مروری بر روشهای ضدمیکروبی و ضدویروسی
ماسکهای جراحی

دوره  ،9شماره  ،4شماره پیاپی ،36

صفحه 1399 ،53-68
ISSN: 2151-7162

A review of antimicrobial and antiviral treatment for surgical face masks
ابوالفضل زارع ،ساجده رحیمنژاد ،حامده رحیمنژاد
یزد-دانشگاه یزد -دانشکده مهندسی نساجی8915818411 -

چكيده
در سالهای اخیر که آلودگی هوا جدیتر شده است و به خصوص در ژانویه  2020که ظهور ویروس جدید بهنام کووید 19باعث مرگ و
میر تعداد بسیار زیادی از افراد شد ،تولید و استفاده از ماسک افزایش یافت .از زمان شیوع بیماری شدید تنفسی ناشی از ویروس کرونا،
استفاده از ماسکهای صورت برای کنترل شیوع سریع این بیماری همهگیر و جلوگیری از انتقال ویروسهای بیماریزا در سراسر جهان
رواج یافته است .بنابراین ضروری است که در این شرایط بحرانی برای حفاظت از سالمتی خود و دیگران ،بهداشت را رعایت کرده و از
تجهیزات حفاظتی از جمله ماسک استفاده شود .همچنین همهگیری کنونی کرونا مشکالت اقتصادی زیادی را به جامعه امروزی وارد
کرده است ،درنتیجه جهان در حال حاضر با کمبود انواع ماسکهای صورت روبرو است و در تمام روزها و هفتهها ماسکها در دسترس
نیستند که این منجر به اتفاقهای خطرناک بهویژه برای پرسنل پزشکی میشود .از آنجایی که عوامل بیماریزا از جمله باکتریها،
قارچها و ویروسها در حال تبدیل شدن به یک تهدید جدی برای سالمتی انسان و محیطزیست در سراسر جهان هستند و استفاده از
ماسک برای حفاظت در برابر آنها ضروری است ،باید روشهایی برای ضدویروسی کردن ماسک و استفاده مجدد از آن را پیدا کرد .در
این مقاله توضیحاتی در رابطه با اهمیت ماسک ،مواد ضدمیکروبی برای ماسک و نحوه ارزیابی برخی از خصوصیات ماسکها داده شده
است و همچنین به مرور برخی از روشهای ضدمیکروبی ،ضدویروسی و ضدعفونی انواع ماسکها و تحقیقات انجام شده در این زمینه
پرداخته شده است.
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-1-1اهمیت ماسک جراحی
شـــیوع فزاینـــده بیماریهـــای عفونـــی در دهههـــای
اخی ــر تهدی ــدی ج ــدی ب ــرای س ــامت جامع ــه اس ــت
و میتوان ــد باع ــث افزای ــش س ــطح خط ــر بیولوژیک ــی
بـــرای کارکنـــان مراقبتهـــای بهداشـــتی کـــه در
معـــرض آن قـــرار دارنـــد شـــود .پـــس مؤسســـات
بهداشـــتی بایـــد بـــرای اســـتفاده از تجهیـــزات
حفاظتـــی شـــخصی ( )PPEماننـــد ماســـکهای
جراح ــی ب ــرای ب ــه حداق ــل رس ــاندن خطرات ــی ک ــه
باعـــث صدمـــات جـــدی و بیماریهـــا در محـــل
کار میشـــوند ،برنامهریـــزی کننـــد .همچنیـــن
در صـــورت استنشـــاق گـــرد و غبـــار چـــوب ،مـــواد
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شـــیمیایی ،گـــرد و غبـــار ذغـــال ســـنگ ،سمپاشـــی
بـــرای دفـــع آفـــات ،اســـپری رنـــگ ،از تجهیـــزات
تنفســـی بـــرای محافظـــت شـــخصی در برابـــر انـــواع
گازهـــای مضـــر ،بخارهـــا و آئروســـل کـــه میتوانـــد
باع ــث آس ــیب و حت ــی م ــرگ انس ــان ش ــود ،اس ــتفاده
میشـــود .در واقـــع راههـــای انتقـــال متفـــاوت اســـت
امـــا قطـــره تنفســـی یـــا مســـیر هوایـــی بیشـــترین
پتانســیل را بــرای ایجــاد اختــال در روابــط اجتماعــی
دارد ،در حالیکـــه توســـط ماســـک صـــورت جراحـــی
قابـــل پیشـــگیری اســـت .انـــواع مختلـــف ماســـکها
ســـطح مختلفـــی از محافظـــت را بـــه مصرفکننـــده
میدهنـــد .شـــیوع کوویـــد  19منجـــر بـــه کمبـــود
جهانـــی ماســـک صـــورت و مـــواد اولیـــه موجـــود در
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آنهـــا شـــد و افـــراد را بـــه ســـمت تولیـــد ماســـک بـــا اســـتفاده از
وســـایل خانـــه ســـوق داد .در ایـــن موقعیـــت ،تحقیقـــات در مـــورد
بهبـــود کیفیـــت و عملکـــرد ماســـکهای صـــورت گســـترش پیـــدا
کـــرد ،بـــه عنـــوان مثـــال بـــا معرفـــی خواصـــی ماننـــد فعالیـــت
ضدمیکروبـــی و فـــوق آبگریـــزی [1و2و .]3ماســـکهای جراحـــی،
ص ــورت و بین ــی و ده ــان ف ــرد را از قط ــرات بخ ــار حام ــل وی ــروس
یـــا ســـایر عوامـــل بیمـــاریزای عفونـــی محافظـــت میکننـــد .بـــا
ای ــن ح ــال ،اس ــتفاده نادرس ــت ممک ــن اس ــت خط ــر انتق ــال عام ــل
بیم ــاریزا را افزای ــش ده ــد ،بهوی ــژه هنگام ــی ک ــه ماس ــک توس ــط
اف ــراد غیرحرفــهای مانن ــد م ــردم ع ــادی اس ــتفاده میش ــود .از اوای ــل
قـــرن ،20زمانیکـــه حضـــور باکتریهـــا در قطـــرات بینـــی و دهـــان
بـــا نقـــش آنهـــا در انتقـــال بیمـــاری کشـــف شـــد ،ماســـکهای
جراح ــی ب ــرای محافظ ــت از س ــامت انس ــان و بیم ــاران مبت ــا ب ــه
بیماریهـــای تنفســـی و کاهـــش گســـترش ویروسهـــای تنفســـی
اســـتفاده شـــد .بهویـــژه هنگامیکـــه افـــراد در فضاهـــای بســـته یـــا
در تم ــاس نزدی ــک ب ــا ی ــک ش ــخص ب ــا عالئ ــم ش ــبیه آنفلوان ــزا از
آن اســـتفاده میکننـــد .بیشـــتر ماســـکهای جراحـــی حـــاوی یـــک
الیـــه بیبافـــت هســـتند کـــه براســـاس انـــدازه منافـــذ آن ،مانـــع
از عبـــور عوامـــل بیمـــاریزا از محیـــط بـــه مصرفکننـــده یـــا از
مصرفکنن ــده ب ــه محی ــط میش ــود[4و .]5منش ــا اصل ــی گس ــترش
وی ــروس کرون ــا از ووه ــان ،اس ــتان هوبئ ــی ،جمه ــوری چی ــن ب ــوده
اســـت .ایـــن ویـــروس ابتـــدا در حیوانـــات مشـــاهده شـــد و بعـــد از
آن بـــه انســـانها منتقـــل شـــد و باعـــث مشـــکالتی از جملـــه تـــب،
ســـرفه ،خســـتگی و مشـــکالت تنفســـی در بیمـــاران شـــد .پـــس از
گســـترش ایـــن ویـــروس ،دولتهـــا از روشهـــای مختلفـــی مثـــل
فاصلهگـــذاری اجتماعـــی ،قرنطینـــه ،لغـــو دورهمیهـــا ،دســـتور
مان ــدن در خان ــه و اس ــتفاده اجب ــاری از ماس ــک اس ــتفاده کردن ــد [.]6
ب ــا وج ــود اینک ــه تقاض ــا ب ــرای ماس ــک ص ــورت در ط ــی بیم ــاری
همهگیـــر ویـــروس کرونـــا در حـــال افزایـــش اســـت ،در برخـــی
کشـــورها ،کارکنـــان پزشـــکی بایـــد بـــا کمبـــود ماســـک صـــورت
کنـــار بیاینـــد .در حـــال حاضـــر ،انـــواع مختلفـــی از ماســـکها
ســـاخته شـــده اســـت کـــه از مـــواد خانگـــی یـــا پارچـــهای ســـاخته
میشـــوند و میتواننـــد جایگزیـــن ماســـک جراحـــی شـــوند.
تاکنـــون فقـــط مطالعـــات محـــدودی در مـــورد اثـــر فیلتراســـیون
ماســـکهای صـــورت خانگـــی در مقایســـه بـــا ماســـکهای صـــورت
معمول ــی انج ــام ش ــده اس ــت .اس ــتفاده از ماس ــک ص ــورت س ــاخته
ش ــده از م ــواد خانگ ــی ب ــرای اف ــراد بهخص ــوص کارگ ــران پزش ــکی
توصیـــه نمیشـــود .بـــا ایـــن حـــال ،چندیـــن مطالعـــات تحقیقاتـــی
ثابـــت کـــرده اســـت کـــه ماســـکهای صـــورت را میتـــوان پـــس
از چن ــد مرحل ــه شستش ــو اس ــتفاده مج ــدد و اس ــتریلیزه ک ــرد[.]7
ماســـکهای جراحـــی کـــه در حـــال حاضـــر اســـتفاده میشـــود
منبـــع جدیـــدی از آلودگـــی را بـــه جامعـــه اضافـــه میکنـــد .ایـــن
نـــه تنهـــا اتـــاف منابـــع اســـت بلکـــه آلودگـــی محیـــط زیســـتی را
نیـــز بیشـــتر میکنـــد .ضدعفونیکـــردن ماســـکهای دســـت
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دوم بـــا اســـتفاده از روشهـــای مناســـب و ســـاخت ماســـکهای
خانگـــی دو راه حـــل مناســـب هنـــگام کمبـــود ماســـک هســـتند.
ایجـــاد ماســـکهای نوآورانـــه از جملـــه ماســـکهای قابـــل اســـتفاده
مجـــدد ،ماســـکهای ضدویـــروس بـــرای حفاظـــت از محیطزیســـت
و کاهـــش کمبـــود ماســـک از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار خواهنـــد
ب ــود[ .]8ام ــروزه اس ــتفاده از ماس ــک ضدوی ــروس از اهمی ــت باالی ــی
برخ ــوردار اس ــت .ماس ــک ضدوی ــروس ب ــه ماس ــکی گفت ــه میش ــود
کـــه ویروسهـــا را در مـــدت زمـــان کوتاهـــی از بیـــن میبـــرد و
در عی ــن ح ــال عملک ــرد فیلتراس ــیون هن ــگام اس ــتفاده را تضمی ــن
میکنـــد .ماســـکهای ضدویـــروس یـــک نیـــاز اساســـی اســـت،
زیـــرا گرچـــه ویروسهایـــی ماننـــد کرونـــا ویـــروس ســـندرم حـــاد
تنفســـی ۲توســـط فیلتـــر مســـدود میشـــوند امـــا آنهـــا بـــرای
مـــدت طوالنـــی در ســـطح فیلتـــر باقـــی میماننـــد .ایـــن امـــر
احتمـــال عفونـــت ثانویـــه را ایجـــاد میکنـــد ،بویـــژه هنگامیکـــه
پزش ــک در تم ــاس ب ــا بیم ــار باش ــد .در مکانهای ــی ک ــه ویروسه ــا
زیـــاد اســـت ،ماننـــد بیمارســـتانها و مناطقـــی کـــه بیمـــار در آن
اس ــت ،ماس ــک ضدوی ــروس ب ــرای محافظ ــت از پرس ــنل پزش ــکی و
بیم ــاران تش ــخیص داده نش ــده م ــورد نی ــاز اس ــت .چال ــش فعل ــی در
طراح ــی ماس ــک ضدوی ــروس ای ــن اس ــت ک ــه )1( :بای ــد وی ــروس را
در م ــدت زم ــان کوتاه ــی از بی ــن بب ــرد (ب ــه ط ــور ای ــدهآل در چن ــد
ثانیـــه) .اگرچـــه مـــواد ضدویروســـی زیـــادی وجـــود دارد ،ســـرعت
ویروسک ــش آنه ــا هن ــوز بای ــد تأیی ــد ش ــود )2( .م ــواد ضدویروس ــی
م ــورد اس ــتفاده بای ــد ایم ــن باش ــند )3( .م ــواد ضدویروس ــی بای ــد از
دوام خوبـــی بـــر روی ماســـک برخـــوردار باشـــند[.]9
-2-1مواد ضدمیکروبی مورد استفاده برای ماسک

-1-2-1نانوذرات

ط ــی چن ــد ده ــه گذش ــته ،بهرهگی ــری از نان ــوذرات در کاربرده ــای
علم ــی خ ــاص و نانوفن ــاوری م ــورد توج ــه بس ــیاری از پژوهش ــگران
قـــرار گرفتـــه اســـت .آنهـــا توانســـتهاند بـــه کمـــک ایـــن فنـــاوری
گامـــی در پیشبـــرد شـــاخههای مختلـــف علمـــی و کاربـــردی
بردارنـــد .نانـــوذرات بدلیـــل داشـــتن انـــدازه کوچـــک ،میتواننـــد
ســـطح بســـیار زیـــادی را در حجـــم کـــم فراهمکننـــد و خـــواص
فیزیکـــی و شـــیمیایی بســـیار قـــوی را ایجـــادکننـــد .در بیـــن
نانـــوذرات ،تقریبـــا تمـــام اکســـیدهای فلـــزی خاصیـــت ضدباکتـــری
دارنـــد .بهعنـــوان مثـــال میتـــوان بـــه ویژگـــی ضدقارچـــی توســـط
نان ــوذرات تیتانی ــوم دی اکس ــید اش ــاره ک ــرد [10و .]11نانوس ــاختارها
قـــادر بـــه بهبـــود خـــواص فیزیکـــی منســـوجات معمولـــی در
زمینههایـــی ماننـــد خـــواص ضدمیکروبـــی ،دفـــع آب ،مقاومـــت در
براب ــر چ ــرک ،ضدالکتریس ــیته س ــاکن ،ضدم ــادون قرم ــز و ضدآت ــش،
رنگپذیـــری ،ثبـــات رنگـــی و مقاومـــت مـــواد نســـاجی هســـتند.
فعالیتهـــای ضدباکتـــری نانـــوذرات بـــه انـــدازه ،غلظـــت ،ســـطح
مخصـــوص ذرات و همچنیـــن بـــه خصوصیـــات شـــیمی فیزیکـــی
نان ــوذرات و ن ــوع باکتریه ــا وابس ــته اس ــت[12و 13و .]14تحقیقات ــی
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ابوالفضل زارع و همکاران

نیـــز بـــرای بهبـــود کیفیـــت ماســـک صـــورت موجـــود در بـــازار بـــا
پوش ــش نان ــوذرات ب ــرای محافظ ــت در براب ــر عوام ــل عفون ــی انج ــام
شـــده اســـت[ .]15نانـــوذرات نقـــره توانســـته اســـت در زمینههـــای
مختلفـــی از جملـــه تولیـــد پارچههـــای رســـانا ،محافظـــت در برابـــر
پرتوهـــای پرانـــرژی فرابنفـــش و خـــواص ضدمیکروبـــی در برابـــر
باکتریهـــای مختلـــف و همچنیـــن ضدقارچهـــا ،جایـــگاه مهمـــی
را درمقایســـه بـــا ســـایر نانـــوذرات بـــه خـــود اختصـــاص دهـــد[.]16
عالوهبرایـــن ،نانـــوذرات مـــس پتانســـیل کاربردهـــای ضدباکتـــری را
دارنـــد و از ایـــن نانـــوذرات بـــه عنـــوان عامـــل ضدمیکروبـــی بـــرای
ماســـک جراحـــی اســـتفاده میشـــود[ .]5اســـتفادههای جدیـــد
از مـــس یـــا ترکیبـــات بـــر پایـــه مـــس در برنامههـــای مرتبـــط بـــا
ســـامتی در حـــال بررســـی و یـــا اجـــرا هســـتند .یکـــی از مـــوارد
کاهـــش انتقـــال عوامـــل بیمـــاریزا در بیمارســـتانها ،کلینیکهـــا
و خانـــه ســـالمندان و ســـاختن ســـطوح ســـخت بیمارســـتان ماننـــد
دســـتگیرههای در ،پایههـــای تختوخـــواب و ســـاختن ســـطوح
نـــرم بیمارســـتان ماننـــد ملحفـــه ،روپـــوش بیمـــار ،لبـــاس خـــواب
بیمــار و لبــاس پرســتار از منســوجات ضدباکتــری آغشــته بــه مــس و
ضدعفون ــی پارچهه ــای آل ــوده ب ــا اس ــتفاده از م ــاده ضدباکت ــری ب ــر
پای ــه م ــس اس ــت .اخیــرًا نش ــان داده ش ــده اس ــت ک ــه پارچهه ــای
آغشـــته بـــه مـــس کنهکـــش هســـتند و بـــرای پیشـــگیری از
عفونـــت ناشـــی از قـــارچ پـــا میتـــوان از جورابهـــای آغشـــته بـــه
م ــس اس ــتفاده ک ــرد .ب ــه ط ــور مش ــابه ،اس ــتفاده از اکس ــید م ــس
بـــرای پانســـمان زخـــم در کاهـــش آلودگـــی زخـــم نتایـــج بســـیار
خوبـــی را در انســـان نشـــان داده اســـت .یـــک کاربـــرد دیگـــر مـــس
بـــه دلیـــل خاصیـــت ویروسکـــش قـــوی آن اســـتفاده از آن در
دســـتگاههای تصفیـــه اســـت کـــه میتوانـــد ویروسهـــای موجـــود
در محلولهـــای آلـــوده را غیرفعـــال کنـــد .ظرفیـــت اشـــباع مـــس
در محص ــوالت نس ــاجی مختل ــف ،التک ــس و س ــایر م ــواد پلیم ــری
امـــکان تولیـــد تجهیـــزات حفاظتـــی شـــخصی ماننـــد دســـتکش،
ماســـک جراحـــی و روپوش-هـــای یکبـــار مصـــرف بـــا خـــواص
ضدمیکروبــی و ضدویروســی بــرای محافظــت از پرســنل آزمایشــگاهی
ک ــه در مع ــرض عوام ــل بیم ــاریزا هس ــتند را فراه ــم میکن ــد [.]17
درواق ــع نان ــوذرات فل ــز ،مانن ــد نق ــره و م ــس میتوانن ــد ب ــه عن ــوان
مخازن ــی ب ــرای فیلتراس ــیون کنت ــرل ش ــده عم ــل کن ــد و ب ــرای ب ــه
دام انداختـــن ویـــروس مفیـــد باشـــد .نشـــان داده شـــده اســـت کـــه
نان ــوذرات میتوانن ــد از طری ــق غش ــای س ــلول نف ــوذ ک ــرده و اتص ــال
وی ــروس را مه ــار کنن ــد .گزارشه ــای اخی ــر بیانگ ــر آن اس ــت ک ــه
از دیاکســـیدتیتانیوم و یـــون نقـــره بـــرای ضدعفونـــی خیابانهـــای
می ــان اس ــتفاده ش ــده اس ــت .همچنی ــن در تحقیق ــی بی ــان ش ــده
اســـت کـــه فســـفاتهای کلســـیم کـــه بـــه دلیـــل زیستســـازگاری
و ســـمی نبـــودن بـــرای انســـان بـــه عنـــوان مـــواد زیســـتی بـــرای
مـــواد ماســـک بطـــور گســـتردهای اســـتفاده میشـــود ،معمـــوالً
فعالیتهـــای ضدباکتـــری ضعیفـــی از خـــود نشـــان میدهـــد.
بنابرای ــن فس ــفات کلس ــیم را ب ــا نان ــوذره نق ــره ترکی ــب میکنن ــد ،از

آنجاییک ــه ب ــه عن ــوان م ــواد ضدباکت ــری ماســکهای فیلت ــر ،م ــواد
ماس ــک ه ــم ب ــه فیلتراس ــیون خ ــوب و ه ــم عملک ــرد ضدباکت ــری
بـــه طـــور همزمـــان نیـــاز دارد ،مـــواد ضدباکتـــری ماســـک فیلتـــر
نی ــاز ب ــه طراح ــی س ــاختار متخلخ ــل ب ــا مناف ــذ قاب ــل نف ــوذ نی ــاز
دارد .بـــه عبارتـــی دیگـــر نقره-کلســـیم فســـفات میتوانـــد تنفـــس
را راحتتـــر کنـــد و خاصیـــت ضدباکتـــری خوبـــی ایجـــاد کنـــد
[18و  .]19در م ــورد بررس ــی تأثی ــر عملی ــات نانوی ــی (عم ــل توس ــط
م ــواد نان ــو کارب ــردی مانن ــد نان ــوذرات) ب ــر روی ماس ــک-های N95و
جراح ــی ک ــه تح ــت واکنشه ــای ترموفیزیولوژی ــک و ع ــدم راحت ــی
ق ــرار گرفتهان ــد ،گ ــزارش ش ــده اس ــت .آنه ــا گ ــزارش كردن ــد ك ــه
ضربـــان قلـــب افـــرادي كـــه از ماســـكهاي جراحـــي تحـــت عمـــل
نانـــو اســـتفاده ميكننـــد ،بطـــور قابلتوجهـــي پايينتـــر اســـت
و دمـــای ســـطح خارجـــی ماســـکهای جراحـــی تحـــت عمـــل
بـــا نانـــو باالتـــر از ماســـکهای  N95بـــود .ماســـکهای جراحـــی
تح ــت عم ــل ب ــا نان ــو میتوانن ــد عملکرده ــای محافظت ــی دیگ ــری
را در جلوگیـــری از نفـــوذ ذرات و فعالیتهـــای ضدباکتـــری فراهـــم
کننـــد[.]20
-2-2-1اسیدهای آلی

مـــورد دیگـــر اســـیدهای آلـــی اســـت کـــه محیطهایـــی بـــر پایـــه
اســـید ماننـــد اسیدســـیتریک باعـــث غیرفعـــال شـــدن و تجمـــع
خوشـــههای گلیکوپروتئیـــن هموگلوتینیـــن در غشـــای ویـــروس
میشـــوند ،بنابرایـــن ویـــروس قـــادر بـــه ورود بـــه ســـلول نیســـت.
اس ــتفاده از اس ــید س ــیتریک ب ــه عن ــوان پوشش ــی در الی ــه خارج ــی
ماســـکهای جراحـــی از اوایـــل ســـال  1989ثبـــت شـــد و در حـــال
حاض ــر ب ــه ط ــور گس ــتردهای م ــورد اس ــتفاده ق ــرار میگی ــرد .ی ــک
مث ــال کلی ــدی ماس ــک جراح ــی  N95اس ــت ک ــه اولی ــن ماس ــکی
ب ــود ک ــه ب ــه عن ــوان ماس ــک ضدمیکروب ــی در س ــال  2009دریاف ــت
کـــرد و بـــا اســـید ســـیتریک الیـــه پلیاســـتر خارجـــی را پوشـــش
داد[ .]8در یـــک مطالعـــهای فیلترهـــا بـــه منظـــور ایجـــاد خـــواص
ضدویروســی توســط پلــی (اتیلــن ایمیــن) ( )PEIاصــاح شــیمیایی
شـــدند .انتخـــاب پلیاتیلنایمیـــن بـــرای فیلتراســـیون ویـــروس بـــا
ایـــن واقعیـــت ایجـــاد شـــد کـــه پلیاتیلنایمیـــن بـــه عنـــوان یـــک
عام ــل انتق ــال مؤث ــر ب ــرای کارب ــرد تحوی ــل ژن ب ــا س ــمیت س ــلولی
ک ــم ش ــناخته ش ــده اس ــت[.]21
-3-2-1عصارههایطبیعی

ع ــاوه ب ــر م ــوارد ذک ــر ش ــده عصارهه ــای ضدمیکروب ــی حاص ــل از
محص ــوالت طبیع ــی بهدلی ــل فعالی ــت ضدمیکروب ــی ب ــاال ،س ــمیت
ک ــم ،قیم ــت پایی ــن و س ــازگار ب ــا محیطزیس ــت ب ــه عن ــوان م ــاده
ضدمیکروبـــی بـــرای فیلترهـــای هـــوا بـــه طـــور گســـترده مـــورد
مطالعـــه قـــرار گرفتـــه اســـت .ســـمیت میکروبـــی عصارههـــای
فرآوردههـــای طبیعـــیبطورکلـــی از نظـــر فالونوئیدهـــای موجـــود
در آنهـــا معتبـــر اســـت کـــه میکروبهـــا را از طریـــق آســـیب بـــه
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ل و مه ــار  DNAاز بی ــن میب ــرد .عصارهه ــای
عملک ــرد غش ــای س ــلو 
گیاهـــی بـــر روی ســـطوح فیلتـــر پلیمـــری الیافـــی بـــرای خـــواص
ضدمیکروب ــی پاش ــیده ش ــده و فیلت ــر ب ــا پوش ــش عص ــاره گیاه ــی
فعالی ــت ضدمیکروب ــی خ ــوب نش ــان میده ــد .ب ــا ای ــن وج ــود ،دوام
عصارههـــای محصـــول طبیعـــی هنـــوز نگـــران کننـــده اســـت ،زیـــرا
وقتـــی صحبـــت از یـــک کاربـــرد واقعـــی میشـــود ،ممکـــن اســـت
اثـــر ضـــد باکتـــری تحـــت تأثیـــر دمـــا قـــرار گیـــرد یـــا بهدلیـــل
یـــک فرآینـــد اکسیداســـیون طبیعـــی تخریـــب شـــود پـــس ایـــن را
میتـــوان بـــا مـــواد ضدمیکروبـــی غیرطبیعـــی تکمیـــل کـــرد [.]1
همهگیریهـــای ویروســـی اخیـــر مشـــاهده شـــده در جهـــان نشـــان
میدهدکـــه نیـــاز واقعـــی بـــرای محافظـــت در برابـــر بیماریهـــای
ویروســی نوظهــور وجــود دارد .در بیشــتر مــوارد ،روشهــای محافظــت
متـــداول ماننـــد اســـتفاده از ماســـکها مؤثـــر نیســـتند زیـــرا انـــدازه
مناف ــذ م ــاده فیلت ــر ب ــرای اج ــازه دادن ح ــذف وی ــروس بی ــش از ح ــد
بـــزرگ اســـت .پلـــی فنولهـــا متابولیتهـــای ثانویـــه هســـتند کـــه
توس ــط گیاه ــان تولی ــد میش ــوند .آنه ــا چندی ــن نق ــش اساس ــی
در فیزیولـــوژی گیـــاه ،ماننـــد دفـــاع در برابـــر گیاهـــان و حیوانـــات
بیم ــاریزا و ب ــه عن ــوان پاس ــخ ب ــه ش ــرایط مختل ــف تن ــش عوام ــل
فیزیک ــی محی ــط دارن ــد .بس ــیاری از خ ــواص خ ــوب پلیفن ــول ب ــر
روی ارگانیســـمهای انســـان (عمدتـــا بـــه عنـــوان آنتی-اکســـیدان ،
ض ــد حساس ــیت ،ض ــد الته ــاب ،ض ــد س ــرطان ،ض ــد فش ــار خ ــون،
ض ــد باکت ــری ،ض ــد ق ــارچ و ض ــد وی ــروس) قب ـ ً
ـا برجس ــته ش ــده
اســـت .کاتچیـــن فلـــووان  ،یـــک مولکـــول پلیفنـــول متعلـــق بـــه
خانـــواده فالونوئیدهـــا اســـت .فقـــط تعـــداد کمـــی از مطالعـــات
ترکیبـــات پلیفنـــول را بـــه منظـــور معرفـــی خـــواص ضدمیکروبـــی
ب ــه دس ــتمال مرط ــوب ی ــا ماس ــک توصی ــف میکنن ــد .اختراع ــات
ثب ــت ش ــده  5888527ای ــاالت متح ــده و  5747053تهی ــه ماس ــک
ضدویروســـی آغشـــته بـــه آنتیاکســـیدانهای پلـــی فنولیـــک
چ ــای (کاتچی ــن و تئافالوی ــن) را توصی ــف میکن ــد ک ــه ویروسه ــا
را غیرفعـــال میکنـــد (بـــا مهـــار تکثیـــر ویـــروس و خـــراب کـــردن
خـــواص فیزیکـــی غشـــای ویـــروس)[ .]22یکـــی از منبـــع گیاهـــی
ب ــرگ اوکالیپت ــوس اس ــت ک ــه ع ــاوه ب ــر رنگ ــرزی رضای ــت بخ ــش
کاالی پنبـــهای ،ابریشـــمی و پشـــمی ،بـــه آنهـــا خاصیـــت جـــذب
ضدمیکروبـــی نیـــز میبخشـــد[.]23

دارنـــد و آســـیب زیـــادی بـــه محیطزیســـت نمیرســـانند یکـــی
از مؤثرتریـــن مـــواد ضدمیکروبـــی در برابـــر طیـــف گســـتردهای از
میکروارگانیســـمها ماننـــد باکتریهـــا ،ویروسهـــا ،قارچهـــا و
مخمرهـــا هســـتند .تحقیقـــات نشـــان داده اســـت کـــه بـــه دلیـــل
تف ــاوت در مکانیس ــم و کارای ــی ،اِن-هاالمی ــن و آمونی ــوم چهارگان ــه
ی ــا پیریدینی ــوم وقت ــی ب ــا ه ــم ب ــه عن ــوان ی ــک واح ــد کامپوزیت ــی
ادغـــام میشـــوند ،اثـــر همافزایـــی دارنـــد .بـــاور بـــر ایـــن اســـت
ک ــه م ــکان کاتیون ــی آمونی ــوم چهارگان ــه ی ــا پیریدینی ــوم ،باکت ــری
آنیونـــی را بـــه مـــکان قدرتمنـــد اِن-هاالمیـــن متصـــل میکنـــد و از
ایـــن رو بـــه از بیـــن بـــردن تمـــاس کمـــک میکنـــد .بهطورکلـــی
واح ــد کامپوزی ــت ش ــامل ی ــک مرک ــز کاتیون ــی و ی ــک م ــکان اِن-
هاالمیـــن اســـت [19و24و .]25دانشـــمندان و مهندســـین بـــر روی
کاربردهـــای مختلـــف اِن-هاالمیـــن از جملـــه :تصفیـــه آب ،تصفیـــه
هـــوا ،محصـــوالت نســـاجی ،محصـــوالت پزشـــکی و بهداشـــتی،
رنگزاهـــا ،مـــواد ســـیلیس و ســـایر کاربردهـــا مطالعـــه کردنـــد[.]24
 -5-2-1سایر مواد

عـــاوه بـــر مـــوارد ذکـــر شـــده در بـــاال ،الکلهـــا ،کلـــر و ترکیبـــات
کلـــر ،فرمالدهیـــد ،ترکیبـــات فنلـــی ،گلوتارآلدهیـــد ،ارتوفنالدهیـــد،
پراکســـید هیـــدروژن ،یدوفورهـــا ،ترکیبـــات آمونیـــوم چهارگانـــه،
پراس ــتیک اس ــید ،بیگوانیده ــا ،ترکیب ــات برمی ــن ،نمکه ــاي نق ــره،
نمکهـــاي مـــس و اســـیدها نیـــز از جملـــه ویروسکشهـــای
معـــروف میباشـــند[.]26

 -3-1روشهای ضدمیکروبی ماسکهای جراحی
ب ــرای آگاه ــی از تأثی ــر مکانیس ــم فیلتراس ــیون ماســکها (ماس ــک
 N95و ماســـک جراحـــی) ،پنـــج روش ضدمیکروبـــی بـــا یکدیگـــر
مقایس ــه ش ــد:
 )1ضدمیکروبی با حرارت خشک در آون
 )2ضدمیکروبی با اسپری الکل
 )3ضدمیکروبی با حرارت مرطوب با بخار
 )4ضدمیکروبی با درجه حرارت و فشار باال
 )5ضدمیکروبی با فرابنفش.
نتای ــج نش ــان داد ک ــه ضدمیکروب ــی ب ــا ح ــرارت خش ــک (گرمای ــش
در دمـــای  70درجهســـانتیگراد بـــه مـــدت  30دقیقـــه) کمتریـــن
تأثیـــر را در آســـیب رســـاندن بـــه مکانیســـم فیلتـــر دارد و میتـــوان
 -4-2-1اِن-هاالمینها
مـــاده ضدمیکروبـــی دیگـــر اِن-هاالمینهـــا هســـتند کـــه در اث ــر فیلت ــر را ب ــاالی  %95حف ــظ ک ــرد .روش ضدمیکروب ــی اس ــپری
شـــکل  1ســـاختار اِن-هاالمیـــن نشـــان داده شـــده اســـت .در چنـــد
دهـــه گذشـــته تعـــداد مختلفـــی از اِن-هاالمینهـــا توســـعه یافتـــه
و برخـــی از آنهـــا تجـــاری شـــدهاند .دانشـــمندان و مهندســـین
بـــر روی کاربردهـــای مختلـــف اِن-هاالمیـــن از جملـــه :تصفیـــه آب،
تصفیــه هــوا ،محصــوالت نســاجی ،محصــوالت پزشــکی و بهداشــتی،
شکل( )1ساختار کلی یک ترکیب اِن_هاالمین R1 .و= ،R2 H، X
رنگزاهـــا ،مـــواد ســـیلیس و ســـایر کاربردهـــا مطالعـــه کردنـــد .اِن-
گروه غیر آلی یا گروه آلی و  X= Cl، Brیا ]24[ I
هاالمینهـــا بهدلیـــل اینکـــه پایـــداری و ثبـــات طوالنـــی مـــدت
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الـــکل روی ماســـک باعـــث از بیـــن رفتـــن جـــذب الکترواســـتاتیک
ماســـک میشـــود و همچنیـــن باعـــث میشـــود کـــه راندمـــان
فیلت ــر ماس ــک ب ــه زی ــر  %95برس ــد .روشه ــای دیگ ــر مانن ــد روش
حـــرارت مرطـــوب بـــا بخـــار و روشهـــای اســـتریلیزه کـــردن بـــا
فشـــار و دمـــای بـــاال نیـــز باعـــث کاهـــش کارایـــی فیلتـــر ماســـک
بـــه کمتـــر از  %95شـــد .عالوهبرایـــن ،روش دمـــا و فشـــار بـــاال
باع ــث تغیی ــر زی ــاد ش ــکل ماس ــک نی ــز میش ــود .وی ــروس جدی ــد
کرونــا بــه اشــعه فرابنفــش حســاس اســت و ضدمیکروبــی فرابنفــش
ب ــر کارای ــی فیلتراس ــیون ماس ــک جراح ــی تأثی ــری ن ــدارد .ب ــا ای ــن
حـــال ،اثـــر غیرفعالســـازی ویروسهـــا در الیـــاف ماســـک ،کـــه بـــه
ط ــور مس ــتقیم قاب ــل مش ــاهده نیس ــت ،ناش ــناخته اس ــت بنابرای ــن
ایـــن روش توصیـــه نمیشـــود [ .]27ایـــن روش نمیتوانـــد ذرات
ویروســی کوچکتــر داخــل فیلتــر را غیرفعــال کنــد ،ولــی ذراتــی کــه
ان ــدازه بزرگت ــری دارن ــد و ب ــر روی س ــطح باق ــی بمانن ــد را میتوان ــد
از بیـــن ببـــرد .عـــاوه بـــر ایـــن در ایـــن روش چـــون تابـــش فقـــط
توســـط باالتریـــن ســـطح جـــذب میشـــود نیـــازی بـــه اســـتفاده
از چندیـــن الیـــه ماســـک نیســـت و بـــر روی ماســـکهای یـــک
الیـــه قابـــل اســـتفاده اســـت .عیـــب ایـــن روش ایـــن اســـت کـــه
پرت ــو فرابنف ــش ب ــر مقاوم ــت مکانیک ــی برخ ــی از ماســکها تأثی ــر
میگـــذارد[ .]28همچنیـــن ایـــن ویـــروس بـــه گرمـــا نیـــز حســـاس
اس ــت .ب ــا ح ــرارت دادن ب ــه م ــدت  30دقیق ــه در دم ــای  56درج ــه
ســـانتیگراد میتـــوان ویـــروس جدیـــد کرونـــا را غیرفعـــال کـــرد.
بنابرایـــن اســـتریلیزه کـــردن بـــا حـــرارت خشـــک ( بـــا حـــرارت 70
درجـــه ســـانتیگراد بـــه مـــدت  30دقیقـــه) میتوانـــد بـــدون تأثیـــر
بــر عملکــرد محافظتــی ماســک ،ویــروس را غیرفعــال کنــد .بــا ایــن
حــال ،اینکــه چنــد بــار ضدمیکروبــی کننــده اثــر محافظتــی ماســک
را تح ــت تأثی ــر ق ــرار میده ــد ،قطع ــی نیس ــت .در تحقیق ــی نش ــان
داده شـــد کـــه ماســـکهای جراحـــی میتواننـــد بـــا اســـتفاده از
روش زی ــر ضدمیکروب ــی ش ــوند:
پـــس از اســـتفاده از ماســـک آن را بـــا کیســـههای فریـــزر خانگـــی
بســـتهبندی کـــرد و بـــه مـــدت  30دقیقـــه بـــا سشـــوار برقـــی
خانگـــی تحـــت عمـــل قـــرار داد .پـــس از آن میتـــوان دوبـــاره از
ماس ــک اس ــتفاده ک ــرد .ای ــن روش ب ــر اث ــر نگه ــداری فیلت ــر اصل ــی
ماســـک تأثیـــر نمیگـــذارد و ویروسهـــای آلـــوده را غیرفعـــال
میکنـــد[ .]27در یـــک روش دیگـــر از بخـــار پراکســـید هیـــدروژن
 %35بـــرای فرآینـــد ضدعفونـــی ماســـک اســـتفاده کردنـــد [.]29
 4-1ارزیابی خصوصیات ماسکهای جراحی
درمـــورد ارزیابـــی خصوصیـــات ماســـکهای جراحـــی میتـــوان
گف ــت ک ــه دو ویژگ ــی راندم ــان ب ــه دا م ان ــدازی ذرات و اف ــت فش ــار
از خصوصیـــات حائـــز اهمیـــت فیلترهـــا اســـت کـــه ماســـکهای
جراحـــی نیـــز در دســـته فیلترهـــا قـــرار میگیرنـــد.
-1راندمـــان بـــه دامانـــدازی ذرات یـــا قابلیـــت فیلتراســـیون ذرات
بـــا اندازههـــای مختلـــف گفتـــه میشـــود .بـــه عنـــوان مثـــال در

ماســـکهای جراحـــی N95 ،و  FFP2راندمـــان بـــه دام انـــدازی ذرات
 ۰/3میکـــرون  % ۹۵اندازهگیـــری میشـــود.
- 2اف ــت فش ــار ب ــه کاه ــش فش ــار ه ــوا قب ــل و بع ــد از عبورده ــی
هـــوا از ماســـک جراحـــی گفتـــه میشـــود و امـــکان عبـــور جریـــان
ه ــوا از ماس ــک جراح ــی فراه ــم میکن ــد .اف ــت فش ــار ب ــاال در واق ــع
باعـــث افـــت در تنفسپذیـــری ماســـک شـــده و مطلـــوب نخواهـــد
بـــود .طبـــق اســـتانداردهای مرتبـــط بـــا فیلترهـــا و ماســـکهای
جراح ــی ،جه ــت س ــنجش و ارزیاب ــی اف ــت فش ــار و راندم ــان ب ــه دام
ان ــدازی ذرات از دس ــتگاههای تس ــت فیلت ــری (ماس ــک) مطاب ــق ب ــا
معیارهـــای اســـتانداردها اســـتفاده میشـــود[.]30
 5-1ساختار ماسکهای جراحی
ساختار ماسکهای جراحی در شکل  2نشان داده شده است.
در ماســـکهای جراحـــی یـــک الیـــه پارچـــه بیـــن دو الیـــه بانـــد
بیبافـــت قـــرار میگیـــرد .پارچههـــای بیبافـــت راندمـــان
فیلتراســـیون باکتـــری و نفوذپذیـــری هـــوای بهتـــری دارنـــد در
حالیکـــه نســـبت بـــه پارچـــه بافتـــه شـــده کمتـــر لغزنـــده اســـت.
ایـــن مـــاده معمـــوالً از پلیپروپیلـــن یـــا ترکیـــب بـــا پلیاتیلـــن یـــا
پلیاســـتر ســـاخته میشـــود[.]31
درج ــه باالی ــی از ب ــازده فیلتراس ــیون ب ــا ی ــک الی ــه فیلت ــر بس ــیار
ظریـــف از الیـــاف نســـاجی پوشـــانده شـــده در هـــر دو طـــرف بـــا
پارچههـــای بیبافـــت معمولـــی بدســـت میآیـــد .ضخامـــت لیـــف
کمت ــر از  1ت ــا  10میکرومت ــر اس ــت .پلیپروپیل ــن ،پل ــی اس ــتایرن،
پلیکربنـــات ،پلیاتیلـــن ،پلیاســـتر و غیـــره بـــرای تولیـــد
ماس ــک جراح ــی مناس ــب هس ــتند .ج ــدا از انتخ ــاب لی ــف ،کارای ــی
فیلتراســـیون ماســـکهای صـــورت جراحـــی بـــه روش ســـاخت،
ســـاختار وب ،شـــکل ســـطح مقطـــع الیـــاف و تغییـــر آن بســـتگی
دارد[ .]32ماســـکهای جراحـــی میتواننـــد چانـــه ،بینـــی و دهـــان
فـــرد را پوشـــش دهنـــد و بـــه عنـــوان یـــک مانـــع در برابـــر جـــذب
مـــواد عمـــل میکننـــد و از انتقـــال عفونـــت بیـــن مصرفکننـــدگان
جلوگیـــری میکننـــد .ایـــن نـــوع ماســـکها بـــا توجـــه بـــه
اســـتاندارد اروپـــا تنظیـــم میشـــوند و بـــه ماســـکهای جراحـــی
نـــوع  I ، IIو  II Rطبقهبنـــدی میشـــوند کـــه مقایســـه آنهـــا بـــر
اس ــاس مقاوم ــت در براب ــر تنف ــس ،کارای ــی فیلتراس ــیون باکتریای ــی،
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جدول( )1الزامات ماسک جراحی تعریف شده در ]33[EN 14683: 2019 + AC: 2019

پاکیزگـــی میکروبـــی و مقاومـــت در برابـــر پاشـــش اســـت کـــه در
ج ــدول  1نش ــان داده ش ــده اس ــت .ماس ــک جراح ــی ب ــرای بیم ــاران
و کارکن ــان بهداش ــت و درم ــان توصی ــه میش ــود .ماس ــک جراح ــی
نـــوع  Iاز انتقـــال عفونـــت از افـــراد بیمـــار جلوگیـــری میکنـــد و
معمـــوالً بـــه بیمـــاران توصیـــه میشـــود .نـــوع  IIو  II Rاز انتقـــال
عفونـــت از افـــراد بیمـــار بـــه فـــرد دیگـــر جلوگیـــری میکنـــد و
همچنیـــن افـــراد را از قطـــرات آلـــوده محافظـــت میکنـــد .نـــوع II
و  II Rب ــرای کارگ ــران مراقبته ــای بهداش ــتی توصی ــه ش ــده اس ــت
و اســـتفاده از نـــوع  II Rدر اتاقهـــای عمـــل بـــه شـــدت توصیـــه
میشـــود .ماســـکهای جراحـــی همچنیـــن بـــرای افـــراد بـــاالی 60
س ــال ،اف ــرادی ک ــه سیس ــتم ایمن ــی ضعی ــف دارن ــد و بی ــش از ی ــک
بیم ــاری دارن ــد توصی ــه میش ــود .آنه ــا همچنی ــن در محیطه ــای
شـــلوغ و مکانهایـــی کـــه رعایـــت فاصلـــه اجتماعـــی غیرممکـــن
اس ــت توصی ــه میش ــود ،ام ــا بط ــور معم ــول ،ماســکهای جراح ــی
بـــرای کارکنـــان مراقبتهـــای بهداشـــتی و افـــراد آســـیبپذیر
اختصـــاص داده میشـــود[.]33
 -6-1آزمونهای فیلترهای ماسکهای جراحی
آزمـــون فیلترهـــا کـــه درمـــورد ماســـکهای جراحـــی انجـــام
میشـــود شـــامل مـــوارد زیـــر اســـت:
-1-6-1کارايی

بـــرای شناســـايی فيلترهـــای مناســـب انجـــام تســـت کارايـــی الزم
اس ــت .ه ــر فيلت ــر دارای ي ــک قابلي ــت رباي ــش ي ــا راندم ــان اس ــت.
کارایـــی فیلتراســـیون آئروســـل ،بـــه شـــرح معادلـــه  1تعریـــف
میشـــود کـــه در آن  Cupو  Cdownغلظـــت آئروســـل قبـــل و بعـــد
از عبـــور از محیـــط فیلتراســـیون اســـت[34و .]35
معادله :1
-2-6-1نفوذپذيریفيلتر(تخلخل)

نفوذپذي ــری فيلت ــر براب ــر ب ــا حاص ــل تفري ــق راندم ــان از ع ــدد ي ــک
میباشـــد و بـــا  Pنشـــان میدهنـــد .واحـــد آن درصـــد میباشـــد.
فرمـــول آن بصـــورت معادلـــه  2اســـت کـــه در آن  N1تراکـــم ذرات
قب ــل از فيلت ــر و N2تراک ــم ذرات بع ــد از فيلت ــر اس ــت]34[.
معادله :2
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-3-6-1دانسیته فشردگی لیف

دانسیته فشردگی الیه نانوالیاف از معادله  3بدست میآید:

معادله : 3
کــه در آن  Wوزن اولیــه الیــه نانوالیــاف pf ،دانســیتهی پلیمــر و مقــدار
آن  1/184گـــرم بـــر ســـانتیمتر مکعـــب بـــرای پلیاکریلونیتریـــل و
 Zضخامــت الیــه نانوالیــاف اســت.]35[ .
-4-6-1افت فشار

مقاومـــت يـــا افـــت فشـــار در يـــک فيلتـــر حاصـــل اثـــر مقاومـــت
هـــر ليـــف در برابـــر جريانـــی اســـت کـــه از آن عبـــور میکنـــد.
افـــت فشـــار يـــک فيلتـــر تابـــع نيـــروی نگهدارنـــدهای اســـت کـــه
در اثـــر وجـــود تمامـــی ليفهـــا و طـــرز قـــرار گرفتـــن آنهـــا در
فيلت ــر بوج ــود میآي ــد .اف ــت فش ــار نس ــبت مس ــتقيم ب ــا ضخام ــت
فيلتـــر و نســـبت معکـــوس بـــا قطـــر اليـــاف دارد و بهتريـــن فيلتـــر
بايـــد حداقـــل افـــت فشـــار را داشـــته باشـــد .از مقاومـــت تنفســـی
بـــرای تعییـــن مقاومـــت جریـــان هـــوا از طریـــق ماســـک جراحـــی
اســـتفاده میشـــود .ماســـک جراحـــی در معـــرض کنتـــرل جریـــان
هـــوا قـــرار میگیـــرد .اختـــاف فشـــار جریـــان هـــوای ورودی و
خروجـــی نمونـــه اندازهگیـــری میشـــود .اختـــاف فشـــار بـــه
ســـطح (در ســـانتیمتر مربـــع) نمونـــه تقســـیم میشـــود .مقاومـــت
تنفســـی کمتـــر نشـــاندهنده ســـطح راحتـــی بهتـــری بـــرای
مصرفکننده(بیم ــار و متخصص ــان مراقبته ــای بهداش ــتی) اس ــت.
ایـــن بـــدان معنـــا اســـت کـــه تنفـــس از طریـــق ماســـک صـــورت
جراحـــی توســـط مصرفکننـــده راحتتـــر اســـت و در هنـــگام
تنف ــس ،ماس ــک جراح ــی ش ــکل خ ــود را ب ــه روش ــی بهت ــر حف ــظ
خواهـــد کـــرد[34و.]36
در واق ــع اف ــت فش ــار فیلتراس ــیون یکنواخ ــت تابع ــی از ویس ــکوزیته
ه ــوا ،ضخام ــت محی ــط فیلتراس ــیون ،س ــرعت ،قط ــر متوس ــط لی ــف
و دانســـیته فشـــردگی لیـــف اســـت کـــه بصـــورت معادلـــه  4ارائـــه
میشـــود:
معادله:4
ک ــه در اینج ــا )f (a ،تابع ــی از دانس ــیته فش ــردگی لی ــف اس ــت و ب ــر
اســـاس نظریههـــای مختلـــف اشـــکال مختلفـــی دارد .مشـــهورترین
همبســتگی بــرای محاســبه  )f (aهمبســتگی تجربــی اســت کــه بــه
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ش ــرح معادل ــه  5اس ــت.]35[ :
معادله:5
معيـــار بســـيار مفيـــد بـــرای مقايســـه فيلترهـــای گوناگـــون بـــا
ضخامتهـــای مختلـــف ،فاکتـــور مرغوبيـــت يـــا فاکتـــور کيفيـــت
میباش ــد[ .]27فاکت ــور کیفی ــت ،نس ــبت بی ــن ب ــازده فیلتراس ــیون
آئروســـل و افـــت فشـــار بهصـــورت معادلـــه  6تعریـــف شـــده اســـت:
معادله:6
یـــک محیـــط فیلتراســـیون بـــا راندمـــان فیلتراســـیون بیشـــتر یـــا
اف ــت فش ــار کمت ــر ،دارای فاکت ــور کیفی ــت باالت ــری اس ــت .فاکت ــور
کیفی ــت ب ــرای ی ــک محی ــط فیلتراس ــیون ب ــا توزی ــع ان ــدازه لی ــف از
ضخامـــت مســـتقل اســـت ،کـــه در آن  aو dfمیتواننـــد از عوامـــل
مهـــم در نظـــر گرفتـــه شـــوند[.]35
-6-6-1اشتعالپذیری

در اتـــاق عمـــل بســـیاری از منابـــع احتـــراق احتمالـــی وجـــود دارد
از جملـــه لیزرهـــای جراحـــی ،واحدهـــای الکتـــرو جراحـــی ،الیـــاف
نـــوری آندوســـکوپی و دســـتگاههای الکتروپزشـــکی بـــا انـــرژی بـــاال.
در صـــورت اســـتفاده از انـــرژی گرمایـــی بـــا شـــدت بـــاال ،بهویـــژه
در حض ــور س ــطح اکس ــیژن ب ــاال ،م ــواد اس ــتفاده ش ــده میس ــوزد.
از ایـــن رو آزمایـــش قابـــل اشـــتعال بـــرای ماســـکهای جراحـــی
ضـــروری اســـت [.]36
-7-6-1بازده فیلتراسیون باکتریایی () BFE

ایـــن روش آزمـــون بـــرای اندازهگیـــری کارایـــی فیلتراســـیون
باکتریایـــی ماســـکهای جراحـــی بـــا اســـتفاده از اســـتافیلوکوکوس
اورئـــوس بـــه عنـــوان ارگانیســـم چالـــش طراحـــی شـــده اســـت.
میانگی ــن ان ــدازه ذرات آئروس ــل باکتریای ــی م ــورد اس ــتفاده در ای ــن
آزمایــش طبــق مشــخصات  ASTMدر0/3±3میکرومتــر نگــه داشــته
میشـــود .درصـــد بـــازده فیلتراســـیون باکتـــری باالتـــر نشـــاندهنده
ســطح محافظــت بهتــر بیمــار و متخصصــان مراقبتهــای بهداشــتی
در برابـــر انتقـــال بیمـــاری اســـت[.]36
 -7-1تحقیقـــات در زمینـــه روشهـــای ضدویروســـی و
ضدمیکروبـــی ماســـک
روشهایـــی بـــرای طراحـــی مـــاده ماســـک بـــرای از بیـــن بـــردن
ویروسهـــا انجـــام شـــد کـــه فقـــط در طـــول بیمـــاری همهگیـــر
کوویـــد  19نبـــود .در ســـال  2017چـــوی و همکارانـــش طرحـــی را
ب ــرای فیلت ــر ماس ــک ضدویروس ــی منتش ــر کردن ــد .آنه ــا از الی ــه
حـــاوی ســـدیم کلرایـــد بـــرای فیلتـــر میانـــی ماســـک جراحـــی
اســـتفاده کردنـــد .بـــرای فیلتـــر ماســـک ،چـــوی تصمیـــم گرفـــت

از نمـــک اســـتفاده کنـــد .او و همـــکارش فیلتـــر نمـــک را در برابـــر
دو نـــوع ویـــروس آنفلوانـــزای  H1N1و یـــک نـــوع  H5N1بـــر روی
موشهـــا در آزمایشـــگاه ،موردآزمایـــش قـــرار دادنـــد .آنهـــا ابتـــدا
میـــزان ویروسهـــای حـــذف شـــده از روی فیلتـــر نمـــک و فیلتـــر
ب ــدون نم ــک را محاس ــبه کردن ــد .موشهای ــی ک ــه فیلت ــر ماس ــک
نمـــک داشـــتند کمتـــر بـــه ذرات ویروســـی آلـــوده شـــدند و زنـــده
مانـــده بودنـــد ،درحالیکـــه موشهایـــی کـــه بـــدون پوشـــش فیلتـــر
بودن ــد ،از بی ــن رفتن ــد .در مطالع ــات ای ــن فرآین ــد ،چ ــوی میگوی ــد
بیشـــتر ایـــن ویروسهـــا در 30دقیقـــه از بیـــن رفتهانـــد .چـــوی
میخواس ــت از فیلت ــر نم ــک کووی ــد  19نی ــز اس ــتفاده کن ــد و ب ــه
دنب ــال بودج ــه ب ــرای آزمای ــش پوش ــش ص ــورت ب ــا فیلت ــر نم ــک در
یـــک مطالعـــه آزمایشـــی شـــامل بیمـــاران مبتـــا بـــه کوویـــد 19و
کارمنـــدان خدمـــات درمانـــی بـــود .برخـــی از محققـــان محصولـــی
شـــبیه برچســـب را پیشـــنهاد میدهنـــد کـــه میتوانـــد بـــه ســـطح
پایی ــن ماســکهای ص ــورت اضاف ــه ش ــود ی ــا پوش ــش ص ــورت ک ــه
بیم ــاران میتوانن ــد اس ــتفاده کنن ــد .امی ــد آنه ــا ای ــن اس ــت ک ــه
وقت ــی ی ــک ف ــرد مبت ــا ب ــه عفون ــت در ماس ــک عطس ــه ی ــا س ــرفه
میکن ــد ،م ــواد ضدویروســـی موج ــود در الیـــه بـــا قط ــرات ارتب ــاط
برقـــرار میکنـــد و در ســـاختار ویـــروس اختـــال ایجـــاد میکنـــد،
بنابرای ــن اگ ــر حت ــی چن ــد آئروس ــل ان ــدازه قط ــرات باش ــد از طری ــق
ماســـک حـــذف شـــده و آنهـــا بیخطـــر میشـــوند [.]37
از آنجاییکـــه کاربـــرد آمونیـــوم چهارگانـــه بـــه عنـــوان پوشـــش
ماس ــک ص ــورت و ماس ــک قاب ــل اس ــتفاده مج ــدد بی ــان ش ــده اس ــت
و پلیمرهـــای آمونیـــوم کاتیونـــی نیـــز مـــورد مطالعـــه قـــرار گرفتـــه
اس ــت[ ،]1در هن ــد ،محقق ــی ب ــه هم ــراه همکاران ــش از مرک ــز مل ــی
عل ــوم زیس ــتی ،مس ــتقر در مؤسس ــه بنگل ــور ،از ق ــدرت ضدمیکروب ــی
نمکهـــای آمونیـــوم چهارگانـــه بـــرای حملـــه بـــه ویـــروس
کرونـــا اســـتفاده کردنـــد .ایـــن نمکهـــا میتواننـــد علیـــه همـــه
ویروسهایـــی کـــه غشـــای چربـــی دارنـــد ،ماننـــد کروناویـــروس
ســـندرم حـــاد تنفســـی ۲کار کننـــد .ایـــن مولکولهـــا بـــا غشـــاء
برهمکنـــش ایجـــاد میکننـــد و آنهـــا را متالشـــی میســـازند.
نمکهـــای حـــاوی نیتـــروژن بـــا بـــار مثبـــت میتوانـــد بـــا
یونه ــای ب ــار منف ــی ب ــر روی غش ــای وی ــروس بره ــم کن ــش داش ــته
باش ــند همچنی ــن دمه ــای هیدروکرب ــن چ ــرب اس ــت ک ــه میتوان ــد
بــه داخــل پوســته فشــار وارد کنــد و در غشــاها اختــال ایجــاد کنــد.
آنه ــا پنب ــه را ب ــا نم ــک آمونی ــوم چهارگان ــه ب ــا بهتری ــن عملک ــرد
آغشـــته کردنـــد .در تســـتهای آزمایشـــگاهی ،پارچههـــای تحـــت
عملی ــات 99/99% ،ویروسهای ــی مانن ــد کروناوی ــروس س ــندرم ح ــاد
تنفس ــی ۲و آنهای ــی ک ــه باع ــث ایج ــاد آنفلوان ــزا در هن ــگام تم ــاس
میشـــوند را کشـــت[.]37
در گزارشـــی بـــا اســـتفاده از (دترجنـــت) هیپوکلریـــت ســـدیم،
همزمـــان بـــا دترجنـــت در ماشـــین لباسشـــویی بـــا دمـــای 23-20
درجهســـانتیگراد توانســـتهاند کاهـــش حداقـــل 4لگاریتمـــی بـــراي
ویروسه ــاي آدنووی ــروس ن ــوع  ،41هپاتی ــت  Aو روتاوی ــروس SA 11
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در نمونـــه پارچههـــاي آلـــوده ایجـــاد کننـــد درصورتیکـــه شستشـــو
ب ــا آب و دترجن ــت کاه ــش  1-2لگاریتم ــی ب ــراي ای ــن ویروسه ــا
پدیـــد مـــیآورد کـــه میتوانـــد انتقـــال ایـــن ویروسهـــا را از
طری ــق لب ــاس ،مالف ــه ،پت ــو و غی ــره و حت ــی از طری ــق آب س ــطوح
غیرمتخلخ ــل خروج ــی از ماش ــین لباسش ــویی را ایج ــاد نمای ــد[.]38
-8-1مطالعات انجام شده
تــا بــه حــال تحقیقــات زیــادی در زمینــه ضدویروســی و ضدمیکروبــی
ماســکها انج ــام ش ــده اس ــت ک ــه از جمل ــه میت ــوان ب ــه تحقی ــق
بورک ــو و همکاران ــش در س ــال  2010اش ــاره ک ــرد ک ــه آنه ــا نش ــان
دادنـــد کـــه اشـــباع اکســـید مـــس بـــر روی ماســـکهای جراحـــی
( N95ماســـکهایی کـــه  95%از ذرات  0/3میکرونـــی را فیلتـــر
میکنـــد) ،عـــاوه بـــر داشـــتن خاصیـــت فیلتراســـیون ،خـــواص
ض ــد آنفلوان ــزای ق ــوی ب ــدون تغیی ــر در خ ــواص فیزیک ــی محاف ــظ
در آنهـــا ایجـــاد میکنـــد و ماســـکهای آغشـــته بـــه اکســـید
مـــس بیـــش از  99/85%از ویروسهـــای معلـــق در هـــوا را تصفیـــه
میکنـــد ،همچنیـــن یافتههـــا نشـــان داد کـــه ماســـک پوشـــیده
شـــده بـــا مـــس بـــرای پوســـت حساســـیتی ایجـــاد نمیکنـــد و
ســـمی نیســـت و اســـتفاده از ماســـکهای ضـــد باکتـــری ممکـــن
اس ــت ب ــه می ــزان قاب ــل توجه ــی خط ــر آلودگ ــی دس ــت ی ــا محی ــط
و در نتیجـــه عفونـــت بعـــدی کـــه بـــه دلیـــل کنتـــرل نامناســـب و
ماســـکهای یکبـــار مصـــرف ایجـــاد شـــده را کاهـــش دهـــد[.]5
در یـــک تحقیقـــی یـــک سیســـتم غیرفعالســـازی ویـــروس ســـاده
امـــا کارآمـــد را بـــا بهرهبـــرداری از تبلـــور مجـــدد نمـــک کـــه بـــه
ط ــور طبیع ــی اتف ــاق میافت ــد را گ ــزارش کردن ــد .اس ــتراتژی آنه ــا
ای ــن ب ــود ک ــه س ــطح الی ــه فیلتراس ــیون الیاف ــی را در ماســکها ب ــا
یــک فیلــم نمکــی مــداوم بــرای غیرفعــال ســازی ویــروس از طریــق
دو فرآین ــد متوال ــی اص ــاح کنن ــد )1 :نم ــک توس ــط آئروســلهای
ویروســـی حـــل شـــود و  )2اشـــباع و تبلـــور مجـــدد نمـــک ناشـــی
از تبخیـــر باشـــد .یافتههـــای آنهـــا نشـــان داد ویروسهـــای روی
فیلترهـــای روکـــش شـــده بـــا نمـــک ،در مقایســـه بـــا فیلترهـــای
ب ــدون روک ــش ،از بی ــن رفت ــن س ــریع وی ــروس را نش ــان میدهن ــد.
فیلترهـــای نمـــکدار در غیرفعالســـازی ویروسهـــای آنفلوانـــزا
بس ــیار مؤث ــر بودن ــد .نتای ــج آنه ــا میتوان ــد در بدس ــت آوردن ی ــک
دســـتگاه پیشـــگیری از پاتوژنهـــای موجـــود در هـــوا بـــا طیـــف
گســـتردهای در آمادهســـازی بـــرای همهگیـــری بیماریهـــای
تنفســـی اســـتفاده شـــود[.]39
دومبیـــا و همکارانـــش خـــواص ضـــد میکروبـــی ماســـکهای
ص ــورت را م ــورد بررس ــی ق ــرار دادن ــد .آنه ــا ب ــرای تهی ــه ماس ــک از
پارچهه ــای پنب ــه-ای ب ــا ویژگیه ــای خ ــاص پ ــس از چن ــد مرحل ــه
شستش ــو اس ــتفاده کردن ــد و ب ــرای بررس ــی خاصی ــت ض ــد میکروب ــی
منســـوج از رنگـــزا طبیعـــی انگاالمـــا کـــه معمـــوالً خاصیـــت
ض ــد باکت ــری دارد اس ــتفاده کردن ــد .بطورکل ــی ماســکهای تهی ــه
ش ــده ب ــا پارچ ــه پنبــهای عم ــل ش ــده ی ــا نش ــده و شس ــته ش ــده
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یـــا نشـــده اثـــر محافظتـــی بـــا بـــازده  ،%100پـــس از اســـپری بـــا
آئروس ــل جری ــان س ــدیم کلری ــد و آئروس ــل ب ــر پای ــه باکتریه ــا را
نشــان داد .نتایــج نشــان داد اضافــه کــردن ان گاالمــا بــر پارچــه ایــن
ام ــکان را ایج ــاد میکن ــد ک ــه تع ــدادی از باکتریه ــای روی س ــطح
خارجـــی ماســـکها تـــا  %33کاهـــش پیـــدا کنـــد .از ایـــن دیـــدگاه،
تعییـــن حداقـــل غلظـــت مهـــاری ( )MICمحصـــول روی مخلـــوط
باکت ــری گ ــرم مثب ــت و گ ــرم منف ــی ،م ــا را ق ــادر ب ــه تعیی ــن مق ــدار
ان گاالمـــا روی هـــر ماســـک بـــرای کاهـــش خطـــر آلـــوده شـــدن
بـــه باکتـــری کـــه میتواننـــد مدتهـــا روی ماســـک زنـــده بماننـــد
میکنـــد[.]40
یـــک تحقیقـــی بـــا هـــدف مطالعـــه تولیـــد مـــواد ضدباکتـــری بـــر
پایـــه پلیاکریلونیتریـــل بـــرای کاربردهـــای مهـــم در ماســـکهای
محافـــظ صـــورت بـــرای مبـــارزه بـــا عوامـــل بیمـــاریزای موجـــود
در هـــوا انجـــام شـــد .بـــرای دســـتیابی بـــه خـــواص ضـــد باکتـــری،
از نوعـــی اِن-هاالمیـــن در نانـــو الیـــاف پلیاکریلونیتریـــل بـــا
اســـتفاده از تکنیـــک الکتروریســـی بـــرای تشـــکیل نانـــو الیـــاف
پلیاکریلونیتریل-1/کل ــرو-5،5 ،2،2-تترامتیل-4ایمیدازولیدین ــون%5-
معرف ــی ش ــده اس ــت .اث ــرات ض ــد میکروب ــی نانوالی ــاف الکتروریس ــی
شـــده بـــا ایـــن مـــاده در مقابـــل دو اســـتافیلوکوکوس اورئـــوس و
اشرش ــیاکلی O157: H7در زمانه ــای مختل ــف تم ــاس ارزیاب ــی ش ــد.
نتایـــج نشـــان داد پلیاکریلونیتریل-1/کلـــرو-5،5 ،2،2-تترامتیـــل-4
ایمیدازولیدین ــون %5-ثب ــات عال ــی و اث ــرات ضدمیکروب ــی ق ــوی در
براب ــر ه ــر دو باکت ــری دارد و در زم ــان تم ــاس  1و  10دقیق ــه ،ق ــادر
ب ــه غیرفع ــال ک ــردن تم ــام اس ــتافیلوکوکوس اورئ ــوس و اشرش ــیاکلی
هســـتند و نیـــز میتواننـــد بایوآئروســـلهای اســـتافیلوکوکوس
اورئـــوس را بـــا کاهـــش بیـــش از  6لـــوگ پـــس از  3ســـاعت قـــرار
گرفت ــن در مع ــرض ،آن را غیرفع ــال کن ــد ،همچنی ــن از نفوذپذی ــری
هـــوای خوبـــی برخـــوردار هســـتند[.]41
آن ــال و همکاران ــش ی ــک تحقیق ــی ب ــا ه ــدف تولی ــد ماس ــک مؤث ــر
و تنفسپذیـــر علیـــه ویـــروس بـــا اســـتفاده از روغنهـــای ضـــد
ویـــروس و گیاهـــی معطـــر انجـــام دادنـــد .بدیـــن منظـــور پارچـــهی
 %100پنبـــهای مطابـــق اســـتانداردهای پزشـــکی بـــا رنگهـــای
گیاه ــی ضدمیکروب ــی از جمل ــه کورکومی ــن لون ــگا و آلی ــوم س ــیپا
رنگ ــرزی کردن ــد ت ــا خ ــواص ضدوی ــروس در براب ــر وی ــروس بس ــیار
خطرن ــاک و کش ــنده کرون ــا را ایج ــاد کنن ــد ،س ــپس ب ــا روغنه ــای
گیاهـــی ضـــد ویـــروس و تنفسپذیـــر تحـــت عمـــل قـــرار دادنـــد و
ی ــک ن ــوع ماس ــک جدی ــد محاف ــظ در براب ــر وی ــروس کرون ــا را تولی ــد
کردن ــد و س ــپس زم ــان انتش ــار ب ــو از ماســکهای اس ــتفاده ش ــده
بـــا ترکیـــب انـــواع روغنهـــای گیاهـــی را مشـــخص کردنـــد .نتایـــج
حاصـــل از آزمایـــش انتشـــار بـــو نشـــان داد کـــه بیشـــترین میـــزان
انتش ــار ب ــو ب ــا ترکی ــب آویش ــن و گل میخ ــک حاص ــل ش ــده اس ــت،
همچنیـــن آنهـــا نتیجـــه گرفتنـــد کـــه ماســـکهای تولیـــد شـــده
در ایـــن آزمایـــش بـــا روغنهـــای گیاهـــی ،قابـــل شستشـــو و قابـــل
شـــارژ هســـتند [.]42
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مروری بر روشهای ضدمیکروبی و ضدویروسی ...

ابوالفضل زارع و همکاران

ل ــی و همکاران ــش فعالی ــت ضدمیکروب ــی نان ــوذرات ک ــه متش ــکل از
مخلوط ــی از نیت ــرات نق ــره و دیاکس ــیدتیتانیوم ب ــود و ماســکهای
جراح ــی پوش ــش داده ش ــده ب ــا نان ــوذرات ب ــرای محافظ ــت در براب ــر
عوام ــل عفون ــی را ارزیاب ــی کردن ــد .یافتهه ــا نش ــان داد ک ــه حداق ــل
غلظ ــت مه ــاری نان ــوذرات در براب ــر اشرش ــیاکلی و اس ــتافیلوکوکوس
اورئــوس بــه ترتیــب 128/1و  512/1اســت ،همچنیــن کاهــش %100
اشرشــیاکلی و اســتافیلوکوکوس اورئــوس پــس از  48ســاعت در مــواد
ماســـک پوشـــش داده شـــده مشـــاهده شـــد .ســـوزش پوســـت در
هیـــچ یـــک از نمونههـــای ماســـکهای جراحـــی مشـــاهده نشـــد.
نانــوذرات هنــگام اســتفاده بــه عنــوان پوشــش بــر روی ســطح لبــاس
محاف ــظ در کاه ــش خط ــر انتق ــال عوام ــل عفون ــی مؤث ــر ب ــود[.]43
ایکابوت ــر و همکاران ــش در س ــال  2018ی ــک تحقیق ــی انج ــام دادن ــد
ک ــه ه ــدف از تحقی ــق آنه ــا تولی ــد ماس ــک جراح ــی س ــه الی ــه ب ــود
ک ــه ب ــه منظ ــور افزای ــش فعالیته ــای ض ــد باکت ــری و ض ــد س ــل
از ی ــک فیلت ــر پل ــی پروپیل ــن ملتبل ــون ارزان قیم ــت ب ــا اس ــتفاده
از غلظتهـــای مختلـــف عصـــاره منگســـتین (  )MGتوســـط روش
پوش ــش اس ــپری اس ــتفاده کردن ــد .کارای ــی فیلتراس ــیون باکتریای ــی و
قابلی ــت تنف ــس ب ــه عن ــوان اف ــت فش ــار توس ــط آزمایش ــگاه نلس ــون
مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت .ســـپس خاصیـــت ضـــد باکتـــری
فیلترهـــای پوشـــش داده شـــده در برابـــر ســـل مقـــاوم در برابـــر
چنـــد دارو ،اســـتافیلوکوکوس اورئـــوس و اشرشـــیاکلی بـــه عنـــوان
باکتری-هـــای نماینـــده بررســـی کردنـــد .نتایـــج نشـــان داد کـــه
افزای ــش غلظ ــت عص ــاره منگس ــتین ب ــرای پوش ــش باع ــث افزای ــش
قطـــر لیـــف ،آبدوســـتی و افـــت فشـــار فیلترهـــا نیـــز میشـــود.
ایـــن مطالعـــه نشـــان داد کـــه فیلترهـــای پوشـــش داده شـــده بـــا
عصـــاره منگســـتین خاصیـــت ضدباکتـــری خوبـــی دارنـــد و نقـــش
مهم ــی در دس ــتیابی ب ــه ماس ــک ص ــورت ضدباکت ــری دارن ــد[.]44
ه ــدف از مطالع ــه دوان کوای ــی و همکاران ــش ایج ــاد ی ــک ماس ــک
جراحـــی از مـــواد معمولـــی و پایـــدار بـــا خاصیـــت ضدمیکروبـــی
و ضدالتهابـــی و قابلیـــت تنفسپذیـــری بـــا اضافـــه کـــردن روغـــن
گیـــاه پلکترانتـــوس آمبوینیـــکاس بـــود .آنهـــا در طـــی مطالعـــه
خـــود ،راحتـــی و ســـایر عـــوارض ماســـک جراحـــی جدیـــد پـــس از
اســـتفاده از ماســـک را اندازهگیـــری کردنـــد همچنیـــن از نظـــر
رش ــد میکروارگانیس ــم تجزی ــه و تحلی ــل انج ــام ش ــد .نتای ــج بدی ــن
ص ــورت ب ــود ک ــه اف ــرادی ک ــه از ماس ــک جراح ــی کال ــج پزش ــکی
المدونـــگ ( )LMCاســـتفاده میکننـــد ،راحتـــی و قابلیـــت تنفـــس
بیش ــتر و عالئ ــم آل ــرژی کمت ــری دارن ــد .رش ــد میکروارگانیس ــم روی
ایـــن نـــوع ماســـک کمتـــر بـــوده اســـت .همچنیـــن ایـــن مطالعـــه
نش ــان میده ــد ک ــه اضاف ــه ک ــردن روغ ــن گیاه ــی باع ــث بهب ــود
خاصیـــت ضـــد میکروبـــی و تنفسپذیـــری ماســـک جراحـــی
میشـــود .بـــا ایـــن حـــال ،ایـــن مطالعـــه نمیتوانـــد ارزیابـــی کنـــد
کـــه آیـــا ماســـک  LMCاز محافظـــت گســـترده در برابـــر عوامـــل
بیمـــاریزا بـــه ویـــژه عوامـــل بیمـــاریزای ویروســـی در مقایســـه بـــا
 N95محافظ ــت میکن ــد ام ــا از نظ ــر کارای ــی میت ــوان ب ــه عن ــوان

ماس ــک جراح ــی اس ــتفاده ک ــرد و ماســکهای جراح ــی میتوانن ــد
در ط ــی ی ــک بیم ــاری همهگی ــر ب ــا تأثی ــر تمیزت ــر ب ــر محی ــط در
مقایس ــه ب ــا ماســکهای ص ــورت ب ــر پای ــه پالس ــتیک تولی ــد ش ــوند
و ایـــن ماســـکها میتواننـــد بـــه عنـــوان یـــک جایگزیـــن مؤثـــر
بـــرای ماســـکهای صـــورت فعلـــی جراحـــی در بـــازار بینالمللـــی
در هن ــگام کمب ــود ماس ــک در هن ــگام ش ــیوع کووی ــد  19ب ــه ف ــروش
برســـد[.]45
کی ــان و همکاران ــش کارای ــی ماس ــک جراح ــی  N95را ب ــرای نف ــوذ
ذرات میکروبـــی و ذرات موجـــود در هـــوا مطالعـــه کردنـــد و نتیجـــه
گرفتنـــد کـــه ماســـکهای جراحـــی زمانیکـــه بـــه خوبـــی بـــر
روی ص ــورت ق ــرار گرفت ــه باش ــند از محافظ ــت عال ــی در براب ــر ذرات
موجـــود در هـــوا برخـــوردار هســـتند .ماســـکهای جراحـــی N95بـــا
کاه ــش قاب ــل توجه ــی در نفوذپذی ــری ه ــوا و بخ ــار آب ،میتوانن ــد
بــازده فیلتراســیون بیشــتر از  %97را فراهــم کننــد[ .]46کاتــل فریــرا
و همکاران ــش در ی ــک مطالع ــه اص ــاح ش ــیمیایی س ــطح فیلتره ــای
الیـــاف ســـلولزی بیبافـــت بـــا تثبیـــت پلیفنـــول بـــه منظـــور
ایج ــاد خ ــواص ضدویروس ــی ب ــه آنه ــا انج ــام دادن ــد .پیون ــد الی ــاف
بیبافـــت توســـط مـــاده ضدویروســـی بـــا اســـتفاده از الکاز انجـــام
ش ــد .از وی ــروس باکتریوف ــاژ  T4Dاشرش ــیاکلی  Bب ــه عن ــوان م ــدل
ویـــروس اســـتفاده شـــد .کاتچیـــن پلیفنـــول بـــه عنـــوان مـــاده
ضـــد ویروســـی مـــورد آزمایـــش قـــرار گرفـــت .هنگامیکـــه فیلتـــر
اص ــاح ش ــده ب ــا سوسپانس ــیون ویروس ــی در تم ــاس ب ــود ،بهب ــود
زی ــادی در کاه ــش غلظ ــت ویروس ــی مش ــاهده ش ــد .بنابرای ــن آنه ــا
پیشـــنهاد دادنـــد کـــه ایـــن مـــاده میتوانـــد بـــه عنـــوان دســـتمال
مرط ــوب ویروس ــی ب ــرای از بی ــن ب ــردن وی ــروس از س ــطوح آل ــوده
اســـتفاده شـــود .آزمایشهـــای فیلتراســـیون ویـــروس بـــا پاشـــش
سوسپانســـیون هوایـــی ویـــروس باکتریوفـــاژ  T4Dاز طریـــق فیلتـــر
طراح ــی ش ــده انج ــام ش ــد .ای ــن ماس ــک ض ــد ویروس ــی ب ــر پای ــه
زیس ــتی جدی ــد نش ــاندهنده ی ــک پیش ــرفت قاب ــل توج ــه نس ــبت
ب ــه ماســکهای جراح ــی اس ــت و همچنی ــن نتای ــج مطالع ــه آنه ــا
ام ــکان اس ــتفاده از سیس ــتمهای مرب ــوط ب ــه پش ــتیبانی از کاتچی ــن
ســـلولز را بـــه عنـــوان فیلترهـــای ســـازگار بـــا محیطزیســـت بـــرای
دســـتگاههای تصفیـــه هـــوا بـــرای فضاهـــای محـــدود (هواپیماهـــای
هوایـــی ،قایقهـــا ،ادارههـــا یـــا بیمارســـتانها) یـــا دســـتمال
مرط ــوب ب ــرای تمی ــز ک ــردن س ــطوح و ب ــه عن ــوان لب ــاس محاف ــظ
فراهـــم میکنـــد[ .]22ژائـــو و همکارانـــش از یـــک روش شـــیمیایی
مرط ــوب ب ــرای س ــنتز م ــواد فیلتراس ــیون ماس ــک فس ــفات کلس ــیم
ترکیـــب شـــده بـــا نقـــره اســـتفاده کردنـــد .آنهـــا فســـفات کلســـیم
ترکیـــب شـــده بـــا نقـــره بـــه عنـــوان مـــاده فیلتراســـیون ماســـک
را مـــورد مطالعـــه قـــرار دادنـــد .پودرهـــای  CaPبـــا غلظتهـــای
مختلــف نقــره (  4/0 ،3/0 ،2/0 ،1/0و  5/0درصــد وزنــی) آمــاده شــد
و عملکردهـــای ضدباکتـــری آنهـــا ارزیابـــی شـــد .نتایـــج آزمایـــش
فیلتراس ــیون ذرات آئروس ــل محیط ــی نش ــان داد ک ــه ماس ــک ش ــامل
م ــواد فیلتراس ــیون نقره-فس ــفات کلس ــیم میتوانن ــد ذرات آئروس ــل
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موج ــود در محی ــط را فیلت ــر کنن ــد .ب ــازده فیلتراس ــیون ای ــن م ــواد
بـــرای ماســـکهای  PM10 ، PM2.5و  PM1.0بـــه ترتیـــب ،%96
 %91و  %85ب ــود .آزمایشه ــای ض ــد باکتریای ــی نش ــان داد ک ــه م ــواد
فیلتراســـیون ماســـک نقره-فســـفات کلســـیم دارای اثـــر فـــوق ضـــد
باکتریای ــی هس ــتند .ب ــازده فیلتراس ــیون آئروس ــل اس ــتافیلوکوکوس
اورئــوس باالتــر از  %96بــود و همچنیــن ســنتزنانوذرات نقره-فســفات
کلس ــیم ب ــه عن ــوان ی ــک م ــاده ض ــد باکت ــری دارای اهمی ــت زی ــادی
در ماســـکهای محافظتـــی ضدباکتـــری فعـــال هســـتند [.]19
در یــک تحقیقــی محصــوالت پزشــکی شــامل الیــاف طبیعــی ماننــد
پنب ــه ارگانی ــک ،پنب ــه اس ــتریلیزه و بامب ــو ب ــا پروتئی ــن فیبروئی ــن
ابریش ــم طبیع ــی و روغنه ــای طبیع ــی ضدمیکروب ــی مانن ــد نی ــم ،
میخ ــک ،اکالیپت ــوس پوش ــش داده ش ــدند .ای ــن مخل ــوط پروتئی ــن/
روغـــن بـــه نســـبت  1 :10بـــرای انتقـــال خاصیـــت ضدمیکروبـــی
بـــه محصـــوالت بـــود .تکنیـــک مؤثـــر بـــرای اســـتخراج پروتئیـــن
فیبروئی ــن ابریش ــم از ابریش ــم خ ــام ب ــا اس ــتفاده از روشه ــای صم ــغ
زدایـــی ،انحـــال و تجزیـــه بـــود .یافتههـــا نشـــان داد محصـــوالت
پوشــشدهی ش ــده دارای ظرفی ــت نگه ــداری عال ــی و رفت ــار ج ــذب
مویینگ ــی ب ــاال در مقایس ــه ب ــا محص ــوالت تج ــاری موج ــود هس ــتند،
همچنی ــن همــهی محص ــوالت خاصی ــت ض ــد میکروب ــی خوب ــی را
ک ــه ب ــرای محص ــول پزش ــکی م ــورد نی ــاز اس ــت نش ــان میدهن ــد
[.]47
ترمیلیوس ــی و همکاران ــش پارچهه ــای پنبــهای را ب ــرای دس ــتیابی
بـــه خـــواص ضـــ د باکتریایـــی ،ضـــد قارچـــی و ضـــد ویروســـی بـــا
اســـتفاده از یـــک روش تکمیلـــی ســـاده و بســـیار متـــداول یعنـــی
پ ــد -خش ــک-پخت تح ــت عم ــل ق ــرار دادن ــد .آنه ــا از ی ــک محل ــول
آبـــی نانـــوذرات  Agبـــا یـــک بینـــدر بـــر پایـــه اکریلیـــک بـــرای
دس ــتیابی ب ــه س ــطح باالی ــی از عملک ــرد ضدمیکروب ــی و ب ــاال ب ــردن
دوام شستش ــویی اس ــتفاده کردن ــد .ثاب ــت ش ــد ک ــه ای ــن کامپوزی ــت
بـــرای مهـــار کروناویـــروس ســـندرم حـــاد تنفســـی ۲مؤثـــر اســـت و
پارچههـــای عمـــل شـــده بـــا ضدمیکروبهـــای بـــر پایـــه Ag
ســـطح باالیـــی از عملکـــرد ضدباکتـــری را نشـــان دادنـــد .تکمیـــل
ضـــد میکروبـــی تغییـــر قابـــل توجهـــی در قطـــر لیـــف نمونههـــا
نش ــان ن ــداد و اصلی-تری ــن قابلی ــت ای ــن پارچهه ــای ب ــر پای ــه ،Ag
جلوگی ــری از عفون ــت ناش ــی از عوام ــل بیم ــاریزا ،مانن ــد باکتریه ــا
و قارچه ــا ک ــه باع ــث افزای ــش کووی ــد 19و ان ــواع دیگ ــر ویروسه ــا
میشـــود ،اســـت .تهیـــه ایـــن پارچههـــای متشـــکل از ایـــن مـــواد
ممکـــن اســـت بینـــش جدیـــدی در مـــورد توســـعه لباسهـــای
محافظتــی را فراهــم کنــد و انتظــار م ـیرود کــه ایــن مــواد نســاجی
جدی ــد ب ــه عن ــوان ی ــک وس ــیله جدی ــد و مه ــم در براب ــر همهگی ــر
کنونــی کوویــد  19نقــش برجســتهای داشــته باشــند [ .]48هانــگ و
همکاران ــش از الی ــاف پل ــی پروپیل ــن ب ــرای س ــاختن ماس ــک پل ــی
پروپیلـــن اســـتفاده کردنـــد .آنهـــا الیـــاف پلـــی پروپیلـــن را بـــا دی
متی ــل دیواکتادس ــیل آمونی ــم برومی ــد تح ــت عم ــل ق ــرار دادن ــد ت ــا
ب ــار الکتریک ــی مثبت ــی را ب ــه خ ــود اختص ــاص دهن ــد ک ــه توانای ــی

62

ج ــذب باکت ــری را داش ــته باش ــد .ب ــازده فیلتراس ــیون باکتریای ــی ی ــا
ویروســـی تقریبـــا  %100بـــرای ماســـک و دســـتمال پلـــی پروپیلـــن
بـــود .آنهـــا نتیجـــه گرفتنـــد کـــه ایـــن طراحـــی خـــاص ماســـک
پل ــی پروپیل ــن ب ــا چس ــب مصنوع ــی در لب ــه ماس ــک ممک ــن اس ــت
مؤثرتــر از ماســک جراحــی و ماســک جراحــی  N95اســتاندارد باشــد،
همچنیـــن دســـتمال پلـــی پروپیلـــن ابـــزاری مهـــم در جلوگیـــری
از انتشـــار عوامـــل بیمـــاریزا اســـت .پلـــی پروپیلـــن تصفیـــه شـــده
یـــک فیلتـــر عالـــی بـــرای میکروارگانیســـمها اســـت و بـــه شـــرطی
کـــه الیـــاف بـــه صـــورت شـــل بســـتهبندی شـــوند ،هـــوا میتوانـــد
آزادان ــه ب ــا مقاوم ــت تنفس ــی متن ــاوب جری ــان یاب ــد[ .]49لی ــن و
همکارانــش در ســال  2020یــک ماســک فــوق آبگریــز ،فوتواســتریل
و قاب ــل اس ــتفاده مج ــدد ب ــر پای ــه نان ــو ورقه ــای گرافن ــی ()GNEC
کـــه از فیلـــم کربـــن ســـاخته شـــده اســـت را گـــزارش کردنـــد .در
ایـــن مطالعـــه بـــرای ســـاخت ماســـک  GNECاز روش اکســـتروژن
اولتراســـونیک اســـتفاده شـــد .نتایـــج نشـــان داد ماســـک GNEC
توانای ــی آبگری ــزی عال ــی (زاوی ــه تم ــاس آب157/9 :درج ــه) و ب ــازده
فیلتراس ــیون زی ــاد ب ــا ب ــازده فیلتراس ــیون باکتریای ــی )BFE( %100
را دارد .عالوهبرایـــن ،ماســـک  GNECعملکـــرد خـــوب فوتواســـتریل
را نشـــان داد .ایـــن عملکردهـــای عالـــی ممکـــن اســـت مبـــارزه بـــا
ش ــیوع  COVID-19را راح ــت کنن ــد و ماســکهای قاب ــل اس ــتفاده
مج ــدد ب ــه کاه ــش مص ــرف اقتص ــادی و مناب ــع کم ــک میکنن ــد.
در مـــورد خصوصیـــات آبگریـــزی و فوتوترمـــال ،ماســـکهای GNEC
عملکـــرد خوبـــی را نشـــان داد و مـــردم ممکـــن اســـت از ایـــن کار
بـــرای کشـــف عملکـــرد بهتـــر ماســـکهای جراحـــی ،بـــرای حفـــظ
س ــامت و توس ــعه جهان ــی اله ــام بگیرن ــد ک ــه در ش ــکل  3برخ ــی
مـــوارد نشـــان داده شـــده اســـت[.]50
هاشـــمی و همکارانـــش بـــرای اولیـــن بـــار از نانـــوذرات اکســـید
م ــس ب ــرای کاربرده ــای ماس ــک تنفس ــی ض ــد میکروب ــی اس ــتفاده
کردن ــد .نانوالی ــاف پل ــی اکریلونیتری ــل /اکس ــید م ــس ب ــا غلظته ــای
مختلـــف اکســـید مـــس در نانوالیـــاف پلـــی اکریلونیتریـــل بـــا
موفقی ــت الکتروریس ــی ش ــدند .اف ــزودن نان ــوذرات ب ــه نانوالی ــاف پل ــی
اکریلونیتریــل اســتحکام بخشــید .اســتحکام کششــی نانوالیــاف پلــی
اکریلونیتریــل /اکســیدمس دارای  %1نانــوذرات اکســید مــس بــه طــور
قاب ــل توجه ــی افزای ــش یاف ــت .همچنی ــن خصوصی ــات مورفول ــوژی،
یکنواختــی و تولیــد نانوالیــاف صــاف را نشــان داد .بســترهای نانوالیــاف
آم ــاده ش ــده دارای فعالی ــت ض ــد میکروب ــی و خاصی ــت آزادس ــازی
بســـیار خوبـــی بودنـــد .آزمـــون تنفس-پذیـــری انجـــام شـــد کـــه
خاصیـــت تنفسپذیـــری قابـــل توجهـــی را نشـــان داد .همچنیـــن
تجزیـــه و تحلیـــل  MTTنشـــان داد کـــه بیشـــتر از  %50از کل
ســـلولها پـــس از  120ســـاعت زنـــده مانـــده بودنـــد .نفوذپذیـــری
هـــوا در الیههـــای نانوالیـــاف بـــا افـــزودن نانـــوذرات اکســـید مـــس
بهبـــود یافـــت .بـــا تجزیـــه و تحلیـــل خصوصیـــات فوقالذکـــر کـــه
شـــامل ضـــد میکروبـــی ،رفتـــار رهاســـازی دارو ،خـــواص مکانیکـــی،
خ ــواص حرارت ــی ،قابلی ــت تنف ــس ،نفوذپذی ــری ه ــوا ،خصوصی ــات
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شکل( ) a)3تصویر شماتیک سطح ماسک اولیه و ماسک  )GNEC. bمکانیسم ذاتی خاصیت فوق آبگریز ماسک  )GNEC. cطیف رامان ماسک  GNECو
 )dتصویر  SEMلیف نرم ماسک اولیه و ورقهای نازک گرافن ،الیاف نبافته قرار داده شده درون ماسک  )GNEC. eقسمت داخلی یک تصویر بزرگنمایی شده.
اندازه گیری زاویه تماس قطره آب ماسک اولیه  )f.و ماسک  GNEC، (gبا حجم  5میکرولیتر آب [.]50

س ــطحی و س ــاختاری اس ــت میت ــوان نتیج ــه گرف ــت ک ــه نان ــوذرات
اکس ــید م ــس دارای پتانس ــیل قابلتوجه ــی ب ــرای کاربرده ــای ض ــد
میکروبـــی و ســـاختاری هســـتند و نانـــوذرات پلـــی اکریلونیتریـــل/
اکس ــید م ــس ب ــرای اس ــتفاده در ماس ــک جراح ــی ض ــد میکروب ــی
بـــر اســـاس نتایـــج بدســـت آمـــده توصیـــه میشـــود[ .]51ژانـــگ و
همکاران ــش در س ــال  2020در راس ــتا اس ــتفاده از ماس ــک جراح ــی
کاری انجـــام دادنـــد کـــه فرآینـــد دفـــع محیـــط زیســـت را نشـــان
میدهـــد و بـــه طـــور همزمـــان تولیـــد ســـوختهای ارزشـــمند
از ماســـک صـــورت حاصـــل میشـــود .بدیـــن منظـــور فرآینـــد
حرارت ــی ش ــیمیایی ب ــا کم ــک  CO2انج ــام ش ــد .قس ــمت اول ای ــن
کار ترکیبــات اصلــی شــیمیایی یــک ماســک جراحــی را تعییــن کــرد:
پلیپروپیل ــن ،پلیاتیل ــن ،نایل ــون و آه ــن .در قس ــمت دوم از مطالع ــه
پیرولی ــز ب ــرای تولی ــد گازه ــای س ــنتزی و هیدروکرب ــن ه ــای C1-
 2از ماســـک جراحـــی اســـتفاده شـــد .بـــرای افزایـــش ســـازههای
گازهــای ســنتزی و  C1-2در اثــر تجزیــه و تحلیــل چنــد مرحلــه ای
ب ــرای برشه ــای بیش ــتر پیونده ــای  C-Cو  C-Hماس ــک جراح ــی
اســتفاده شــد .تجزیــه در اثــر حــرارت کاتالیــزوری بیــش از Ni/SiO2
بهدلی ــل توانای ــی آن در دهیدروژناس ــیون باع ــث س ــرعت بخش ــیدن

ب ــه  H2و  CH4میش ــود .در حض ــور  ،CO2تجزی ــه در اث ــر ح ــرارت
کاتالیســـتی عـــاوه بـــر اینکـــه  COتولیـــد میشـــود در حالیکـــه
تجزی ــه در اث ــر ح ــرارت در  N2آن را تولی ــد نک ــرد .بنابرای ــن تبدی ــل
حرارتـــی شـــیمیایی ماســـک صـــورت جراحـــی و  CO2میتوانـــد
یـــک روش ســـازگار بـــا محیـــط زیســـت بـــرای حـــذف مـــواد زائـــد
پالســـتیکی کویـــد 19باشـــد[.]52
هـــدف مطالعـــه بوامـــی و همکارانـــش در ســـال  ،2021تجزیـــه و
تحلی ــل جری ــان عب ــوری ه ــوا از س ــه ن ــوع ماس ــک ص ــورت از ن ــوع
پارچـــه بافتـــه شـــده ،پارچـــه بیبافـــت پلیپروپیلـــن و پارچـــه
بافتنــی و همچنیــن بــرای بررســی میــزان انتقــال ویــروس و راحتــی
کاربـــر در اســـتفاده از ایـــن ماســـکها اســـت .در شـــکل  4نمونـــه
منس ــوجات اس ــتفاده ش ــده ب ــرای تهی ــه ماس ــک ص ــورت نش ــان داده
ش ــده اس ــت .آزمای ــش نفوذپذی ــری ه ــوا ب ــر روی ای ــن پارچهه ــا ب ــا
اس ــتفاده از دس ــتگاه تس ــت نفوذپذی ــری انج ــام ش ــد .ب ــا توج ــه ب ــه
ویژگیهـــای قابـــل توجـــه منســـوجات بـــکار رفتـــه ،پلیپروپیلـــن
بیبافـــت بـــرای ماســـکهای صـــورت بطـــور گســـتردهای پذیرفتـــه
ش ــده اس ــت.
بـــا ایـــن وجـــود ،ایـــن مطالعـــه نشـــان میدهـــد کـــه پارچههـــای
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شکل( )4پارچههای بافته شده ،پارچه بیبافت پلیپروپیلن ،پارچه بافتنی[]53

بافت ــه ش ــده و بافتن ــی دارای س ــاختار بازت ــری هس ــتند ک ــه اج ــازه
نفـــوذ زیـــاد هـــوا را میدهـــد و بنابرایـــن ممکـــن اســـت بـــه دو یـــا
س ــه الی ــه ب ــرای جلوگی ــری از پتانس ــیل ض ــد میکروب ــی ی ــا ض ــد
ویروســـی نیـــاز داشـــته باشـــند .بطورکلـــی نتیجـــه گرفتنـــد کـــه
پارچههـــای پلیپروپیلـــن بیبافـــت تـــا حـــد زیـــادی ویژگیهـــای
ســـایش پارچـــه و همچنیـــن قابلیـــت تنفـــس ســـاختار پارچـــه را
تعییـــن میکننـــد.
اگرچـــه ضریـــب نفـــوذ هـــوا در ماســـک پلیپروپیلـــن بیبافـــت در
مقایس ــه ب ــا پارچهه ــای بافت ــه ش ــده و بافتن ــی ای ــن مطالع ــه پایی ــن
اس ــت ام ــا ای ــن ماســکها از انتق ــال وی ــروس و س ــایر عفونته ــای
مرتب ــط ب ــا ه ــوا ب ــه خوب ــی میتوان ــد در مقایس ــه ب ــا ماســکهای
دیگ ــر جلوگی ــری کن ــد[.]53

-2نتیجهگیری
امـــروزه تقاضـــا بـــرای منســـوجات پزشـــکی و مراقبتهـــای

بهداشـــتی در حـــال افزایـــش اســـت زیـــرا محیـــط زندگـــی امـــن،
ســـالم ،راحـــت و محافـــظ در برابـــر عفونـــت میکروارگانیســـمهای
بیم ــاریزا از اهمی ــت باالی ــی برخ ــوردار هس ــتند .همچنی ــن زن ــده
مانـــدن میکروبهـــای بیمـــاریزا در منســـوجات مـــورد اســـتفاده
پزشـــکی میتوانـــد بـــه انتقـــال بیماریهـــا در بیمارســـتانها
کمـــک کنـــد.
بنابرایـــن بـــ ه عنـــوان وســـیلهای بـــرای کاهـــش باکتریهـــا در
محیطهـــای مراقبتهـــای بهداشـــتی و احتمـــاالً بـــرای کاهـــش
عفونتهـــای بیمـــاریزا ناشـــی از مـــواد نســـاجی ،اســـتفاده از
تجهی ــزات مراقب ــت بهداش ــتی از جمل ــه ماســکهای ضدویروس ــی
بـــه یـــک اهمیـــت حیاتـــی بـــرای اســـتفاده تبدیـــل میشـــود .در
ای ــن مقال ــه برخ ــی از روشه ــا ب ــرای ضدویروس ــی و ضدمیکروب ــی
انـــواع ماســـکها و آزمـــون فیلترهـــا بـــرای ماســـکها توضیـــح
داد ه ش ــد و ب ــا توج ــه ب ــه برخ ــی تحقیق ــات انج ــام ش ــده در ای ــن
زمینـــه نتیجـــه گرفتـــه شـــد کـــه بـــا اســـتفاده از برخـــی مـــواد و
روشهـــای ضدمیکروبـــی و ضدویروســـی میتـــوان ماســـکها را
ضدعفونـــی کـــرد و از آن اســـتفاده مجـــدد کـــرد.
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Abstract
The production and use of face masks have increased during recent years mainly due to air pollution and
the spread of contagious diseases such as Covid 19. Since the outbreak of the coronavirus pandemic, the
use of face masks has increased to control and prevent the rapid spread of respiratory viruses. The need for
personal protective equipment such as surgical masks increased enormously during the outbreak of Covid
19 especially for healthcare providers and caused huge economic problems worldwide. The development of
antimicrobial and antiviral reusable face masks is a viable approach to reduce the high demand. This article
provides an overview of face masks, their characterization, and antimicrobial treatments. It also reviews the
research studies for disinfecting face masks and reusing them.

Keywords

COVID-19,
Surgical face mask,
Antimicrobial properties,
Antimicrobial agents,
virus

(*) Address Correspondence to A. Zare, E-mail: a.zare@yazd.ac.ir

1399  زمستان،36  شماره پیاپی،4  شماره،9  دوره، علوم و فناوري نساجي و پوشاک- مجله علمي

68

