PATOLOJİ LABORATUVARLARINDA COVİD-19 MARUZİYETİNE KARŞI ALINMASI
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GİRİŞ

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve Orta
Doğu solunum sendromundan (MERS) sonra son 20 yılda ortaya çıkan üçüncü koronavirüs
salgınıdır (1). Yeni koronavirüs salgının özellikle laboratuvar çalışanları da dahil olmak
üzere tüm sağlık personeli için tehlikeli olabileceği hususu özellikle vurgulanmaktadır (2).
İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüsü, toplam COVID-19 hasta sayısı arasında sağlık çalışanlarının
enfeksiyon oranını %10,7 olarak bildirmiştir (3). Bu yüksek oran, enfekte olup karantinaya
alınan personelin eksikliği göz önüne alındığında zaten yükü artmış sağlık hizmetlerini zora
sokabilecek potansiyele sahip olarak değerlendirilmiştir (4). Patoloji laboratuvarlarında
rutin makroskobi, intraoperatif konsültasyon, hasta başı hızlı değerlendirme, numune
kabul birimleri risk içeren viral temas alanları olup patoloji laboratuvarlarında alınması
gereken enfeksiyon kontrol önlemleri ülkemizde salgının başlangıcında Sağlık Bakanlığı
tarafından bildirilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Pandemi sürecinde sağlık personelini korumak adına patoloji
laboratuvarlarında alınması gerekli olan biyogüvenlik önerileri
incelendi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerikan Patologlar
Topluluğu (CAP) ve Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezleri
(CDC)’nin güncel önerileri irdelendi. Patoloji laboratuvarlarında
biyogüvenlik önlemleri önerilerinde farklılık olup olmadığı ve bu
önerilerin rutin uygulamalarla farklılıkları incelendi.

BULGULAR

WHO, CAP ve CDC biyogüvenlik önlemleri önerileri incelendiğinde
her üç kuruluş da kişisel koruyucu ekipman kullanımı, sosyal
mesafenin önemi vurgulanmış ve makroskobik örneklemenin
mevcutsa sertifikalı Sınıf II A1 veya A2 biyolojik güvenlik kabininde
(BSC) doku diseksiyonu yapılmasını önermiştir. CAP farklı olarak
patologların raporlamalarını uzaktan çalışma ile yapmalarını
önermiştir. CDC patoloji laboratuvarlarında kullanılan makroskobi
kabinlerinin yeterli güvenlik önlemini sağlamadığını belirtmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Ülkemizde salgının başlangıcında Sağlık Bakanlığımız tarafından Tıbbi Patoloji Laboratuvarlarına ulaşan COVID-19 ile enfekte olduğundan
şüphelenilen veya doğruluğu teyit edilen hastalardan alınan organ, doku örnekleri, sıvılar ve sürüntü numunelerinin potansiyel olarak
enfeksiyöz olduğu kabul edilmesi ve tüm numunelerin 2. Seviye Biyogüvenlik Laboratuvarı (BSL-2) şartlarında çalışılması önerilmiştir.
Formaldehitin virus bulaştırıcılığını belirgin olarak azaltması için oda ısısında veya 37 °C’de beklemesi gereken süre 1 gün olup bu nedenle bu
süre sonunda makroskopik ve teknik işlemlerin başlatılması uygun bulunmuştur. Patoloji laboratuvarına gönderilen doku örnekleri ile ilgili
histopatolojik işlemler sonucunda dokuların virus ve diğer mikroorganizmalarla ilgili bulaştırıcılığının kalmadığı ancak yarı tespit olmuş
örneklerin bulaştırıcı kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Covid 19 kapsamında frozen kesitlerle çalışmaktan kaçınılması önerilmektedir. Zaruri hallerde frozen çalışması yapabilmek için koruyucu giysi ve
aksesuarın yanı sıra cihaz için koruyucu aerosollerin kullanılması gerektiği Sağlık Bakanlığı’mızca bildirilmiştir. CDC patoloji laboratuvarlarında
kullanılan makroskobi kabinlerinin yeterli güvenlik önlemini sağlamadığını belirtmiştir. WHO, CAP ve CDC’nin frozen çalışmalarında ve sitolojik
materyal örneklemesinde kullanılmasını özellikle önerdiği Sınıf II A1 veya A2 biyolojik güvenlik kabini ülkemizdeki pek çok patoloji
laboratuvarında rutinde mevcut değildir.
CAP’in de önerdiği gibi patologların temasını azaltmak adına patoloji laboratuvarlarında materyaller makroskobik incelendikten sonra şayet
patolog gerekli imkanları kendisi oluşturabiliyorsa mikroskobik inceleme ve raporlandırma için uzaktan çalışma ile faydalı bir uygulama olabilir.
Deneyimler, tüm bu önerilerden önce çalışma alanlarında kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve sosyal mesafenin önemini şiddetle
vurgulamakta olup patoloji laboratuvarlarında tüm ekibin bu hususa öncelikle dikkat etmesi gerekmektedir.
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