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مقدمه
همه گیری بیماری کرونا ویروس ) ، (COVID-19تحقیق و جستجو برای کنترل های محیطی به منظور محدود کردن خطر
گسترش حالت سخت سندرم حاد تنفسی بیماری کرونا ویروس  (SARS-CoV-2) 2را جهت مقابله با این بیماری سرعت
داده است.
انتقال  SARS-CoV-2معموال از یک فرد به فرد دیگر از طریق تماس با قطرات تنفسی بزرگ ( ذرات حاوی میکروب که
"فومیت" هم نامیده می شوند ) ،بصورت مستقیم و یا تماس با سطوح آلوده و به دنبال آن تماس با چشم ها ،بینی و دهان رخ
میدهد .موضوع مهم این است که شواهد فزاینده  ،انتقال ویروس از طریق مسیرهای جریان هوا (مانند کانال های تهویه هوا) را
نشان میدهد .ا ین فومیت ها بصورت قطرات تنفسی بزرگ حاوی ویروس که خشک شده و تشکیل هسته قطره ای( droplet
 ) nucleiمیدهند ،میتوانند ساعت ها در کانال های هوا باقی بمانند .برحسب ماهیت سطوح و شرایط محیطی ،این فومیت ها
ممکن است چندین روز به صورت عامل عفونی باقی بمانند .
استفاده از تابش  UVضدمیکروبی) ، germicidal UV radiation (GUVیک مداخله زیست محیطی مهم است که میتواند
سرعت گسترش تماس و انتقال عوامل عفونی(مانند ویروس و باکتری) از مجراهای هوایی را کاهش دهد GUV .در ناحیه UV-
( Cطول موج بین  200نانومتر تا  280نانومتر) به ویژه  254نانومتر بطور موفق و ایمن حدود  70سال است که استفاده می
شود .استفاده آگاهانه از  GUVباید با توجه به دوز این تابش و رعایت نکات ایمنی باشد .بکارگیری نادرست  GUVمی تواند
مشکالت بهداشتی و ایمنی برای انسان ایجاد کند و همچنین کارآیی کا فی برای غیرفعال کردن عوامل بیماری زا نداشته باشد.
بکارگیری  GUVدر منازل توصیه نشده است و هرگز نباید برای ضدعفونی پوست استفاده شود مگر در شرایط بیمارستانی با
توجیه قابل قبول .

 GUVچیست؟
تابش  UVبخشی از طیف تابش اپتیکی است که انرژی باال(طول موج کمتر) نسبت به تابش مریی دارد که به عنوان نور شناخته
می شود .تابش  GUVناحیه ای از تابش  UVاست که برای مقاصد ضدمیکروبی استفاده می شود.
براساس اثر بیولوژیکی تابش فرابنفش روی مواد بیولوژیکی  ،طیف  UVدر تعریف ارائه شده توسط  CIEبه نواحی زیر تقسیم
می شود UV-A :تابشی است که در ناحیه طول موجی بین  315و  400نانومتر قرار دارد  UV-B ،تابش بین  280تا 315
نانومتر و ناحیه طول موجی  UV-Cبین  100تا  280نانومتر است  .بخش  UV-Cطیف  UVباالترین انرژی را دارد  ،باوجود
ای نکه امکان تخریب برخی از میکروارگانیسم ها و ویروس ها بوسیله بخش های عمده طیف تابش  UVوجود دارد  ،اما بیشترین
اثر مربوط به این ویژگی ،متعلق به  UV-Cاست  ،ازاین رو عبارت  GUVنوعا در مورد  UV-Cاستفاده می شود.
مواجهه تابشی مورد نیاز برای غیرفعال کردن یک عامل عفونی تا  90درصد (در هوا یا روی یک سطح) بستگی به شرایط
محیطی(مثل رطوبت نسبی ) و همچنین نوع عامل عفونی دارد .این کمیت بین  20تا  200ژول برمترمربع برای المپ های
بخارجیوه بطور عمده در طول موج  254نانومتر است  .مشاهدات قبلی ،موثر بودن  GUVدر طول موج  254نانومتر برای
ضدعفونی سطوح آلوده با ویروس” ابوال” را نشان داده است .مطالعات دیگر نشان دهنده موثر بودن  GUVدر زمان شیوع
آنفوالنزا در بیمارستان متعلق به کهنه سربازان در "لیورمور" بوده است .به هرحال علیرغم تحقیقات در دست انجام  ،در حال
حاضر هیچ اطالعات تایید شده ای در مورد موثر بودن  GUVدر برابر SARS-CoV-2منتشر نشده است.
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استفاده از  GUVبرای ضدعفونی
سالهاست که  UV-Cبرای ضدعفونی آب بطور موفقی استفاده می شود .همچنین ضدعفونی با  UV-Cبطور مستمر در واحدهای
مراقبت و کنترل هوا از جهت مدیریت الیه های زیستی و ضدعفونی هوا بکاررفته است.
در حین تولید مواد پلیمری ،در چیدمان های مراقبت بهداشتی و مراحل تهیه آنتی بیوتیک ها و واکسن ها ،منابع  UV-Cبطور
متداول در چندین کشور برای فرآیند استریل اتاق های عمل و سایر اتاق ها در طول شب استفاده می شده اند .اخیرا توجه و
عالقه زیادی برای استفاده از تجهیزات پرتودهی  UV-Cدر سرتاسر فضاهای مربوط به محیط های مراقبت بهداشتی به منظور
ضدعفونی هوا و سطوح قابل دسترس در این فضاها بوجود آمده است .این تجهیزات ممکن است در یک محل خاص در اتاق
برای یک مدت زمان خاصی قرار داده شوند یا ممکن است واحدهای روباتیک باشند که در محیط حرکت می کنند تا اثرات
سایه ای کاهش یابد و بتوانند همه نقاط فضای مورد نظر را پوشش بدهند  .برای ضدعفونی سطوح  ،عالوه بر روش قرار دادن
منبع  UV-Cدر یک اتاق  ،ممکن است یک منبع  UV-Cنزدیک به یک سطح خاص قرار داده شود(.مانند کابینت های
مخصوص گندزدایی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از ) UV-C
بکارگیری محدود از UV-Cبرای ضدعفونی تجهیزات حفاظت شخصی در زمان پاندمیک در برخی از کشورها مورد توجه و
استفاده قرار گرفته است .
شواهد جدیدی وجود دارد که استفاده از  UV-Cبه عنوان کمک به نظافت دستی استاندارد در بیمارستان ها میتواند عمال مفید
باشد اگرچه هنوز نیاز است که راهنماهای کاربردی مشخص بیشتر و همچنین فرآیندهای آزمون استاندارد در اینباره تدوین
شود .
منابع  UV-Cنصب دیواری ،برای ضدعفونی سطوح هوا از باال (  – ) Upper air disinfection UV-C sourcesمعموال
در ارتفاعی باالتر از قد متعارف انسانها در اتاق ها نصب می شوند و بطور مستمر برای ضدعفونی هوای در گردش ،کار می کنند.
این منابع بطور موفقی برای محدود کردن انتقال بیماری سل عمل کرده اند .براساس مطالعه مروری  ،سازمان  WHOاستفاده
از  GUVبرای ضدعفونی سطوح هوا از باال را به عنوان ابزاری برای جلوگیری و کنترل عفونت بیماری سل توصیه کرده است.
برخی مطالعات آزمایشگاهی به این نتیجه رسیده است که موثر بودن ضدعفونی سطوح هوا از باال بوسیله  ،UV-Cبستگی به
شرایط رطوبت نسبی و دما و چرخش جریان هوا دارد .مطالعه درباره این روش بکارگیری  ، GUVدر یکی از بخشهای بیمارستانی
فاقد سامانه تهویه هوا در کشور پرو  ،کاهش مشخص ریسک انتقال عفونت سل بصورت هوابرد (انتقال بوسیله جریان هوا ) را با
وجود رطوبت نسبی باالی حدود  77درصد نشان میدهد.

ریسک های هنگام استفاده از UV-C
بیشتر مردم بطور طبیعی در معرض  UV-Cنیستند  UV-C.ناشی از خورشید ابتدا توسط اتمسفر جو در ارتفاعات باال جذب
میشود  .مواجهه انسان با  UV-Cمعموال ناشی از تابش منابع مصنوعی است  UV-C .فقط در الیه های خارجی پوست نفوذ
می کند و به سختی به الیه اساسی پوست بیرونی (بشره) می رسد ،همچنین این تابش به سطوح داخلی قرنیه چشم نفوذ نمی
کند .مواجهه چشم با  UV-Cمیتواند منجر به فتوکراتیت شود که شرایط بسیار دردناکی است ،مشابه حالت شن ریزه که داخل
چشم رفته باشد و با سطح چشم اصطکاک پیدا کند .عالئم این وضعیت تا حدود  24ساعت بعد از رخداد مواجهه ،بروز پیدا
میکند و زمان حدود  24ساعت دیگر هم نیاز است تا این عالئم برطرف شود.
هنگامی که پوست در معرض مقدار زیاد تابش  UV-Cقرار میگیرد  ،اریتما (سرخ شدگی پوست شبیه حالت آفتاب سوختگی)
ممکن است پدید آید .معموال اریتما درد کمتری نسبت به اثر UV-Cروی چشم ها دارد .به هرحال اریتمای ناشی ازUV-C
ممکن است با آماس های پوستی به اشتباه تشخیص داده شود .بویژه هنگامی که ندانیم آیا سابقه مواجهه ای با  UV-Cوجود
داشته است .شواهدی وجود دارد که تکرار مواجهه پوست با سطوح  UV-Cکه منجر به اریتما می شوند ممکن است سیستم
ایمنی بدن را هم به خطر بیندازد .
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عمدتا تابش  UVسرطان زا محسوب می شود ،اگرچه هیچ شواهدی که نشان دهد  UV-Cبه تنهایی در انسان باعث سرطان
میشود وجود ندارد .گزارش فنی  CIEروی این مسئله بحث می کند و نتیجه می گیرد اگرچه تابش  UVناشی از المپ های
 ، )ultraviolet germicidal irradiation ( UVGIاز نوع بخار جیوه کم فشار  ،به عنوان یک عامل بالقوه سرطان زایی
مشخص شده است ،ریسک نسبی سرطان پوست از این منابع بطور قابل توجهی کمتر از ریسک ناشی از سایر منابع (مانند نور
خورشید ) است که ممکن است یک کارگر بطور مستمر و روتین در مواجهه با آن قرار گیرد .تابش ضدمیکروبی  UVمیتواند
بصورت ایمن و اثرگذار برای ضدعفونی سطوح هوا از باال (بصورت منابع  UV-Cنصب دیواری) استفاده شود بدون ریسک قابل
توجه اثراتی که ممکن است در درازمدت مانند سرطان پوست رخ دهد .
راهنمای مربوط به مواجهه شغلی با تابش  UVتوسط  ICNIRPتهیه شده است( International Commission on
 .Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, 2004):مواجهه تابشی  UVبرای چشم /پوست محافظت نشده
نباید فراتر از  30 J/m2در طول موج  270nmباشد  ،این طول موج قله مربوط به تابع وزن دهی طیفی برای خطر
( actinic UVفرابنفش مضر) در رابطه با خطر برای چشم و پوست است .از آنجا که میزان خطر تابش  UVبستگی به طول
موج آن دارد ،حد بیشینه مواجهه برای تابش هم در طول موج های مختلف مقدار یکسانی نیست مثال در طول موج 254nm
مقدار  60 J/m2می باشد .برای تابش در  222nmمقدار حد مواجهه عدد باالتر حدود  240ژول برمتر مربع است  .این
طول موج برای مقاصد ضد میکروبی مورد مطالعه قرار گرفته است .مقادیر مجاز مواجهه روزانه  UVدر استاندارد CIE/ IEC
برای ایمنی فتوبیولوژیکی محصوالت آمده است .
منابع  UV-Cاغلب تابشی گسیل می کنند که شامل طول موج هایی خارج از ناحیه  UV-Cهم هست .برخی از محصوالت
 UV-Cممکن است تابش  UV-Bو UV-Aرا هم داشته باشند و برخی از محصوالت منابع ضدعفونی که به عنوان منبع
 UV-Cاظهار و عرضه میشوند ممکن است حتی UV-Cگسیل نکنند  .از آنجا که مواجهه  UVچنین منابعی ممکن است
ریسک سرطان پوست را افزایش دهد معیارهای حفاظتی باید برای کاهش این ریسک ها اتخاذ شود .در استفاده عادی منابع
 UVدر داخل اطاقک یا محفظه های کاری( ) ductworkباید بصورت امن برای هوای در حال چرخش و یا برای استریل کردن
آب استفاده شوند و نباید بگونه ای قرار گرفته باشند که برای مردم عادی  ،ریسک مواجهه داشته باشد .به هنگام کارکردن در
یک منطقه تابش ، UVکارکنان باید از تجهیزات حفاظت شخصی از جمله لباس های صنعتی ( مانند بافته های ضخیم) و
حفاظت های صنعتی ( مثل شیلدهای مخصوص صورت) همچنین ماسک های کامل صورت و حفاظت دست ها با دستکش
هایی که دربرابر  UVحفاظت میکند ،استفاده کنند.

اندازه گیری UV-C
اندازه گیری در محل UV-Cمعموال بوسیله تابش سنج های تجمعی (رادیومتر) مخصوص  UV-Cاز نوع قابل حمل دستی
انجام می شود .بطور ایده آل هر رادیومتر باید توسط یک آزمایشگاه آکردیته کالیبره شود بگونه ای که کالیبراسیون به واحدهای
 SIقابل ردیابی باشد  .همچنین مهم است که گزارش کالیبراسیون بررسی شود و همه ضرایب تصحیح موجود در گزارش ،به
هنگام استفاده از تجهیز اعمال شود .گزارش کالیبراسیون معموال فقط برای منابع  UV-Cمعتبر است که در کالیبراسیون استفاده
شده اند ،خطاهای قابل ت وجه ممکن است به هنگام اندازه گیری انواع منابع دیگر توسط تجهیز اندازه گیری رخ بدهد .بیشتر
کالیبراسیون تجهیزات با استفاده از خط گسیل در  254nmمنبع المپ بخارجیوه کم فشار انجام می شوند .اگر تجهیز کالیبره
شده برای اندازه گیری یک منبع  UVدر یک طول موج (ناحیه ای) که خیلی تفاوت با طول موج  254nmدارد استفاده شود
ممکن است خطاهای عدم انطباق طیفی حدود  10درصد ایجاد شود .برخی از رادیومترهای  UV-Cممکن است برای پوشش
دادن طول موج های غیر از  254nmبرای مثال برای استفاده از منابع  LEDفرابنفش یا المپ اکسایمر کالیبره شوند.
وقتی یک رادیومتر  UVکالیبره می شود توصیه می شود آزمایشگاه کالیبراسیون  ،از کاربر استعالم کند که کدام نوع منبع را
قرار است با این تجهیز اندازه گیری کنند  .به این ترتیب تجهیز ،بصورت ایدآلی با استفاده از یک منبع که ترکیب توزیع طیفی
مشابه با منبع مورد نظر کا ربر دارد کالیبره میشود تا اینگونه خطاهای ناشی از عدم انطباق طیفی کاهش یابدCIE 220:2016 ( .
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) )(CIE, 2016راهنمایی برای ویژه سازی و کالیبراسیون تابش گرهای  UVدارد .اطالعات بیشتر درباره اندازه گیری خطرات
تابش اپتیکی در ) (ICNIRP/CIE, 1998آمده است  .دو نهاد  CIEو  ICNIRPدر حال حاضر یک کالس آموزش آنالین
در مورد تابش اپتیکی و اثرات آن در سامانه های فتوبیولوژیکی برگزار کرده اند .(CIE/ICNIRP, 2020).

محصوالت مصرفی
در وضعیت فعلی گسترش همه گیری کووید  ، 19محصوالت  UV-Cبسیاری با ادعای ضدعفونی موثر سطوح و هوا وارد بازار
شده اند .راهنمای مشخص درباره ایمنی محصوالت مصرفی در مسئولیت سازمان های بین المللی استانداردسازی مانند IEC
می باشد  .این بیانیه موضع فنی  ، CIEتنها جنبه های عمومی تر استفاده و بکارگیری ایمن تابش  UVرا برای ضدعفونی
میکروب زدایی پوشش میدهد .تمایل زیادی وجود دارد که محصوالت در دسترس مصرف کنندگان عام غیر متخصص  ،بصورت
وسایل قابل حمل دستی به بازار عرضه شوند  CIE .تاکید می کند که مصرف کنندگان اینگونه تجهیزات ممکن است در معرض
مقادیر مضری از  UV-Cقرار بگیرند .همچنین کاربران عام ممکن است محصوالت را بگونه نادرستی استفاده یا جایگزین کنند
(در نتیجه ضدعفونی موثر بدست نیاید) و یا ممکن است محصوالتی را بخرند که عمال  UV-Cگسیل نمی کنند .

خالصه مطلب
محصوالتی که  UV-Cگسیل می کنند در ضدعفونی هوا و سطوح یا استریل کردن آب بسیار مفید هستند CIE .و WHO

در مورد استفاده از المپ های ضدعفونی  UVبرای ضدعفونی دست ها یا سایر نواحی پوست هشدار میدهند مگر در شرایط
بیمارستانی تصدیق شده با توجیه قابل دفاع .تابش  UV-Cبرای انسانها و حیوانات میتواند بسیار خطرناک باشد بنابراین به
منظور اطمینان از اینکه تابش ازحدود مواجهه مجاز فراتر نمی رود ،باید فقط استفاده درست از محصوالتی انجام شود که
معیارهای ایمنی را رعایت میکنند و یا درشرایط بسیار کنترل شده که اطمینان داریم ایمنی به عنوان اولویت نخست باشد .برای
ارزیابی درست  UVو مدیریت ریسک آن  ،انجام اندازه گیری های درست  ، UVموضوع اساسی است.

توضیحاتی درباره  CIEو بیانیه های موضع فنی آن
کمیسیون بین المللی روشنایی که براساس عنوان فرانسه آن  Commission Internationale de l´Eclairageبه عنوان
 CIEشناخته می شود نهاد اختصاصی بین المللی برای همکاری و تبادل اطالعات درباره تمام موضوعات مرتبط با دانش و
هنر/صنعت نور ،روشنایی ،رنگ ،بینایی مسایل فتوزیستی و صنعت تصویرسازی( )image technologyمی باشد .
نهاد مستقل و غیرانتفاعی  CIEبرپایه مبنای تاسیس فنی علم ی و فرهنگی قوی آن با اعضای خود تعامل دارد .از آغاز تاسیس
در سال  ،1913این سازمان به عنوان بهترین مرجع صالحیت دار این موضوع شناخته شده است و سازمان  ISOآن را به عنوان
نهاد بین المللی استاندارد سازی در زمینه انتشار استانداردهای جهانی مربوط به مبانی نور و وشنایی/نورپردازی به رسمیت می
شناسد.
بیانیه های موضع فنی  ) CIE position statements( CIEپس از اطمینان اولیه از توافق نظرکمیته های تخصصی CIE
مرتبط ،توسط کمیته اجرایی این نهاد تایید می شود  .این کمیته شامل روسای همه بخشهایی است که کار علمی  CIEرا انجام
می دهند (. ) CIE Divisions
Website: http:/www.cie.co.at
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: توضیحات تکمیلی درباره استانداردهای مرتبط مورد استناد در ترجمه بیانیه
منبع

عنوان

وضعیت استاندارد ملی

ISO/CIE (2016)
ISO/CIE
28077:2016(E)
ISO 15858: 2016

Photocarcinogenesis action
spectrum (non-melanoma skin
cancers)
UV-C Devices- Safety informationPermissible human exposure

ASTM E 275:2013

Standard Practice for Describing
and Measuring Performance of
Ultraviolet and Visible
Spectrophotometers
Standard Practice for Measuring
Practical Spectral Bandwidth of
Ultraviolet-Visible
Spectrophotometers
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-109:
Particular requirements for UV
radiation water treatment
appliances

ASTM E 958
:2007

IEC 60335-2-109:
2010 + A1:2013,

IEC 60601-2-50:
2009,

ISO 15714 : 2019

ISO
15727:2020(en)
ISO 11139:2006

Medical electrical equipment – Part
2-50: Particular requirements for
the
basic safety and essential
performance of infant
phototherapy equipment
Method of evaluating the UV dose
to airborne microorganisms
transiting in-duct ultraviolet
germicidal irradiation devices
UV-C devices — Measurement of
the output of a UV-C lamp
Sterilization of health care
products -Vocabulary

استاندارد ملی در دست تدوین مصوب کمیته برنامه
96 ریزی سال
15064 استاندارد ملی شماره
 در معرض- اطالعات ایمنی- UV-C دستگاه های
قرار گرفتن مجاز انسان
16063 استاندارد ملی شماره
توصیف و عملکرد اندازهگیری طیفسنجهای نوری
مریی و ماوراء بنفش
14908 استاندارد ملی شماره
 اندازهگیری پهنای- فرابنفش-طیفسنجهای مریی
باند طیفی قابل استفاده – روش ازمون
1562-2-109 استاندارد ملی شماره
-2قسمت-ایمنی-وسایل برقی خانگی و مشابه
الزامات ویژه وسایل گند زدایی آب با تابش-109
UVفرا بنفش
3368-2-50 استاندارد ملی شماره
الزامات-2-21 قسمت-تجهیزات الکتریکی پزشکی
ویژه برای ایمنی پایه و عملکردضروری تجهیزات
-فتوتراپی نوزاد
استاندارد ملی در دست تدوین مصوب کمیته برنامه
99 ریزی سال
استاندارد ملی در دست تدوین مصوب کمیته برنامه
99 ریزی سال
10767 -1 استاندارد ملی شماره
 واژه نامه-سترونی محصوالت پزشکی

ISO 134081:2008

Aseptic processing of health care
products - Part 1: General
requirements
ISO 15190 : 2003 Medical laboratories Requirements
 آخرین ویرایش مربوط بهfor safety
 است2020 سال
BSEN14885:2015, Chemical disinfectants and
antiseptics - Application of
European Standards for chemical
disinfectants and antiseptics

5

9414 استاندارد ملی سری
فراوری اسپیتک محصوالت مراقبت بهداشتی
10142 استاندارد ملی شماره
 الزامات ایمنی- ازمایشگاههای طبی
 کاربرد-ضدعفونیکنندهها و گندزداهای شیمیایی
استانداردهای ملی ایران برای ضدعفونیکنندهها و
گندزداهای شیمیایی

