πάγκος εργασίας είναι 
συνεχόµενος επικαλύψτετο µε απολυµαντικό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αν ο πάγκος εργασίας είναι διάτρητος 
απολυµάνετε κάθε στοιχείο του ξεχωριστά 
                      ► αφήστε τον θάλαµο 20 λεπτά σε λειτουργία µετά την διαδικασία της απολύµανσης 
 

 
Πίνακας 1. Οδηγίες για την  ασφαλή  χρήση των βιολογικών θαλάµων ασφαλείας [1,2] 

  
Πρέπει να επισηµανθεί ότι κατά την χρήση των θαλάµων ασφαλείας  τύπου Ι και ΙΙ αν και ο 
εργαζόµενος προστατεύεται από τον κίνδυνο εισπνοής των αερολυµάτων, τα χέρια του είναι 
εκτεθειµένα στον βιολογικό παράγοντα αφού βρίσκονται στο εσωτερικό του θαλάµου. Είναι λοιπόν 
επιτακτική σε τέτοιου είδους εργασίες  η χρήση των κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας όπως 
τα γάντια latex και η εργαστηριακή ποδιά µε κουµπωµένα τα µανίκια [3,4].  

 
 

ΕΠΙΠΕ∆Α ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 

 Οι θάλαµοι ασφαλείας αν και είναι αποτελεσµατικοί έναντι των αερολυµάτων εντούτοις από 
µόνοι τους δεν προσφέρουν την µέγιστη προστασία στους εργαζόµενους. Για την ασφάλεια της 
εργασίας στα διαγνωστικά–ερευνητικά µικροβιολογικά εργαστήρια είναι αναγκαία η παρεµβατικού 
χαρακτήρα  λήψη µέτρων πρόληψης σε περισσότερα από ένα µέτωπα. Καταρχάς είναι σηµαντικό να 
εφαρµόζονται σωστά όλες εκείνες οι µικροβιολογικές τεχνικές οι οποίες δεν µπορούν να γίνονται 
αυτοµατοποιηµένα µέσω ειδικών  εξοπλισµών/συσκευών. Είναι επίσης αναγκαίο οι χειρισµοί των 
βιολογικών παραγόντων να γίνονται στους κατάλληλους θαλάµους ασφαλείας, να εφαρµόζονται οι 
βασικοί κανόνες εργαστηριακής συµπεριφοράς [3] (όπως η µηχανική αναρρόφηση των βιολογικών 
υγρών, η τήρηση των εργαστηριακών πρωτοκόλλων, η συστηµατική χρήση των µέσων ατοµικής 
προστασίας,…) και υγιεινής [2] (όπως η απαγόρευση φαγητού κατά την διάρκεια της εργασίας, η 
σωστή υγιεινή των χεριών, η απαγόρευση περιβολής εκτός του εργαστηρίου µε την εργαστηριακή 
ποδιά,….). 
Είναι αναγκαίο λοιπόν για τη επίτευξη της µέγιστης προστασίας των εργαζοµένων να επέµβουµε σε 
περισσότερα σηµεία και σε πολλαπλά επίπεδα εφαρµόζοντας την κατάλληλη στρατηγική.  
Η στρατηγική που ακολουθείται, είναι εκείνη της ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας και  βασίζεται 
στην έννοια του «περιορισµού» (containment) των βιολογικών παραγόντων. Ό όρος «περιορισµός» 
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αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να  εφαρµοστούν έτσι ώστε να προληφθεί ή να ελεγχθεί η έκθεση 
των εργαζοµένων στους βιολογικούς παράγοντες όχι µόνο στο εσωτερικό του εργαστηρίου αλλά και 
κοντά ή έξω από αυτό. Οι διαδικασίες αυτές µπορούν σχηµατικά  να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις 
οµάδες: α) σε διαδικασίες που στοχεύουν στην οργάνωση της εργασίας β) σε διαδικασίες που 
βασίζονται στην τεχνολογική εξέλιξη και γ) σε διαδικασίες που βασίζονται στην αντικατάσταση µιας 
επικίνδυνης εργαστηριακής πρακτικής από µία άλλη που δεν είναι επικίνδυνη ή είναι λιγότερο 
επικίνδυνη.   
 Όταν οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες αφορούν την προστασία  των εργαζοµένων και του άµεσου 
εργαστηριακού περιβάλλοντος  µιλάµε για πρωτοβάθµιο περιορισµό της επικινδυνότητας (primary 
containment) ενώ όταν έχουν στόχο την προστασία όλων των εργαζοµένων στο εργαστήριο καθώς και 
του εξωτερικού περιβάλλοντος µιλάµε για δευτεροβάθµιο περιορισµό (secondary containment).   
Ο πρωτοβάθµιος περιορισµός επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή καθορισµένων µικροβιολογικών 
µεθόδων και τεχνικών, την χρήση του κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισµού  (όπως οι θάλαµοι 
ασφαλείας τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) και την συστηµατική χρήση των κατάλληλων µέσων ατοµικής 
προστασίας (γάντια, προστατευτικά γυαλιά, εργαστηριακός ιµατισµός κ.τ.λ.).  
Να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση ατυχήµατος ο πρωτοβάθµιος περιορισµός  µπορεί να µην είναι 
επαρκής για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ειδικά όταν οι εργαζόµενοι χειρίζονται 
παθογόνους βιολογικούς παράγοντες των κατηγοριών 3 και 4  που µεταδίδονται αερογενώς. Την 
µεταφορά των παθογόνων βιολογικών παραγόντων  στο εξωτερικό περιβάλλον του εργαστηρίου  
αποτρέπει ο δευτερογενής περιορισµός ο οποίος επιτυγχάνεται µε επαρκείς και κατάλληλες κτιριακές 
εγκαταστάσεις (φυσικά συστήµατα ασφαλείας) και την εφαρµογή σε αυτές συγκεκριµένων 
λειτουργικών διαδικασιών (ελεγχόµενη είσοδος, ασφαλής διάθεση απορριµµάτων, λειτουργία 
συστηµάτων εξαερισµού, παροχή µέσων απολύµανσης-αποστείρωσης κ.τ.λ.)[5]. 
Για την επίτευξη τόσο του πρωτοβάθµιου όσο και του δευτεροβάθµιου περιορισµού είναι αναγκαία η 
λήψη µέτρων ασφαλείας, ιεραρχικά ταξινοµηµένων, τα οποία αυξάνονται κατά περίπτωση ανάλογα µε 
την επικινδυνότητα του βιολογικού παράγοντα. Η λήψη µίας σειράς τέτοιων µέτρων οδηγεί στην 
δηµιουργία επιπέδων ασφαλείας ή καλύτερα επιπέδων βιοασφάλειας (biosafety level ή BSL), τα οποία 
στοχεύουν στην αποτελεσµατική προστασία των εργαζοµένων του εργαστηρίου.  
Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας [2] οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί και 
στην Ευρωπαϊκή  νοµοθεσία υπάρχουν τα παρακάτω επίπεδα βιοασφάλειας: 
1. Επίπεδο βιοασφάλειας 1 (BSL-1): Εφαρµόζεται κυρίως σε εργαστήρια προορισµένα για 
διδακτικούς σκοπούς. Συνιστάται στις περιπτώσεις χειρισµού µικροοργανισµών που δεν προκαλούν 
λοιµώξεις (Bacillus subtilis, Naegleria gruberi)  για οποίες είναι αρκετή η τήρηση των βασικών 
κανόνων ασφάλειας όπως προσδιορίζονται από τα µεθοδολογικά πρωτόκολλα. 
2. Επίπεδο βιοασφάλειας 2 (BSL-2):  Εφαρµόζεται σε διαγνωστικά–ερευνητικά  εργαστήρια στα 
οποία χρησιµοποιούνται βιολογικά δείγµατα (αίµα και παράγωγά του, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ιστοί, 
κ.τ.λ) καθώς και στο µεγαλύτερο ποσοστό των µικροβιολογικών εργαστηρίων των νοσοκοµείων [16]. 
Για οποιαδήποτε µεθοδολογική διαδικασία η οποία µπορεί να παράγει αερολύµατα χρησιµοποιούνται 
απαραίτητα οι ενδεικνυόµενοι  θάλαµοι ασφαλείας. Συνήθως οι χειριζόµενοι µικροοργανισµοί στο 
συγκεκριµένο επίπεδο βιοασφάλειας ανήκουν στην οµάδα επικινδυνότητας 2 (σαλµονέλες, ιοί της 
γρίπης, της ανεµοβλογιάς κ.τ.λ.). Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις [6] όπου το επίπεδο βιοασφάλειας 
2 εφαρµόζεται και σε βιολογικούς παράγοντες της οµάδας 3 οι οποίοι δεν µεταδίδονται αερογενώς 
(π.χ. ο ιός HIV [AIDS], οι ιοί της ηπατίτιδας Β και C,  κ.τ.λ.) 
3. Επίπεδο βιοασφάλειας 3 (BSL-3):  Εφαρµόζεται σε µικροβιολογικά εργαστήρια όπου 
χρησιµοποιούνται κυρίως αερογενώς µεταδιδόµενοι βιολογικοί παράγοντες. Αυτοί οι βιολογικοί 
παράγοντες συνήθως είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση  σοβαρών ασθενειών (M. Tuberculosis, 
Coxiella burnetti, SARS-CoV) [7,9]. Τα συγκεκριµένο επίπεδο βιοασφάλειας εφαρµόζεται επίσης στις 
περιπτώσεις χειρισµού µεγάλων ποσοτήτων βιολογικών παραγόντων για τους οποίους σε άλλες 
συνθήκες προβλεπόταν το επίπεδο βιοασφάλειας 2 [8].  
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Ως προς τις συνθήκες των προδιαγραφών των χώρων, το εργαστήριο πρέπει να είναι διαχωρισµένο µε 
µία «περιοχή φίλτρο» από τους άλλους χώρους (είσοδος µέσω διπλής πόρτας) ενώ στο εσωτερικό του 
η πίεση του αέρα πρέπει να είναι αρνητική έτσι ώστε να εµποδίζεται η έξοδος του δυνητικά 
επιµολυσµένου αέρα [2]. Επίσης ο εισερχόµενος αέρας στο εργαστήριο, µέσω του συστήµατος 
εξαερισµού, πρέπει να διέρχεται µέσω φίλτρων HEPA. 
4. Επίπεδο  βιοασφάλειας 4 (BSL-4):  Εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιούνται βιολογικοί παράγοντες 
µεταδιδόµενοι αερογενώς και υπεύθυνοι για την πρόκληση σοβαρότατων ασθενειών (ιός Marburg, ο 
ιός Lassa, ο ιός Ebola) καθώς και σε κέντρα έρευνας βιολογικού πολέµου [10,11]. Τα εργαστήρια 
BSL-4 είναι µέγιστης ασφάλειας και όλοι οι χειρισµοί των βιολογικών παραγόντων γίνονται σε 
θάλαµο ασφαλείας τύπου ΙΙΙ ή σε θάλαµο ασφαλείας τύπου ΙΙ αν ο χειριστής φορά ειδική φόρµα µε 
θετική πίεση στο εσωτερικό της. 
 Κάθε επίπεδο βιοασφάλειας αντικατοπτρίζει τις συνθήκες εργασίας που εξασφαλίζουν την 
προστασία των εργαζοµένων από τους βιολογικούς παράγοντες και βασίζεται σε προκαθορισµένα 
κριτήρια που αφορούν τον σχεδιασµό, τον εξαερισµό, τον εξοπλισµό και τις µεθοδολογικές 
διαδικασίες του εργαστηρίου (πίνακας 2). Τυπικά το επίπεδο βιοασφάλειας ενός εργαστηρίου 
καθορίζεται από την οµάδα επικινδυνότητας του κάθε µικροοργανισµού. Για παράδειγµα για τα 
στελέχη του Staphylococcus aureus τα οποία ανήκουν στην οµάδα επικινδυνότητας 2 πρέπει να 
τηρείται το επίπεδο βιοασφάλειας 2 (BSL-2) και για τα στελέχη Mycobacterium tuberculosis (οµάδα 
επικινδυνότητας 3) το επίπεδο βιοασφάλειας 3 (BSL-3).  
Υπάρχουν όµως περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χειρισµός συγκεκριµένων  µικροοργανισµών γίνεται σε 
επίπεδο βιοασφάλειας χαµηλότερο από αυτό το οποίο θα έπρεπε [6]. Είναι  περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιες προϋποθέσεις που απαιτούνται από ένα επίπεδο βιοασφάλειας δεν µπορούν να ικανοποιηθούν 
(κυρίως λόγω κόστους) και αντισταθµίζονται  από την εφαρµογή εξειδικευµένων εργαστηριακών 
πρακτικών που προσδιορίζονται από κατευθυντήριες γραµµές (guidelines). 
 Οι µη αερογενώς µεταδιδόµενοι βιολογικοί παράγοντες (όπως οι ιοί HBV, HCV, HIV, τα βακτήρια 
Salmonella typhi & paratyphi, Brucella spp, Sigella dysenteriae, κ.τ.λ.)  οι οποίοι ανήκουν στην 
οµάδα επικινδυνότητας 3 και ο χειρισµός τους γίνεται συνήθως σε επίπεδο βιοασφάλειας 2 βάσει 
προκαθορισµένων διαδικασιών, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα της ελαστικοποίησης της 
διαχείρισης της επαγγελµατικής επικινδυνότητας που έχει ως αποτέλεσµα τον ασφαλή χειρισµό των 
µικροοργανισµών σε συνθήκες µειωµένων στάνταρτ ασφάλειας [6,15]. 
 Τα χαρακτηριστικά του κάθε επιπέδου βιοασφάλειας (πίνακας 2) (σχεδιασµός των χώρων, 
εργαστηριακός εξοπλισµός, πρακτικές εργασίας) προσδιορίζονται από νοµοθετικές διατάξεις (Π.∆. 
186/95, Π.∆. 174/97 και  Π.∆. 15/99) τις οποίες κάθε εργαστήριο πρέπει να εφαρµόζει. Η προσαρµογή 
των συνθηκών εργασίας του εργαστηρίου εντός του νοµοθετικού πλαισίου επιτυγχάνεται κυρίως µε 
την υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραµµών (guidelines) διεθνών οργανισµών και την χρήση 
καθορισµένων διαδικασιών και πρωτοκόλλων [13]. Τα τελευταία µάλιστα (οι διαδικασίες και τα 
πρωτόκολλα) δεν επιτρέπουν στον εργαζόµενο να προσωποποιήσει µία εργαστηριακή πρακτική 
µειώνοντας έτσι έµµεσα τα δυνητικά ανθρώπινα λάθη και εγγυούνται την βέλτιστη ποιότητα του 
αποτελέσµατος ενός πειράµατος ή µιας διάγνωσης σε συνδυασµό µε την προστασία των εργαζοµένων 
από τους βιολογικούς κινδύνους. Ο δυϊσµός  «ποιότητα προϊόντος-ασφάλεια εργασίας» επισηµαίνεται 
όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια µε την τάση υιοθέτησης, από τα ερευνητικά-διαγνωστικά 
κέντρα, συστηµάτων διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας συνδεδεµένων µε ένα πρότυπο 
σύστηµα ποιότητας βάση (όπως το ISO 9000) το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε 
παραγωγική διαδικασία. Ας σηµειωθεί ότι από το Μάρτιο του 2006 στην χώρα µας υπάρχει ειδικό 
πρότυπο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189) για την διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων το οποίο εκτός από την 
ποιότητα του προϊόντος (επαναληψιµότητα διαγνωστικών αποτελεσµάτων, προαναλυτικές-
µεταναλυτικές διαδικασίες κ.τ.λ.) εξετάζει τον πρωτοβάθµιο/δευτεροβάθµιο περιορισµό και 
γενικότερα τα επίπεδα βιοασφάλειας στο εργαστήριο (προστασία των εργαζοµένων από τις µολύνσεις, 
ελεγχόµενη πρόσβαση-µέτρα, διαχείριση µολυσµατικών αποβλήτων κ.τ.λ.) καθώς και οργανωτικά 
θέµατα (ενηµέρωση-εκπαίδευση των εργαζοµένων, τήρηση αρχείου ιατρικής παρακολούθησης, 
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τήρηση αρχείου ατυχηµάτων κ.τ.λ.). Στο συγκεκριµένο πρότυπο διαπίστευσης  ενώ διατηρείται ο 
σκληρός πυρήνας της παραδοσιακής στρατηγικής περιορισµού της επικινδυνότητας (ορθές 
εργαστηριακές πρακτικές, κατάλληλος εξοπλισµός, οργάνωση της εργασίας, χρήση κατάλληλων 
ατοµικών µέσων προστασίας, έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των µέτρων προστασίας) δίδεται 
έµφαση στον δευτεροβάθµιο περιορισµό της επικινδυνότητας µε την υιοθέτηση στοιχείων της 
βιοπροστασίας (biosecurity) [5,14] και της βιοεγγύησης (biosurety) [17] των εργαστηρίων (φυσικά 
συστήµατα ασφαλείας, προστασία δεδοµένων και ηλεκτρονικών τεχνολογικών συστηµάτων, 
ηλεκτρονικά ελεγχόµενη είσοδος, µέτρα για την µεταφορά ή/και κλοπή συγκεκριµένων βιολογικών 
παραγόντων, σχέδια έκτακτης ανάγκης κ.τ.λ.). 
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Πίνακας 2. Συσχετισµός των επιπέδων βιοασφάλειας µε τον σχεδιασµό, τον εξαερισµό, τον εξοπλισµό και τις 
µεθοδολογικές διαδικασίες του εργαστηρίου [2,3].    * Προτεινόµενα µέτρα για τα επίπεδα βιοασφάλειας 2 ή/και 3.   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ B
S
L 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΧΩΡΩΝ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2 
 

■ Προδιαγραφές του Π.∆. 
16/1996 και επιπλέον: 
■ Σήµανση του βιολογικού 
κινδύνου 
■ Πρόσβαση µόνο σε 
εξουσιοδοτηµένους 
εργαζόµενους* 
■ Αδιάβροχες  και 
ευκολοκαθάριστες επιφάνειες 
(πάγκοι)  
■ Επιφάνειες ανθεκτικές στα 
οξέα, αλκάλια, τους διαλύτες 
και τα απολυµαντικά*  
■ Παράθυρο παρατήρησης 
εργαζοµένων* 

■ Φυσικός 
εξαερισµός 
µέσω 
παραθύρων 
(όταν δεν 
υπάρχει 
τεχνητός 
εξαερισµός) 
 

■ Θάλαµοι ασφαλείας 
τύπου Ι ή ΙΙ 
■ Άλλος 
εργαστηριακός 
εξοπλισµός που 
περιορίζει την 
επικινδυνότητα όπως 
πλαστικές πιπέτες 
Pasteur, µηχανικός 
εξοπλισµός 
αναρρόφησης 
µολυσµατικών υγρών 
κτλ.  
■ Αυτόκαυστο 
(autoclave)  
■ Κατάλληλα µέσα 
ατοµικής προστασίας 
(εργαστηριακός 
ιµατισµός, γάντια  
κ.τ.λ.) 

■ Καθορισµένες 
µέθοδοι απολύµανσης 
■ ∆ιαθέσιµο 
αυτόκαυστο 
■ Αποστείρωση των 
µολυσµατικών 
απορριµµάτων 
■ Αποτελεσµατικός 
έλεγχος φορέων 
(τρωκτικά, έντοµα)* 
 

■ Ασφαλής 
αποθήκευση 
βιολογικών 
παραγόντων 
■Απαγορεύεται:  
το πιπετάρισµα µε  
το στόµα ,η  
κατανάλωση φαγητού –
ποτού,  
το κάπνισµα   
■ Εφαρµογή 
πρωτοκόλλων για την 
ελαχιστοποίηση των 
αερολυµάτων/ 
σταγονιδίων και των 
µικροτραυµατισµών µε 
αιχµηρά αντικείµενα 

 
3 
 
 
 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2       
& ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
■ Ο χώρος εργασίας να είναι σε 
ξεχωριστό µέρος από το χώρο 
των άλλων δραστηριοτήτων 
στο ίδιο κτίριο* 
■ Πρόσβαση  µόνο σε 
εξουσιοδοτηµένους 
εργαζόµενους µέσω διπλής 
πόρτας (προθάλαµος) 
■ Αδιάβροχες  και 
ευκολοκαθάριστες επιφάνειες 
(πάγκοι & δάπεδα) 
■ Επιφάνειες ανθεκτικές στα 
οξέα, αλκάλια, τους διαλύτες 
και τα απολυµαντικά 
■ Παράθυρο παρατήρησης 
εργαζοµένων* 
■ Χώρος µακριά από την 
γενική κυκλοφορία 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σ 2  & 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
■ Ο 
προσαγόµενος 
και απαγόµενος 
αέρας να 
διηθείται µε 
φίλτρο HEPA 
■ Χώρος 
εργασίας υπό 
αρνητική πίεση 
 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2  & 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
■ Θάλαµοι ασφαλείας 
τύπου Ι ή ΙΙ 
(συνιστούνται     
οι υπότυποι  ΙΙΒ1 & 
ΙΙΒ2) 
■ Πλήρης ατοµικός 
προστατευτικός 
εξοπλισµός 
■ Κάθε εργαστήριο να 
έχει τον δικό του 
εξοπλισµό* 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2       
& ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
■ ∆ιαθέσιµος 
κλίβανος για την 
αποτέφρωση των 
πτωµάτων των 
πειραµατόζωων 
■ Αποστείρωση όλων 
των απορριµµάτων 
■ Αποτελεσµατικός 
έλεγχος φορέων 
(τρωκτικά, έντοµα) 
■ ∆υνατότητα 
σφραγίσµατος του 
χώρου εργασίας  µε 
σκοπό την 
απολύµανση* 
 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2       
& ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
■ Εφαρµογή του νόµου 
των «δύο ατόµων» (µην 
παραµένετε µόνοι στο 
εργαστήριο 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3       
& ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
■ Ο χώρος εργασίας να είναι σε 
ξεχωριστό µέρος από το χώρο 
των άλλων δραστηριοτήτων 
στο  
ίδιο κτίριο 
■ Η πρόσβαση πρέπει να 
επιτρέπεται µόνο σε 
εξουσιοδοτηµένους 
εργαζόµενους µέσω 
αεροστεγούς προθαλάµου 
(αλλαγή ρουχισµού κατά την 
είσοδο-ντούζ κατά την έξοδο) 
■ Αδιάβροχες  και 
ευκολοκαθάριστες επιφάνειες 
(πάγκοι τοίχοι, δάπεδο & 
οροφή) 
■ Παράθυρο παρατήρησης 
εργαζοµένων 
■ Ανεξάρτητο κτίριο ή 
αποµονωµένος χώρος 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σ 3  & 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
■ Χώρος 
εργασίας και 
προθάλαµος υπό 
αρνητική πίεση    
■ προσαγόµενος 
και απαγόµενος 
αέρας διηθητός 
µέσω φίλτρου ή 
σειράς φίλτρων 
(HEPA) 
 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3  & 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
■ Θάλαµοι ασφαλείας 
τύπου ΙΙΙ 
■ Ειδικού τύπου 
αυτόκαυστο (µε διπλό 
άνοιγµα για την 
αποστείρωση υλικών 
και αποβλήτων) 
■ Ειδικός ατοµικός 
προστατευτικός 
εξοπλισµός (ολόσωµη 
στολή µε θετική 
εσωτερική πίεση) 
■ Χηµικό ντούς  
■ Κάθε εργαστήριο να 
έχει τον δικό του 
εξοπλισµό 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3  & 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
■ Κλίβανος για την 
αποτέφρωση των 
πτωµάτων των 
πειραµατόζωων εντός 
του εργαστηρίου 
■ Ειδικό αυτόκαυστο 
εντός του εργαστηρίου 
για αποστείρωση 
υλικών και αποβλήτων  
■ Αδρανοποίηση όλων 
των υγρών αποβλήτων 
µε καθορισµένες 
µεθόδους 
■ Σφράγισµα του 
χώρου εργασίας  µε 
σκοπό την 
απολύµανση 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3  & 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
■ Αλλαγή ρουχισµού 
κατά την είσοδο-ντούς 
κατά την έξοδο 
 


