Czynniki biologiczne, które mog stanowi zagro enie dla cz owieka, to ywe organizmy, substancje wytwarzane przez te organizmy lub cz ci organizmów ywych, np. alergeny pochodzenia zwierz cego lub rolinnego, z którymi cz owiek mo e si zetkn w procesie pracy.

- maj zdolno wzrostu i rozmna ania si jedynie wewn trz zaka onej komórki, któr niszcz .
Choroby wirusowe rozprzestrzeniaj si najcz ciej drog kropelkow , tzn. przy kichaniu, kaszlu lub g o nym
mówieniu osoby chorej. Do zaka enia mo e równie doj przez przewód pokarmowy (np. wirusowe zapalenie
w troby typu A), przez bezpo redni kontakt z wydalinami chorego lub przez spo ycie zaka onych pokarmów
oraz drog pozajelitow przez zaka one ig y, strzykawki, narz dzia chirurgiczne, stomatologiczne, zaka on
wirusami krew oraz drog p ciow (np. AIDS). Inne wirusy przenoszone s przez k uj ce stawonogi, takie jak
kleszcze i komary. Najcz ciej wyst puj ce w rodowisku szpitalnym zaka enia wirusowe to wirusowe zapalenie w troby typu B, wirusowe zapalenie spojówek na oddzia ach okulistycznych. Wirus opryszczki, wirus
pó pa ca i wirus cytomegalii wywo uj zaka enia o ci kim przebiegu klinicznym u chorych ze zmniejszon
odporno ci . W ród chorób wywo ywanych przez wirusy odzwierz ce, jak niesz-towica, ospa krów, pryszczyca przewa aj ospopodobne choroby skóry i grypopodobne zaka enia u rolników przewa nie o agodnym
przebiegu. Wirus rzekomego pomoru drobiu mo e powodowa u hodowców drobiu ostre zapalenie spojówek
okre lane jako choroba Newcastle. Nale y tak e wspomnie o wirusach wyst puj cych u zwierz t, jak wirus
w cieklizny, kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, na które s nara eni le nicy, weterynarze, pracownicy ogrodów zoologicznych, ferm lisów itp.
- s to drobnoustroje jednokomórkowe, rozmna aj ce si przez podzia . Bakterie wyst puj ce
u cz owieka mo na podzieli na podstawie ich zdolno ci barwienia si metod Grama na bakterie G/-/ i G/+/.
Niektóre z nich maj zdolno tworzenia form przetrwalnikowych w warunkach nie sprzyjaj cych dalszemu
wzrostowi komórki. Mog one ponownie przej w formy rozwojowe wówczas, gdy warunki zewn trzne stan
si sprzyjaj ce. Miejscami wnikni cia s najcz ciej drogi oddechowe, uk ad pokarmowy, uszkodzone b ony
luzowe i skóra. W ród Gram-ujemnych pa eczek wywo uj cych choroby odzwierz ce najwi ksze znaczenie
maj pa eczki wywo uj ce ci k chorob narz dow -bruceloz . Wiele bakterii znajduje si stale w organizmie
cz owieka, a do wyst pienia objawów chorobowych dochodzi w odpowiednich warunkach, takich jak obni enie
odporno ci organizmu, zaburzenia biocenozy w przewodzie pokarmowym lub po zaka eniu wirusowym. Bakterie chorobotwórcze cechuj si zdolno ci do wytwarzania toksyn oraz zdolno ci do rozprzestrzeniania si
w organizmie i rozmna ania w nim.
- mog powodowa zarówno zaka enia uogólnione, jak i zmiany miejscowe, np. na skórze i b onach luzowych. U dzieci, zw aszcza u noworodków i niemowl t, do cz sto spotyka si zaka enie dro d akiem Candida Albicans. Szczególnie ci ki przebieg maj zaka enia p uc i o rodkowego uk adu nerwowego
wywo ane przez Cryptococcus neoformans. Zarówno Candia albicans jak i Cryptococcus wywo uj nadka enia u osób ci ko chorych leczonych antybiotykami i chorych z rozleg ymi oparzeniami. Zmiany chorobowe
mog równie wywo ywa mykotoksyny, glukany wytwarzane przez grzyby.
- s to drobnoustroje bakteriopochodne. Zajmuj po rednie miejsce mi dzy wirusami i bakteriami.
Swoimi w a ciwo ciami zbli aj si z jednej strony do wirusów (paso ytnictwo wewn trzkomórkowe), z drugiej
za do bakterii (budowa komórkowa). Przenoszone s one na cz owieka przede wszystkim przez wszy, pch y i
kleszcze. Do najcz ciej spotykanych chorób nale : dur plamisty, gor czka Q, gor czka Gór Skalistych.
- a szczególnie ich wydaliny mog powodowa powstawanie chorób alergicznych uk adu oddechowego. Nale do nich skorupiaki, paj czaki i owady.
- s drobnoustrojami mniejszymi od bakterii, maj jednak metabolizm podobny do bakteryjnego. U cz owieka wywo uj , tzw. nietypowe zapalenie p uc.
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Pierwotniaki - s to jednokomórkowe organizmy zwierz ce. Pierwotniaki chorobotwórcze wydzielaj do
rodowiska enzymy hemokrytyczne, a tak e toksyczne substancje, które s przyczyn objawów klinicznych
choroby. Najcz stsze zaka enia pierwotniakowe u cz owieka to toksoplazmoza, lambliaza i pierwotniakowe
zapalenie ptuc.
Robaki paso ytnicze - dzia anie chorobotwórcze wykazuj zarówno paso yty dojrza e, jak i ich stadia
larwalne. Zaka enie (tzw. inwazja) nast puje zwykle drog pokarmow , przez po kni cie jaj lub larw paso yta.
Najcz stsze robaczyce przewodu pokarmowego to owsica, glistnica, tasiemczyca.

rodowisko pracy, jako sk adowa rodowiska zewn trznego cz owieka, stwarza tzw. ryzyko zawodowe,
które w szczególnych przypadkach umo liwia po rednie lub bezpo rednie wtargni cie zarazka chorobowego
do organizmu cz owieka, wykonuj cego prac zawodow w tym rodowisku.
Czynniki biologiczne wywieraj niekorzystny wp yw na organizm ludzki i mog by przyczyn chorób
uznanych za zawodowe. Wy ej wymienione czynniki biologiczne (wirusy, bakterie, grzyby itd.) mog wywo ywa zawodowe choroby zaka ne i inwazyjne. Nale do nich:
bruceloza - odzwierz ca choroba zaka na, na któr s nara eni pracownicy zajmuj cy si hodowl zwierz t, lecznictwem medycznym i weterynaryjnym,
leptospiroza - odzwierz ca choroba zaka na zagra aj ca przede wszystkim hodowcom zwierz t futerkowych i drobiu, pracownikom przemys u mi snego, rolno-spo ywczego, rolnictwa, melioracji, kanalizacji,
robót ziemnych, personelowi zootechnicznemu i weterynaryjnemu,
wirusowe zapalenie w troby typu A lub B - choruje g ównie personel medyczny, ze szczególnym zagro eniem grup zawodowych, tzw. specjalnego ryzyka: pracownicy oddzia ów zaka nych, stacji krwiodawstwa,
oddzia ów zabiegowych laboratoriów,
schorzenia uk adu oddechowego - powodowane przez drobnoustroje, które, np. w trakcie procesów
magazynowania, przetwarzania i u ytkowania ró nych surowców ro linnych uwalniaj si wraz z py em i
stanowi zagro enie, np. dla rolników, pracowników spichrzów, m ynarzy, pracowników zatrudnionych w
s odowniach, wytwórniach pasz, tartakach itp.,
choroby uczuleniowe powodowane przez alergeny pochodzenia zwierz cego lub ro linnego, np.:
- alergeny ro linne: m ka i otr by, py zbo owy i paszowy, ziarno rycynowe, zarodniki grzybów, ple ni i
dro d y, w ókna ro linne, py drzewny, ywice ro linne i olejki aromatyczne, py ki kwiatów i drzew, alergeny zawarte w truskawkach i poziomkach, py surowego ziarna kawy i kakao, py herbaty, py s odowy,
zarodniki wid aków, py tytoniu, alergeny zawarte w szyszkach chmielowych,
- alergeny zwierz ce: enzymy proteolityczne zawarte w detergentach, futro, sier i upie zwierz t hodowlanych, laboratoryjnych i ownych, pióra i bia ko ptasie, w osy ludzkie i upie , roztocza, insekty,
paso yty przewodu pokarmowego, jad mii, py jedwabiu naturalnego. Nara eni na nie s przewa nie
pracownicy hodowli i przetwórstwa zwierz cego, pracownicy zak adów zielarskich itp.,
choroby paso ytnicze - wywo ane przez pierwotniaki i robaki.

Wzbronione jest zatrudnianie m odocianych przy pracach, przy których ród em zaka enia lub zara enia
mo e by chory cz owiek lub materia zaka ny pochodzenia ludzkiego, tj. krew, mocz, ka itp., w tym w szczególno ci wszelkie prace w szpitalach (oddzia ach) zaka nych oraz dla nerwowo i psychicznie chorych.
Dozwolone jest zatrudnianie m odocianych w wieku powy ej 16 lat w celu nauki zawodu w placówkach
s u by zdrowia (z wyj tkiem placówek wymienionych powy ej) w wymiarze do 6 godzin na dob .
Wzbronione jest zatrudnianie m odocianych przy pracach, przy których wyst puj zagro enia czynnikami
biologicznymi, przenoszonymi na cz owieka przez kontakt ze zwierz tami lub produktami pochodzenia zwierz cego.
Dozwolone jest zatrudnianie m odocianych w wieku powy ej 16 lat, w celu nauki zawodu rymarza, kaletnika, cholewkarza, obuwnika, ku nierza, przy r cznym i maszynowym krojeniu skór w wymiarze do 3 godzin
na dob .
Wzbronione jest zatrudnianie m odocianych przy pracach, przy których wyst puj zagro enia czynnikami
biologicznymi pochodzenia ro linnego lub mikroorganizmami przenoszonymi przez ro liny.
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