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  چکیده

، ظهور هاي ویروسـی باعث ایجاد بیماري هاي مختلف و مرگ و میر در سرتاسر جهان شدند. در سالیان اخیر  عفونت زمینه و هدف:
بررسی  ،حاضـر مطالعه هدف از  .شـده اسـت   یجهان ینگران کیبه  و منجر یدسـتگاه تنفسـ   دیشـد  يهاکرونا باعث عفونت ویروس

  .قرار گرفته انداستفاده  مورداست که جهت کنترل ویروس کرونا مختلفی گندزداهاي  بخشیاثر
از طریق جســـتجوي مقاالت در پایگاه هاي ها مطالعه حاضـــر یک مطالعه مروري نظامند اســـت. جمع آوري داده مواد و روش ها:

بود. پس از   DOAJو  Springer ،Google Scholar ، Prospero ،Cochrane ،ISI،Scopus ،Embase ،PubMedاطالعاتی شامل
و در نهایت مورد تجزیه  . داده هاي مورد نیاز استخراج شدبندي گردید دستهمقاالت  ،مرتبط با هدف جسـتجو و جمع آوري مقاالت 

   .گرفتو تحلیـل قرار 
ــطوح ب 9میتواند تا کرونا ویروس بررسـی مطالعات مختلف نشان داد که   یافته ها: ــر روي ســ  .زا باقی بماند ، عفونتجانیروز بــ

نموده بودند. یافته هاي مســتخرج از مقاالت آشــکار نمود که عفونت در مدفوع گزارش  را کرونامطالعه وجود ویروس  همچنین چند
در  درصد 1/0 میسـد  تیپوکلریه و صـد در 5/0 دروژنیه دی، پراکسـ درصـد  62-71اتانولزایی ویروس کرونا روي سـطوح توسـط   

 تیپوکلریهگرم بر مترمکعب  6700تا  800همچنین، ویروس کرونا در فاضـالب سـپتیک تانک توسط   .یابدمی کاهش قهیدق 1عرض 
 4در عرض  UVCهاي هوا تحت اشعه آئروسل شود. عالوه بر این، ویروس کرونا در می ساعت غیرفعال 5/1در زمان تماس  میسـد 

 یابد.می کاهش log5 ثانیه به میزان  9تا 
هاي تا به امروز ســـاخته شـــدند. با این وجود، به دلیل جهش 19-داروها و واکســـن هاي مؤثري براي بیماري کووید :نتیجه گیري 

ــویه هاي مختلف ویروس کرونا از   ،غیرمنتظره ویروس کرونا ــایی گندزداهاي مؤثر برحذف س ــناس ــطوح و محیطش  هاي مختلف س
 باشد. 19-بیماري کووید بـراي پیشـگیري و جلـوگیري از انتشـار مناسبی اقـدام تواندمی
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 مقدمه
ــی در جهان باعث ایجاد بیماري عفونت و ها هاي ویروسـ

 هاي ســالمرگ و میر بســیار شــده اند. به عنوان مثال در طی 
نوع  نزاياآنفلو بسیار خطرناك و کشندهویروس  1919 تا 1918

A ــد ــایع شـ اغلب قربانیان این بیماري افراد  .در تمام دنیا شـ
ه ک دادههاي اخیر نشان بررسی. بزرگسـال جوان و سالم بودند 

ه این ک اندمیلیون نفر بر اثر این بیماري کشـته شـده  100حدود 
 .است بودهها ا در آن سالاز جمعیت دنی درصد 5تعداد معادل 

ــتاد م ییهايریگهمه از  گرید یکی آغاز  يالدیکه از دهه هشـ
. عامل این اســـتبیماري ایدز  ،امروز ادامه داردبه شــده و تا  

ــان  ایمنی نقص ویروس ،بیمــاري  Humanیــا  HIV(انســ

Immunodeficiency Virus( .ــت  این بیماري تا به امروز اسـ
اختصـــاص داده اســـت به  دبه خو در جهان را ديایز انیقربان
هزار نفر به علت  770 حدود 2018 که فقط در ســـال يطور

  . 1 درفتن ایاز دن يماریب نیا
ــور ما و جهان با بحران   ــر کشـ همه گیري درحـال حاضـ

ــت.  (COVID-19) 19-بیمـاري کووید   این بیماريمواجه اسـ
ــارس ــط سـ ایجاد  )SARS-CoVکروناویروس کووید (-توسـ

ــودمی ــید  ریبونوکلئیک یک این ویروس .ش ــاس  تک یویروس
ــته ــو مثبترشـ  از خانواده کروناویروس اي زیرگونه و اي سـ

 ماريبیتنفسی است، عالئم  أبیماري در انسان عمدت. این است
ــدید  می ــرماخوردگی معمولی تا عفونت هاي شـ توانـد از سـ

بار در  نیاول يبرا ي کروناماریب.  2 دتنفسی تحتانی، متغیر باش
 نیکشور چ ،یاسـتان هوبئ  ،در شـهر ووهان  2019دسـامبر   31

 یســازمان بهداشــت جهان . بر اســاس گزارششــد ییشــناســا
 ریثأنفر را تحت ت ونیلیم 200از  شیب تا به امروزبیماري کرونا 

 نفر انسان ونیلیم 4از  شیبمرگ خود قرار داده اسـت و سبب  
انتقال گزارش شــده  يها راه. در ســراســر جهان شــده اســت

 دیقطرات تول می) اســتنشــاق مســتق1عبارتند از:  ي کروناماریب
) 3با افراد آلوده؛  کی) تماس نزد2شـــده توســـط افراد آلوده؛ 

تقال ان ریاخ قاتیبر اساس تحق نیهمچن .تماس با سطوح آلوده

راه انتقال مهم اثبات  کیبه عنوان  ،زا يماریعوامل بآئروســـل 
 . 3 شده است

منجر به زنده ماندن و  کرونا آلوده به مارانیمدفوع ب هیتخل
در  ویروس کروناوجود  شــود.می در فاضــالب روسیاوم وتد

ــالب با چند  دییأت ییایمطالعه در مناطق مختلف جغراف نیفاض
ب فاضال ژهیو هب ،فاضالب قیاز طر روسیانتقال و .شده است

از  ياریبسـ  ل،یدل نیشـده اسـت. به هم   ینیب شیپ یمارسـتان یب
 طیدر مح ویروس کرونا قیو دق عیکنترل سر يدانشـمندان برا 

ــتانیفاضــالب ب ژهیبه و ،یآب طیو مح ــتند ت مارس ا متمرکز هس
ــعـه و   مختلف  يها ه و راهنمودرا کنترل  روسیبتواننـد توسـ

 . 4 نمایند مشخصانتقال آن را 
 بیمارياز  یناش ریو شدت مرگ و م يریگه با توجه به هم

در سطح جهان با  یاشـت بهد يمراقبت ها يها سـتم ی، سـ کرونا
ــده اند. بد یبزرگ يچالش ها  راهبردهايور ظمن نیمواجه شـ

ــامل وجود دارد  ویروس کرونامقـابلـه با    يبرا یمختلف که شـ
، تنفســیماســک  حیصــح دنیپوشــیی (دارو ریمداخالت غ

ظ حفتجهیزات حفاظت شخصی،  بهداشـت دسـت، استفاده از  
فاده است و )تماس یابیرد و صیتشخ شی، آزمایفاصله اجتماع
ــن  ــتاز واکسـ در ژنوم  جهش زا راتییتغ لیامـا بـه دل   .اسـ

ــیو دائما در حال  ویروس کرونا مختلف يگونـه هـا   ،یروسـ
چالش 19-برکووید مداخالت یدرك اثربخشــ و ظهور هســتند

 دیوسیاستفاده از ب بر ی به شدتفعل يها هینظر و است زیبرانگ
ــت کش هاي)ها ــ ي (زیس ، به و درك عملکرد آن ها ییایمیش

ــتن  يماریجهت مقابله با ب يدیعنوان اقدامات کل ــکسـ در شـ
شــامل مواد  دهایوســیب . 6, 5 دچرخه عفونت متمرکز هســتن

از ها ید. بیوسو نگهدارنده هستند ییگندزدا تیبا فعال ییایمیش
ز نظر ا بیوســیدها اکثر .متفاوت هســتند عملکرد ســمینظر مکان

کرونا را هدف قرار داده و  روسیو یرونیب یچرب هیال ییایمیش
مدت  یاستفاده طوالن . 7 نمایندمی رفعالیرا غ یروسـ یذرات و

هش منجر به کای، کروبیفلور م يرو دهایوسیاز حد از ب شیو ب
بر  میبه طور مستقو  شـود می دیمف يها کروبیتعداد و تنوع م
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ــناخت  نی. بنابراگذاردمی ریتأث ییغذا يعملکرد چرخه ها شـ
 يبرا تمد طوالنیدر ها نآاز  یو عملکرد ناشها دیوسیکامل ب

، یتبهداشــ ي(به عنوان مثال مراقبت ها ییاســتفاده کنندگان نها
  . 9, 8 است تیصنعت و جامعه) حائز اهم

 یبهداشت يها طیمورد استفاده در مح گندزدایی روش هاي
 شعهابخار با فشار باال، حرارت خشک،  ونیزاسیلیشـامل اسـتر  

سما و پال ،دروژنیه دیپراکس و لنیات دیماوراء بنفش، گاز اکسـ 
ــیب ییایمیمواد شــ ــازمانهســتند دالیوس  طیحفاظت از مح . س

 ییایمیش هايدیوسی) بUSEPA( ایاالت متحده آمریکا سـت یز
ــترکیبــات آمونیوم چهــارتــاییاز جملــه ی مختلف  دیــ، پراکسـ

ــتر، پدروژنیه ــ کیاس  تیرپوکلی، اتانول، هزوپروپانولی، ادیاس
تقال کاهش ان يبرااسید را  کیفنول و دیاسـ  کی، اکتانوئمیسـد 

ــتفـاده داخل  يکرونـا برا ویروس   نموده دییتـأ  ینیو بـال  یاسـ
ــت از جمله  یعوامل مختلف ریگندزداها تحت تأث . بازده 10 اس
ــیغلظت ب، زمـان تماس  ،pH، ی، مواد آلروسینوع و و  دیوسـ
ــیب ،به عنوان مثال .ردیگیقرار م غیره  ادیغلظت ز با ییدهایوسـ

شــدن به ســرعت  قیها) در صــورت رق ها، فنول (مانند الکل
 يکه دارا ییها آن یکهدر حال .نددهمی خود را از دست ییکارا

ــتنـد  نییغلظـت پـا    ترکیبات آمونیوم چهارتایی،(مـاننـد    هسـ
ر را د یقابل توجه تی) فعالدیـ ، ارتوپتـال آلـده  نیدیـ کلرهگز

ــاز قیرق ــ نیبنابرا .نمایندمی حفظ يس  حذفراندمان  یبررس
 قرار ریثأرا تحــت تــهــا کــه آن یاز لحــاظ عواملهــا روسیو

 . 7 است تیحائز اهم ،دهندمی
Bedrosian گندزداي راندمان 2020 در ســـال و همکاران 

 بررســی ســطوحاز کرونا  روسیحذف ودر را  دیاســ کیاســت
 6غلظت با  کیاســت دیکه اســ محققان گزارش نمودند نمودند.

ــد   زنده ماندن تیزمـان تماس، قابل  قـه یقیـک د پس از درصـ
.  11 دهدمی شسطوح کاه يرو 10log 5/3 تا را کرونا روسیو

ــال   Al-Sayahنتایج مطالعه ــت که   2020در س ــان داده اس نش
ــاز رفعـال یغ يبرا  گندزدائی متداولترین، ویروس کرونا يسـ

و  درصد 5/0 دروژنیه دی، پراکسدرصد 62-70اتانولها کننده

. در مطالعه اي که  12 هســتند درصــد 1/0 میســد تیپوکلریه
Zhang میسد تیپوکلریهاستفاده از  2020 در سال رانو همکا 

متوجه  را براي گندزدایی فاضـــالب بررســـی نمودند. محققان
میلی گرم بر لیتر هیپوکلریت ســدیم براي 1800 شــدند که دوز

 یکاف مارستانیب تانک کیکرونا از فاضالب سپت روسیوحذف 
دوز  شیافزابود. بــا این حــال، آنهــا گزارش نمودنــد کــه بــا ن

ــدیم   کرونا روسیو، تریبر ل گرم یلیم 6700به هیپوکلریت سـ
 Feng. در مطالعه  13 شدندیگر در فاضالب بیمارستان مشاهده 

آئروسل از  کرونا روسیحذف وکه  2021در سال همکاران و 
گزارش  بررسی نمودند. آنها اشـعه ماوراء بنفش هوا را با  يها

نانومتر و  260-285که اشعه ماوراء بنفش با طول موج  نمودند
همه  قهیدق 100پس از  أبیتقروات بر متر،  5/25شــدت تابش 

را  کیفابر لتریکشت ف طیمح يموجود روکرونا  يها روسیو
ــت،   ــی که  3 نمـاید حـذف  قـادر اسـ . همچنین، در پژوهشـ

Mahmood   ــال رانـدمـان گندزدائی    2020و همکـاران در سـ
ــتفاده بیش از حد بر روي  هاي حاوي الکل راکننده در اثر اسـ

ــگران به این نتیجه   ــی نمودند. پژوهشـ ویروس کرونـا بررسـ
 هاي حاوياز گندزدائی کنندهاز حد  شیاستفاده برسـیدند که  

ها کروبیدر م یعیطب يهـا منجر بـه جهش  جیبـه تـدر  الکـل  
کمک  یکروبیتواند به مســئله مقاومت ضــد م می شــود ومی

در حال  يکشورها يبرا یمهم دیتهد ، که در حال حاضرنماید
  . 14 و قاره آفریقا است بنگالدشو  توسعه مانند هند، پاکستان

حضور ویروس کرونا بر روي  مورد در زیادي هاي نگرانی
یروس از آنها به انسان و انتقال و سطوح و محیط هاي مختلف

دارد. در اکثر مطالعات انجام شـده به صورت موردي به   وجود
عملکرد یـک نوع گنـدزدا در یـک محیط پرداخته اند. در این    

 ،یکیزیف( مقــاالتی کــه در آنهــا از انواع گنــدزداهــا مطــالعــه،
هاي نانوذرات) براي حذف ویروس کرونا از محیط ،شــیمیایی 

هوا) بررسی شده، مرور  ،ضـالب فا ،مختلف (سـطوح بی جان 
ــد. نتایج مطالعه ــر ش تواند اطالعات مفیدي در زمینه می حاض

ــتفـاده از انواع گنـدزداها بر علیه ویروس کرونا در اختیار    اسـ
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مسـئوالن بهداشـتی و سایر افراد حاضر در خط مقدم مبارزه با   
قرار دهـد. بـه محققان نیز کمک خواهد    19-بیمـاري کوویـد  

را در سـمت و سـوي کاستی هاي    خود آتی تمطالعا نمود تا
ــکاف و دهند انجام تحققیقاتی در این زمینه  پر را دانش شـ

 .نمایند
 

 روش کار 
ــت مطـالعـه مروري نظامند  این تحقیق، یـک   در این  .اسـ

شروع  1400ماه سال  مهراز ابتداي جستجوي مقاالت  مطالعه،
ــید. کلیدواژه هاي مورد  1401و در فروردین ماه  به اتمام رسـ

ــامل    ــتجو در پایگاه هاي اطالعاتی شـ ــتفـاده جهت جسـ اسـ
Coronavirus، Chemical،Inactivation ،Biocides 

،Disinfection  ،COVID-19 ،Persistence ،Environment 

،Health-Care ،Nanoparticles ،Wastewater ،SARS-COV-

2 ، Variants  وDisinfectants   بود. پایگاه هاي اطالعاتی نیز
، Springer ،Google Scholar ، Prospero ،Cochraneشـــامل

ISI،Scopus ،Embase ،PubMed  وDOAJ   بود. معیـارهاي 
 اعمال مقاله جهت بررسی انتخاب هر که براي مطالعه به ورود
 بمناسب مطال کیفیت مرتبط بودن با هدف مطالعه، شامل شـد 

هاي مورد نیاز  داده پذیر بودن دردسترس و ارائه شده در مقاله
ــده در  ها،کتاب .در مقـالـه بود   پایان نامه ها، مقاالت ارائه شـ

نامه به ادیتور از  مقاالت و و ســمینارهاها کنفرانس ها، همایش
در این مطالعه فقط مقاالتی بررسی شدند  .مطالعه خارج شدند

ــته   ــی نوش ــتجوي  که به زبان انگلیس ــده بودند. بعد از جس ش

 ، به ترتیبمطالعه با هدفمقاالت و جمع آوري مقاالت مرتبط 
هاي اصلی  داده .بررسـی شـدند  مقاالت عنوان، چکیده و متن 
 دیشـناسایی، استخراج و دسته بندي گرد  ؛مرتبط با هدف مقاله

 112در ابتدا،  گرفت. رو در نهـایت مورد تجزیه و تحلیل قرا 
ــتجو ــاس کلیدواژه  مقاله با جس در پایگاه هاي اطالعاتی بر اس

مقاله به  90هاي مورد اسـتفاده یافت شد. بعد از بررسی تعداد  
دلیـل تکراري بودن عنوان و عـدم تطـابق با معیارهاي ورود یا    
تطابق با معیارهاي خروج از بررســی حذف شــدند. در نهایت 

 مقاله جهت بررسی نهایی انتخاب شدند.  22
 

 نتایج
 (زیست کش ها)ها بیوسید

لور ف يرو دهایوسیاز حد از ب شیمدت و ب یاستفاده طوالن
 دیمف يهـا کروبیمنجر بـه کـاهش تعـداد و تنوع م   ی، کروبیم

 ریتأث ییغذا يهابر عملکرد چرخه میبه طور مســتقو  شــودمی
 یخشدرك اثربچالش برانگیز بودن  لیبه دلاز طرفی   گذارد.می

ی به شدت بر استفاده فعل يها هیظرن ،19-کووید بر مداخالت
کامل  شــناخت نیبنابرا هاي شــیمیایی متمرکز هســتند.بیوســید

ــیب ــدیوسـ  يبرا تمد طوالنیا در هنآاز  یها و عملکرد ناشـ
، یبهداشــت يها(به عنوان مثال مراقبت ییکنندگان نهااســتفاده

. در همین راســـتا، در اســـت تیصـــنعت و جامعه) حائز اهم
 نقاط قوت ،مکانیسم ویروس کشی ،یخواص عموم 1جدول 

ونا کر روسیو برابر دریی ایمیش يهایدوسـ یب يهاتیمحدود و
 که از بررسی مطالعات استخراج شده، ارائه شده است.

 
 
 
 
 

 

  16, 15  کرونا روسیو برابر دریی ایمیش يهایدوسیب يهاتیمحدود و نقاط قوت ،مکانیسم ویروس کشی ،یخواص عموم : 1جدول 
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   مجید نوذري و مریم نوري گوشکی

 .دهندمی دست از را خود عملکردي ساختار آن وسیلهبه RNA و DNA پروتئین، که است فرایندي شدن دناتوره *

 .دهدمی کاهش کنترل هاي واکنش با مقایسه در بیشتر یا درصد 9/99 تا را ویروس تیتر بیوسیدکه غلظت **کمترین

 

 نقاط قوت هامحدودیت استفاده عمومی ویروس کشی مکانیسم دیوسینوع ب

          :هاالکل
  ایزوپروپیل الکل(ایزوپروپانول) و  

 اتیل الکل(اتانول)

 ل ومخت را یپوشش سلول  -

 *را منعقد و دناتورهها نیپروتئ
       کند. می
 یچرب الکل لیزوپروپیا  -

 يدیپیل يغشاو  است دوست
 .کندمی را مختل

کننده پوست (حدود  یضد عفون  -
 حجم) درصد 70

                                          
کوچک، به  زاتیتجه یضدعفون  -

 یاتیح هايعنوان مثال، دماسنج، ابزار

                ستیاسپور کش ن -
 و مکرر  یاستفاده طوالن 
 مانند يموادکیفیت  بر -

     گذارد.می ریتأث کیپالست
 اشتعال قابل -

 بدون لکه -
 کم تیسم -
 فیخفبوي  -
 

 :یونیکاتي هاسورفکتانت
 مانندترکیبات آمونیوم چهار تایی 

 یلمت دسیلد کلرید و  دي بنزالکونیوم
 کلرید                                                   آمونیوم

ا ب یونیکات ومیآمون يها گروه
اغلب با  آبدوست، يسرها

 را یحل کردن، پوشش سلول
 کنند.میمختل 

 

 )وسایل و اشیاء آلودهها (تیفوم
 

به  **MEC به یابیدستي برا
 یطوالن يتر و دوره ها گرم يدما
کم  یبیترک لیمو  درندا ازین يتر

بدون  يها روسیدر برابر و
 دارند. پوشش

 غیر سمی  -
 بدون رنگ و بو  -
 تحمل باال به مواد آلی  -

 : کننده دیاکس عامل
 میسد تیپوکلریه   

 یپوشش سلول ونیداسیاکس

   یخانگ کننده دیسف  -
ها، تیفوم يبرا ینیدر مناطق بال  -

 ای خون آلوده به یبحران ریسطوح غ
 .شودمی استفاده استفراغ

و  یحساس به حضور مواد آل  -
د متخلخل                                 موا
  ppm تا  ppm 1000متغیر از   -

10000                       

                         نییپا يدر غلظت هاموثر   -
غیر و  یپوشش يهاروسیو  -

 .کندمی رفعالیرا غ پوششی

 :کننده دیعامل اکس
 ژنهیاکس آب

  ل،یدروکسیه آزاد يهاکالیراد
از جمله  یستیز يهامولکول

 کینوکلئ يدهایاس ها،نیپروتئ
 ای شکافندیرا م دهایپیو ل

 .دهندیم یعرض وندیپ

       ست  (پو کننده یضد عفون

v/v125/0 (تماس ؛ سطوحدرصد 
)v/v  35 (درصد 

 در برابر درصد  5/0غلظت 

پوشش دار و بدون  يها روسیو
 ثر است.ؤپوشش م

 تجزیه ژنیاکسو  آب به فرم  -
  -شود.                           می

 و ویروس کروناثر در برابر ؤم
 نیجانش هايگونه

تواند در فوالد ضد زنگ یم -
 .استفاده شود

   :هالوژنه باتیترک
            پوویدون آیوداین 

را  یروسیاتصال و رندهیگ -
.                                 کندیمسدود م

یم هاي تواند آنزیم دی -
 يآزادساز يبرا که  یروسیو
 يضرور زبانیاز م روسیو

 .ر کند، مهاهستند

) درصد 23/0(  پوویدون آیوداین  -
سریع پوست، حفره گندزدائی براي 

 شوددهان، بینی استفاده می
عفونی ضد  در پوویدون آیوداین -   

قبل از عمل، ضد  کردن پوست 
ها، عفونی کننده هاي دست، اسکراب

درصد  10تا 5/7 پمادها به میزان
 شود.می استفاده

(سمیت  سیتوکسیک تواندمی -
باشد و باعث  سلولی کشنده)

 .پوست شود کیتحر
 رمیو پل دیاز  یمخلوط دوفوری -
                                 .حامل است دونیرولیپ نلیو یپل
استفاده با محصوالت  يبرا -
 .ستیمناسب ن یکونیلیس

محلول در  پوویدون آیوداین -
با  دتوانمی راها آب، لکه

                 برد. ب نیشستشو از ب
در  ای نیگزیجابه صورت  -

با محصوالت ضد  بیترک
 استفاده الکلیکننده  یعفون
 شود.می

 

   :دهایآلده
 فتالدهید و ارتو دیفرمالدئ، دیگلوتارآلدئ

ه گرو ییایمیش ونیالسیآلک
 لیدریو سولف نویآم يها

 نهیآم يهاها و گروهنیپروتئ
 کینوکلئ دیاس يبازها

 باشد.می

رده گست فیبا ط یروسیو ییگندزدا -
            باال 

                                   واکسن  دیتول -
 زاتیکننده تجه یضد عفون -

 دیالیزورها. ،هاندوسکوپآ ،یجراح

      باال يریواکنش پذ  -
 خطرناك یسالمت يبرا  -
                         . هستند کننده کیتحر -
، در فتالدهید ارتواز  ریبه غ  -

 ررتیواکنش پذ ییایقل طیشرا
 .هستند

 

 ییایمیاز نظر ش فتالدهید ارتو
 9تا  3برابر   pHر محدوده د
 کننده کیتحر ریغر و دایپا

 است.
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 : مطالعه مروريکرونا روسیف وحذدرمختلف  يگندزداها اثرپذیري یبررس
 

ها بر ویروس کرونا و گونه هاي عملکرد گندزدا

 جایگزین 
ــ روسیو کیبه عنوان  ویروس کرونا ــشـ به مواد  ،یپوشـ

ــ  گندزدائی يو روش ها يکننـده تجار  گنـدزدائی  ییایـ میشـ
و شدت مرگ و  يریگه با توجه به هم. حسـاس است  یکیزیف
ــ ریم که در ژنوم  ییزاجهش راتییتغویروس کرونا و از  یناش
 دائما در حال ظهور هســـتند،آن  مختلف يهاگونهی روســـیو

هاي و گونه پژوهشگران عملکرد گندزداها را بر ویروس کرونا

 ی مختلف مانندهشگایآزما يهابا اسـتفاده از سنجش جایگزین 
TCID )Tissue Culture Infectious Dose(، Plague  وRT-

PCR )Reverse transcription polymerase chain reaction (
 Logبررسـی و کاهش بار ویروســی را به صــورت ضریبی از  

ــتا، در جدول   گندزداهاي  2گزارش نموده انـد. در همین راسـ
 یرفعال کردن ویروسمختلف، شرایط استفاده گندزداها براي غ

ــی به و گونه کرونـا  هاي جایگزین و میزان کاهش بار ویروسـ
ــی   ــگاهی مربوطه که از بررسـ ــنجش آزمایشـ همراه روش سـ

 مطالعات استخراج شده، ارائه شده است.    

 هاي جایگزینگونهو  استفاده از گندزداهاي مختلف براي غیرفعال کردن ویروس کرونا : 2جدول

) و SARS-COV-2ویروس کرونا ( گندزداها شرایط استفاده انواع گندزداها
 گونه هاي جایگزین

 میزان کاهش بار ویروسی و سنجش استفاده شده

دقیقه، سـطوح سـخت، سرامیک وکاشی    1درصـد،    60-70 اتانول
 آزمایش حامل. چینی،

hCoV (HCoV-229e)  Log4-3 سنجش ،TCID50 17  

 SARS-CoV-2 دقیقه، آزمایش حامل سطح. 15درصد،  5/0   هیدروژن راکسیدپ
 

 Log6 ،سلول هاي سنجش پالك با استفاده از VeroE6  18  

ــق.                                                   1درصـــــد،  1/0 هیپوکلریت سدیم ــی ــل ــع ــه، تســـــت ت ــق ــی دق
 آزمایش حامل سطح.درصد،  6

SARS-CoV-2  Log4  19  سنجش ،TCID 20  
 

 ایزوپروپیل الکل
 
 

ــد،  90-70 ثـــــانـــــیـــــه.                                                         30درصــــــ
ــد،  80-70 ــرامیکی و چینی،  15درص ــی هاي س  ثانیه، کاش

 آزمایش حامل.

SARS-CoV-1 
hCoV (HCoV-229e) 

 
 

 Log4 سنجش  ،TCID 17  
  

ــنجش SARS-CoV-2  Log4 دقیقه، تست سوسپانسیون آبی. 5درصد،  6 استیک اسید ــلول   TCID50، سـ ــتفـاده از سـ  هايبـا اسـ

VeroE6 21  
  Vero76  22يهابا استفاده از سلول  TCID، سنجشSARS-CoV-2 Log 4 .هیدهان شو قیتست تعل ه،یثان 15، درصد 1-5/2 پوویدون آیوداین

 SARS-CoV .دقیقه، تست تعلیق 2درصد،  5/0 گلوتارآلدهید
 

 Log3ســنجش ،TCID  هیر يهابروبالســتیبا اســتفاده از ف 
  16 انسان ینیجن

ــانت 121 بخار با یونزاسیلیاستر ــک قه،یدق 5گراد،  یدرجه سـ ــک يهاماسـ  ،یپزشـ
 N95 یتنفس يهاماسک

  RT-PCR 22، سنجش  Log2  (H120) ویروس کرونا پرندگان

 65                                    قه،یدق 30 گراد،یدرجه سانت 56 حرارت
 98                                   قه،یدق 15 گراد،یســانتدرجه 

                                              قه،یدق 2 گرادیدرجه ســـانت
 .قیتست تعل

SARS-CoV-2 
 

 Log5 ، سـنجش TCID50  يبا اسـتفاده از سلول ها Vero 

E6  23  
 

  Plague 24، سنجش SARS-CoV-2  Log5 .قطرات مرطوب و خشک ه،یثان 9تا  4نانومتر،  UVC 254اشعه 
 ppm                                        ،دقیقه ppm 30، 40 گاز ازن

                                                           ،دقیقه 30 ،100

ppm 1000 ، 20                                      ،روي           دقیقه 
 حامل. شیسطوح، آزما

hCoV 229E (HuCoV-229E) 
 

با  يبردار ریتصو،   HEK-293هاي سلولدرصد   95ش کاه
  IncuCyte ZOOM 25 ستمیس استفاده از

    1401بهار  ،3 شماره هم،ن سال ط،یمح بهداشت یمهندس مجله   ♦   300



   مجید نوذري و مریم نوري گوشکی

 ویروس کرونامهار  يبرا نانو فناوري  کاربرد
از  يرینــانو جلوگ يفنــاور يکــاربردهــا نیاز مهمتر یکی

خارج از بدن و محدود کردن  طیکرونا در مح روسیانتشــار و
ــ   قیاز طر روسیاز انتقــال و يریجلوگ يبرا ت.انتقـال آن اسـ

 ند مان يســطوح آلوده، نانوپوشــش با اســتفاده از نانوذرات فلز
ــید روي، طال، مس ،نقره ــید تیتانیوم و اکس ــد یطراح اکس ه ش

ــت. در جدول  ــی رایج  3اسـ ــدویروسـ همراه با نانومواد ضـ
 ویروس کرونا که از بررسی مکانیسـم و مکانیسـم تأثیرشان بر  

 مطالعات استخراج شده، آورده شده است.
ویروس کرونا . نانومواد ضد ویروسی رایج همراه با مکانیسم و مکانیسم تأثیرشان بر3جدول 

 
 

 گندزدایی فاضالب 

بر اسـاس گزارشـاتی که تاکنون منتشر شده است، احتمال   
انتشــار گســترده ویروس کرونا از طریق فاضــالب وجود دارد. 

ــیر دهانی  مدفوعی، به دلیل دفع  -خطر مواجهـه از طریق مسـ

ــالب ــتی ناکافی  مدفوع به فاضـ در مناطقی با امکانات بهداشـ
ها برجسته شده است. به عنوان یک اقدام احتیاطی، تصفیه خانه

بهتر اســت اضــافه کردن یک مرحله گندزدایی نهایی (تصــفیه  
ــرفته) را براي کاهش بیشــتر خطر ناشــی از پاتوژن هاي    پیش

 مکانیسم اثر بر ویروس کرونا نیسممکا نانو مواد
ــدن یون نقره  -1 نانو ذرات نقره ــاي میکروبی  -2آزاد شـ کنش نانو برهم -3تغییر نفوذپذیري غشـ

و  هاي غشایی حاوي گوگردپروتئین سـلولی به ویژه  هاي داخلذرات نقره با پروتئین
DNA 29-26 شودمی اختالل در تقسیم سلولی که منجر به مرگ سلولی -4میکروبی .        

ــ مکانیســم ضــد ویروســی نانوذرات نقره، در برابر   و  HIV-1ــ
اثبــات شـــده اســـت و از طریق اختالل در   Aوع آنفوالنزاي ن

ممکن اســـت منجر به غیرفعال شـــدن  Spikeپیوندهاي پروتئین 
 .  32-30 شود ویروس کرونا

ها ها تأثیر قابل توجهی در غیرفعال کردن ویروستمـاس نانو ذرات طال با ویروس  -  نانو ذرات طال
ندارد. مکانیسـم پیشنهادي تولید گرما توسط تابش نور به نانوذرات طال در یک طول  

ــمونیک   ــیت فتوترمال پالسـ ــت که به آن خاصـ ــخص اسـ  Plasmonic(موج مشـ
photothermal (کند و قدرت تغییر میشـــود و در نتیجه غشـــاي ویروس می گفته

 . 29, 27 یابدمی اتصال ویروس به سطوح کاهش

ــده در مورد واریانت ویروس   - ــرشـ بـا توجه به تحقیقات منتشـ
توان به گونه اي اصالح کرد که می سـطح نانوذرات طال را ، کرونا

ــنبله ویروس کرونا ــبب   پروتئین هاي س ــل کنند و س را بهم متص
 . 34-32 غیرفعال شدن ویروس شوند

 نانو ذرات مس
 

ــ یون ــیژن فعال (هاي مس  از طریق آزاد کردن گونهـــ   Active Oxygenهاي اکس
Species  یاROS29, 27, 26 شوندمی و لیپیدهاي پوششیها ) سبب آسیب به پروتئین  . 

ــ مکانیسم ضده ویروسی مس و رادیکال هاي تواند به می آزاد ــ
ــاکارید را بر روي پروتئین  طور خاص گلیکوزیالســـیون الیگوسـ

Spike 35 مورد هدف قرار دهد   . 
یابد و می که در غشاي سلولی تجمع ROS تولید -2تجمع بین سلولی نانوذرات  -1 نانو ذرات اکسید روي

آزاد شدن یون  -3شود اعث آسـیب به دیواره سـلولی و افزایش نفوذپذیري غشا می  ب
 . RNA   27 ,29 ,36روي به داخل سلول و اختالل در همانندسازي

هاي صــابون آمفیفیلیک (دوگانه دوســت) که به طور مؤثر ویریون
(virions) از ها را با حل کردن غشـــاي لیپیدي آن ویروس کرونا

ــتیبـانی می  بین می د کند که نانوذراتی ماننبرد، از این احتمـال پشـ
اکسـید روي ممکن است با هدف قرار دادن ساختارهاي مشابه به  

 . 37, 32 غیرفعال شدن ویروسی دست یابند 
ــیــد    نـانوذرات  اکسـ

 تیتانیوم  
ــتی ROSتولید  - ــط نور ماوراء بنفش، به دلیل خواص فوتوکاتالیسـ نانوذرات  توسـ

 تیتانیوم.           
ــدویروســی در غیاب نور به دلیل جذب ســلولی توســط نانوذرات و     - فعالیت ض

 . 29, 27, 26 تخریب غشاي آنها

مکانیسـم تخریب نوري دي اکسـید تیتانیوم در حضور طول موج   
طوبت براي غیرفعال کردن ویروس کرونا مناسب ماوراء بنفش و ر

ــت، فعل و انفعاالت با نانوذرات و  ــده آنها با  ROSاسـ تولید شـ
هاي ســطحی مانند غشــاهاي ویروس کرونا ممکن اســت پروتئین

 . 38, 37, 32 را به خطر بیاندازد گلیکوپروتئین سنبله ویروس کرونا
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ویروسـی مانند ویروس کرونا را قبل از تخلیه پساب به محیط  
هاي مختلف گندزدایی، اثر روش 4بگیرنـد. در جدول   در نظر

بخشی، مزایا، معایب و نگرانی هاي زیست محیطی روش هاي 

گندزدایی براي حذف ویروس کرونا از فاضـــالب با بررســـی 
    مطالعات آورده شده است.

 

  38 فاضالب از کرونا ویروس حذف براي مختلف گندزدایی هاي روش محیطی زیست هاي نگرانی و معایب مزایا، بخشی، اثر : 4جدول

روش هاي 
 نگرانی هاي زیست محیطی معایب مزایا اثربخشی گندزدایی

پراستیک 
  40, 39, 35 اسید 

ا ی هیپوکلرو اسید تر از يقو دانیاکس -
 اما ضعیف تر از ازن دي اکسید کلر

 باشد.می
 یابیتدس يبرا یینسبتاً باال يهاغلظت -

در پساب  روسیشدن و رفعالیبه غ
 ازیمورد ن) ppm 140-20( فاضالب

 . 41 است

الب فاض تیفیبر ک يکمتر ریتأث -
)pH،COD  وBOD(. 
 غلظت، زمان تماسر استفاده د قابل -

 کم اریبس و دما
 يادیتا حد ز و نیینقطه انجماد پا -
 .است داریپا

هر  يو برا ریواکنش پذ اریبس
(ممکن است  ستین منیا یسطح

 .کند) هفلزات نرم را خورد
 

  زیناچ یطیمح ستیاثرات ز -
بدون محصوالت جانبی ضد -

گندزدایی مضر(تجزیه به آب و 
 اکسیژن) 

 انیآبز کمتر بر تیسم -
 .دگذار ینم ریپساب تأث تیسم بر -

 پرفرمیک اسید
 42-45  

ر در براب کیپراست دیثرتر از اسؤم -
ها روسیو

                              باشد.                          می
 دارد. گسترده فیبا ط گندزدایی -

 یعدم وجود محصوالت جانب -
                                                         مضر گندزدائی

                                           باال ونیداسیاکس قدرت -
 رثر کاؤتر به طور م نییپا يدماها در -

 .کندمی

 20 ریز يدر دماباید  و داریناپا -
.                    شود ينگهدار گرادیدرجه سانت

در  رایز بالقوه، یمنیانیازمند  -
باال قابل  يدماها و غلظت ها

ی کینامیترمودظر ناز  ت،انفجار اس
ر دایناپا فیخف طیدر شرا یحت

 .است

پراکسید ( یمحصوالت جانب -
 ي) براکیفرم دیو اس هیدروژن

 .ستندین یسم يجانوران آبز
 باال در خاك اریبس تحرك -
 

  UV 46-48اشعه

 
ي ساز رفعالیغباال راندمان ـ داراي 

 یروسیو

ی               یایمیشمواد به افزودن  ازیبدون ن -
 خورنده ریغ -
 کم أنسبت ازیمورد ن يانرژ -
 

 گندزدایی کدورت و رنگ مانع  -
 .شودمی
 ندارد. مانده یباقـ 
 هیثانو گندزدائی نیاز به  -

د ض یمحصوالت جانب لیعدم تشک -
 یعفون

 د.وجود دار یبهداشت شغل خطرات -

                       باالتر از کلر یکش کروبیاثر م -  51-49 یازن زن
 يقو اریبس دانیاکس -

                                         عیواکنش سر -
                               تواند رنگ، بو را حذف کندمی -
موثرتر از کلر،  دیوسیعنوان ب به -

دي اکسید کلر                                                و  نیکلرام
 يفعال ساز ریغ يکارآمد برا اریبس -
 یروسیو

                 مداوم یبدون اثر ضد عفون -
                         در آب يداریپا نیکمتر -
و  يبهره بردار مشکالت -

 -ي                     نگهدار
از  ياریبس يبرا ازن يباال يتقاضا
                                     ها پساب

 ه،یسرما يباال يها نهیهز -
                                      ي   و نگهدار یاتیعمل

 هیثانو یعفون به ضد ازین -

آب را  تهیدیممکن است سطح اس -
از حد  شیب مصرفو  دهد شیافزا

 یبد و آلودگ يممکن است باعث بو
 -شود.                          هیثانو

 دیواکنش با برم قیاست از طر ممکن
 لیتشک یمحصوالت جانب دیدیو 

 عدم -                         شود.
 هالوژنه یمحصوالت جانب لیتشک

-52 هیپوکلریت

55  

ضد  تیاز فعال يگسترده ا فیط -
 ی دارد.کروبیم
گرم بر مترمکعب آن   6700تا  800 -

ویروس کرونا را در محیط آزمایش 
در زمان تماس  ،سپتیک تانک

 کند.می ساعت غیرفعال5/1

ی                                  سم يایبدون بقا -
 یآب بستگ یبه سخت یاثربخش -

.                                         ندارد
                                داریپا سریع و عملکرد -
 ارزان -

                      به فلزاتنسبت باال  یخورندگ -
               ی    فعال شدن توسط مواد آل ریغ -
ي                             قو يبو انتشار -
 باال يانرژ مصرف -

                  کم  یطیمح ستیاثرات ز -
 يتر یوانیماده سرطان زا ح دیتول -

                                        هالومتان
کلر را در واکنش با  یسم گاز -

 کند.می آزاد دیاس ای اكیآمون

  38 مینآکلر
کندتر از کلر  یروسیشدن و رفعالیغ -

 .تر است فیآزاد است و ضع

                                              دارینسبتا پا -
کند.                    می آزاد یرا در مدت طوالن کلرـ 
که  ییاز آنجا لمیوفیب لیتشک کاهش -

 یکننده و ضد عفون دیاکس لیپتانس
اسید هیپوکلریت و  کمتر از کلر،

 هیپوکلریت  است. یون

               کم  یطیمح ستیاثرات ز -
 یتر محصول جانب نییپا سطوح -

با  ییها نیمآتروزی(ممکن است ن
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 بحث 
باشــد یم دار پوشــش روسیو کیعنوان  بهویروس کرونا 
ــ    يهاو روش يتجار کنندهگندزدائی  ییایـ میکـه بـه مواد شـ

ــت یکیزیف گنـدزدائی  ــاس اسـ یر اخ مطــالعـات  . 61, 60 حسـ
ــیــد ویروس کرونــا ــطوح در  يرا بر رو ریبونکلوئیــد اسـ سـ

از ســطوح با ویروس  مواجهروز پس از  28 ،زولهیا يهابخش
 نیبا ا . 63, 62 نموده اند ییشــناســا PCR -RTيهاروش قیطر

 يبر رو ریبونکلوئید اســید ویروس کرونا اســت که دیحال، بع
 هیر يهادر ورود به سلول یناتوان لیبه دلسطوح تحت درمان، 

 روسیو یاثربخشــ.  15 دیخطر به عمل آ کیانســان به عنوان 
ــ ــود و تعیم نییتع قیتعل یکم يها شیبا آزما یکش اثر  نییش

ــیب ــهیهمویروس کرونا  بر دالیوس ــتین ریامکان پذ ش  رایز ،س
ــطح ا  روسیو ــتیز یمنیبـه سـ .  25 دارد ازیباالتر ن ای 3 یسـ

 وربه منظمناسب  نیگزیجا يهاگونه ،ییاروپا تهیچارچوب کم
ــ يبرا گندزداییمطـالعات   ــمیکروارگانیاز م ياریبسـ را  هاسـ
 روسیدر برابر و یکش روسیو تیفعال ي. برانمایدیمشخص م

ــ يهـا  ــشـ ــ روسیو ویروس کرونا از جمله یپوشـ  اینیواکسـ
)Vaccinia virus(  ــمیارگانبه عنوان را مربوطه بر  شیآزما سـ

Marqué.  63 تاسـ  نمودهچارچوب مشـخص   نیاسـاس ا  s  و
ــطوح در بخش يبر رو ویروس کرونــا را، همکـاران   يهــاسـ

 یعموم يهاو در بخش) 10log 2/5-4/4( ژهیو يهامراقبت
)10log 4-8/2ــار  کــهدر حــالی . 63 ) گزارش نموده انــد ب
ــیو ــیاء   هاتیفوم يبر رو ویروس کرونا یروس ــایل و اش (وس

با افراد آلوده در حال حاضـــر  میبه دنبال تماس مســـتق آلوده)
مشخص شده است که  العاتناشـناخته است، اما بر اساس مط 

روز 9 ، دما و رطوبت تا pHبســـته به جنس ســـطح،  روسیو
سازمان   هیبه توص ).20, 19( ماندیم یباق یسطوح عفون يرو

سطوح و بهداشت دست گندزدائی ، )WHOبهداشـت جهانی ( 
ــت. ییباال تیـ از اهم روسیدر کنترل انتقـال و   برخوردار اسـ

 ،یماده آل روس،ینوع و ریکننده تحت تأثگنـدزدائی   مـان رانـد 
ــیزمـان تمــاس ب  روس،یو تجمع، pH روس،یو تریت و  دیــوسـ

ــت. گندزدا غلظت  ازین شیپ کیکردن  زیتم ب،یترت نیبه ا اس
ــت.  یجهت حذف مواد آل ،گندزدائی يبرا يضــرور آلوده اس
ــت يهامراقبت يهـا طیدر مح کننده  گندزدائیعوامل  ،یبهداشـ

 يبا فشار بخار باال، گرما ونیزاسیلیمورد اسـتفاده شـامل اسـتر   
ــعه  ــک، اش ــماوراء بنفش  خش ــ و لنیات دی، گاز اکس  دیپراکس

 (جدول  10 دنشبامی بیوسید ییایمیو مواد ش پالسما ،دروژنیه

 .)2 و 1
ــازمان ــتیز طیمحز حفاظت ا س  ایاالت متحده آمریکا س

(USEPA) ات ترکیباز جمله  یمختلف ییایمیشـــ يدهایوســـیب
ــید هیدروژن ،ییچهـارتـا   ومیآمون ــت ،پراکسـ ــ کیاسـ  د،یاسـ

 ستمیدر سراسر س ماندهیسطوح باق
 .ماندمی نسبتاً ثابت

                        شوند) دیتول ییسرطان زا تیخاص
 هالومتان يتر لیتشکعدم  -

اکسید دي
  13 کلر

از عوامل  یعیوس فیدر برابر ط -
 .ثر استؤزا م يارمیب

 زیآم تیموفق يساز رفعالغی -
پس از قرار گرفتن  موش روسیکروناو

 . 56 بر دقیقه ppm  16/0  در معرض

ی                        اکیآمون تروژنیبدون واکنش با ن -
                    )10تا  5( باال  pHدر محدوده  ثرؤم -
و آماده  اتیکمتر عمل يها نهیهز -

 تیقابل -ي                     ساز
ی   یزدايو بو ییزدارنگ ،ییزداژنیاکس

 نییپا يدر دما محلول -

                           آزاد  گرانتر از کلر -
                           دهدمی واکنش یمواد آل با -
                        )اردیتازه (کمتر پا هیبه ته ازین -
و  تیکلر یمحصول جانب لیتشک -

                                               کلرات
 ياست در دماها و فشارها ممکن -

.                                 باال قابل انفجار باشد
و اشعه ماوراء  دیخورش نور -

 .شوندمی هیبنفش با واسطه تجز

 یمحصوالت جانب لیعدم تشک -
                     ها تري هالومتان مانند یبالقوه سم

هالوژنه  یآل باتیاست ترک ممکن -
 یمعدن یجانبمحصوالت  نامطلوب،

 یو کلرات) با کربن آل تی(کلر
 یمعدن يهاونیها و کروبیمحلول، م

 دهد. لیتشک

اشعه 
  58, 57 دیخورش

 90 ،شده يساز هیشب دینور خورشـ 
  8/6در هر د ویروس کرونا را درص

 عالغیرف شده يساز هیبزاق شبدقیقه در 
 . 59 کندمی

                                                         زیتمـ 
 کم اتیعمل نهیهز -

در نظر گرفته  دیبا آب، تیفیک
 یطیمح ستیز یبدون نگران .شود
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ــد، اتانول ،زوپروپـانول یا  يراب رایک فنول و تیپوکلریه میسـ

رونا ک روسیکاهش انتقال وه منظور ب ینیو بال یاســـتفاده داخل
از اختالل  یناش روسیشدن و رفعالی). غ8( اسـت  نموده دییتأ

ــلول  ن،یانعقاد پروتئ ،يدیپیپوشــش ل بیتخر ،یدر ســاختار س
 . )1(جدول  16 اســت نیو دناتوره شــدن پروتئ کینوکلئ دیاســ

ــاس مطـالعـه   ــد 70اتانولو همکـاران،    Kampfبراسـ ، درصـ
در  درصد 2 دیآلدئ يو گلوتارد درصد 1/0 میسـد  تیپوکلریه

ــطح آلود يبر رو قـه یدق 1زمـان تمـاس    بـه کاهش  ه منجر سـ
ــدند 10log 3 ویروس کرونا، به میزان تیفعال  همچنین . 54 ش

Bedrosian  را جهت حذف  دیاس کیو همکاران، راندمان اسـت
که نمودنـد. محققـان گزارش نمودند   کرونـا مطـالعـه     روسیو

زمان تماس،  قهیقیک دپس از  درصد 6 کیاسـت  دیغلظت اسـ 
سطوح  يرو 10log 5/3 تا کرونا را روسیزنده ماندن و تیقابل

 ،Sayah-AL . عالوه براین، در مطــالعــه 11 دهــدمی شکــاه
ــد 62-70اتانول ــدرصـ ــد 5/0 دروژنیه دی، پراکسـ و  درصـ

ویروس  يساز رفعالیغ يبرادرصد را  1/0 میسـد  تیپوکلریه
. تحقیقات  12 گزارش نمودند قهیدق 1 زمان تماس بـا کرونـا  
Storm  و همکــاران نیز نشــــان داده کــه ویروس کرونــا در

نانومتر  254با طول موج  UVCي هوا تحت اشــعه هاآئروســل
 . 24 یابدمی کاهش Log 5ثـانیـه به میزان    9تـا   4در عرض 

ــهیمقا ه ب نمایند،می یابیرا ارز گندزداها ییکه کارا یمطالعات س
 اسـتاندارد شده  يهاشو فقدان رو یذات یتجرب راتییتغ لیدل

قرار   مختلف در معرض يهازمـان  ش،یاز جملـه مواد آزمـا  (
ــی، بار وگیري ــ ،یروس ــیآزما ییایمیمواد ش و  باتیترک ای یش

 .  20 دشوار است )مورد استفاده یبازدارنده آل
نانو مواد ضد ویروسی رایج همراه با مکانیسم  3 در جدول

 یکی خالصه شده است.ویروس کرونا  و مکانیسم تأثیرشان بر
ــار  يرینــانو جلوگ يفنــاور يکــاربردهــا نیاز مهمتر از انتشـ

انتقال  نمودنخارج از بدن و محدود  طیکرونـا در مح  روسیو
 سطوح قیاز طر وسریاز انتقال و يریجلوگ ي. برا 26 آن است

، مس، نقرهمانند  يآلوده، نانوپوشش با استفاده از نانوذرات فلز

 . 65, 64 شـده است  یطراح اکسـید تیتانیوم و  طال، اکسـید روي 

ــش يمریپل يهــادر رنــگ توانینــانو مواد را م  يهــاو پوشـ
ده استفا ادیو سطوح با تماس ز وارهاید ،یپزشـک  يهادسـتگاه 

بر نانوذرات نقره در  یمبتن يهاکنندهگندزدائی. نـانو   66 نمود
ــتان یب ــطوح با تماس باال در مکان هامـارسـ  یعموم يهاو سـ

و  يفلز يدهایمانند اکس ،ي. نانوذرات فلز 65 شوندیاستفاده م
د و ضــ ییایضــد باکتر ،یروســیخواص ضــد و لیگرافن به دل

ه به با توج کاربردها اسـتفاده شوند.  نیا يتوانند برامی یقارچ
ر ثؤبه طور متواند می کم رینســـبت ســـطح به حجم باال، مقاد

 سمیمکان کی یاضاف ROS دیتول . 66 نماید رفعالیرا غ روسیو
 دیاز ذرات اکس ياریگسترده است که توسط بس یکشـ سـت یز

 قیطر ازاکسید روي و  دي اکسید تیتانیومنانوذرات  فلز، مانند
آهن و مواد  دیاز اکس ماًیمستق ای 71-67 ماوراء بنفش زیفوتوکاتال

 بیباعث آس سمیمکان نیا . 75-72 شـود یمانجام بر مس،  یمبتن
ــ ــاها ویداتیاکس ــ ،يدیپیل يبه غش و مواد  ینیپروتئ يدهایکپس

ــود کـه توانا هـا می روسیو یکیژنت ورود به  يآنها را برا ییشـ
از آن جایی که   . 78-76, 72, 68 نمایدمی مختـل  ریو تکث زبـان یم

ــ RNAیک  ویروس کرونا ــته یویروس ــو مثبتتک رش  اي س
ــش ــد؛ بنابراین  دار میپوشـ ا ب ينور بیبه تخر تواندیمبـاشـ
اس حساکسید روي و  دي اکسید تیتانیومتوسط  ROSواسـطه  

و  zeid-Aboانجام شده توسط  ریاخ. طبق مطالعه  80, 79 باشـد 
ــودیم ینیبشیپ همکـاران  ــ که شـ توانند می آهن يدهایاکسـ

 يرو )S1-RBD  )S1 Receptor-Binding Domainبا ماًیمستق
کنش داشته باشند که منجر برهم ویروس کرونا  Spikeنیپروتئ
ال از اتصــ و شــودیم يریناپذبرگشــت يســاختار راتییبه تغ

و  Eguchiبراســاس مطالعه .  81 نمایندیم يریجلوگ یروســیو
 کالیراد، مس باتیترک يبراو همکاران  Yasudaهمکـاران و  

مس در واکنش  يها ونیشده توسط  دیتول لیدروکسـ یه يها
ــید-ي انوندهایتواننـد پ می فنتون مـاننـد   يهـا  -N( گلکوسـ

glycosidic ( ــ ــاق ــرا در ب ــده ی ــان ــا م -GlcNAc )N يه

Acetylglucosamine( يهاماندهی. باق 82, 35 بشکنند GlcNAc ،
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   مجید نوذري و مریم نوري گوشکی

متصــل  ســنبله نیرا به پروتئ کانیمحافظ گل يدهایگوسـاکار یال
 قیاز طر تواندیم شده توسط نانوذرات دیتول  ROSکه کنندیم

ــاکــاریال نیبرش ا  ریتــأث ویروس کرونــا يبر رو دهــایــگوسـ
، نقش ROSبا واسطه  يهاسـم یدر مجموع مکان . 85-83 بگذارد

نانوذرات خاص دارند و ممکن  یروســیدر اثر ضــد و یاتیح
به محافظ  ویداتیاکســ بیآســ قیرا از طر ویروس کرونااســت 

ــا هانیپروتئ کان،یگل .  32 نمایند رفعالیآن غ يدیپیل يو غشـ
، نانوذرات ROSبر  یمبتن یروسیضدو يهاسـم یعالوه بر مکان

 يوندهایپ لیو تشک میمسـتق  یکیزیو انفعاالت ففعل  قیاز طر
براساس .  32 نمایندمی تداخل روسیبا زنده ماندن و ییایمیشـ 

 ویروس کرونــا Spike نیپروتئ ،و همکـاران  Shangمطـالعـه   
ــولف يد وندیمنـاطق پ  يدارا ــال به  يدیسـ  هرندیگ براي اتصـ

2-ACE )Converting Enzyme 2-Angiotensin (ــت .  33 اس
 بیسآ دیسولف يد نیممکن است با اتصال به انانو ذرات نقره 

  . 32 نمایند رفعالیرا غ ویروس کرونا Spike نیپروتئیر پذ
 زیست هاي گرانین و معایب مزایا، بخشی، اثر 4در جدول 

 ویروس حذف براي مختلف گندزدایی هـاي  روش محیطی
که  اتیبر اساس گزارشفاضـالب آورده شـده اسـت.     از کرونا

 کرونا روسیتاکنون منتشر شده است، احتمال انتشار گسترده و
 ریمس قیاز طر مواجهخطر  . 86 دفاضـالب وجود دار  قیاز طر
با  یفاضالب در مناطق مدفوع بهدفع  لیبه دل ،یمدفوع -یدهان

به نظر  . 88, 87 ه اســتبرجســته شــد یناکاف یامکانات بهداشــت
ــد خطر انتقال ویم فرد آلوده و  کیاز مدفوع  ناکرو روسیرس

ــ ــد. در حال یدهانی مدفوع ریمس  مطالعه، نیکه چند یکم باش
 مارانیرا در مدفوع ب کرونا روسیو یروسیو ریبونکلوئید اسید

.  91-89 اند نموده ییشــناســا يو پس از بهبود يماریدر طول ب
در مدفوع گزارش  ی کرونا راعفون روسیســـه مطالعه وجود و

ــف یبا طراح . 94-92 نموده انـد   هیخوب و عملکرد خوب تصـ
با دفع  و در محل یبهداشت يهاستمیفاضـالب و سـ   يخانه ها

ــف کیبـه   هیـ قـابـل اعتمـاد در محـل و تخل     خانه لجن  هیتصـ
ــالب، خ ــفاضـ زا مدفوع از جمله  يماریاز عوامل ب یطر ناشـ

ـ بـا کرونـا   روسیو ــود دی اقدام  کیبه عنوان .  95 محدود شـ
له مرح کین نمودممکن است اضافه ها تصـفیه خانه  ،یاطیاحت

خطر  شتریکاهش ب ي) را براتصـفیه پیشـرفته  ( یینها گندزدایی
ر نظر دپساب به محیط  تخلیهقبل از را  کرونا روسیاز و یناش
ــاز رفعالیغ يبرا اقـدامـات   نیا .رنـد یبگ در  هاروسیو يسـ

 انزیونی(تابش ی کیزیف فیو آب از ط اضـــالبف يهاپســـاب
ــط پرتوهـا  ــ و گاما يتوسـ ــینور ماوراء بنفش، اکسـ  ونیداسـ

ــ یکینامیفتود ــي(کلر، دیی ایمیو گرما) تا مواد شـ کلر،  دیاکسـ
  . 95 برم) در دسترس هستند دیبرم و کلر د،یازن، 

. مودندن دییتأها روسیکلر را در برابر و یمطالعات اثربخش
و  تریل برگرم  یلیم 50تا  30 معموالًها جهـت حذف ویروس 

و  هیاول هیپس از تصف به ترتیب کلر تریل برگرم  یلیم 25تا  15
کلر  ماندهیباق . 96 شودمی به فاضـالب اضـافه   پسـاب و  هیثانو

فاضـــالب  يبرا تریل برگرم  یلیم 5/0تا  2/0 آزاد در محدوده
 شدید تنفسی حاد سندرم هاي روسیو گندزدایی جهت يشهر
ــتریبها تیپوکلریه . 52 اســـت یکاف  را به عنوان کاربرد نیشـ

 نمودنـد که و همکـاران گزارش   Sattarدارنـد.   کلرگنـدزداي  
ــد تیـ پوکلریه  ppm5000 در حـداقل غلظت کلر آزاد   میسـ

ــبـب  توانـد می  قهیدق کیدر  کرونا روسیو log 3کاهش  سـ
میلی  800 متوجه شــدند که دوز و همکاران Zhang . 97 شــود

ــدیم براي حذف ویرو  از  س کروناگرم بر لیتر هیپوکلریـت سـ
پس جود، بود. با این ون یکاف مارستانیب تانک کیفاضالب سپت

ــدیم دوز  شیاز افزا  تریبر ل گرم یلیم 6700به هیپوکلریت سـ
 کیکلر به عنوان  دیاکســ يد.  4 نشــد مشــاهده کرونا روسیو

ن . ممکنســبت به کلر است تیمز نیچند يکننده دارا گندزدا
 روسیکردن و رفعالیغ يکلر باشد و برا يبرا ینیگزیاست جا

ــد نیآل تر دهیا ــ يد . 13 باش با جذب به  تواندمی کلر دیاکس
و  نش دهدواک ریبونکلوئید اسیدبا ها روسیکپسومر و نیپروتئ

، دمــا و pHتحــت موثر  کشکروبیم کیــمعموالً بــه عنوان 
ــفیه خانه کدورت ــوددر تصـ ــتفاده شـ طبق  . 98 هاي آب اسـ
 تیتواند با موفقمی دي اکســید کلر  و همکارانWang مطالعه 
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 40با دوز  گندزدائی قـه یدق 30را تنهـا پس از   کرونـا  روسیو
و  Kim، همچنین . 53 نمــایــد  رفعــالیغ تریل برگرم  یلیم

ــاز رفعالیغ همکاران موش کروناي  روسیو زیآم تیموفق يس
ر ددي اکسید کلر گاز  میدر معرض مستق یريرا پس از قرار گ

 . 57 نمودنــدگزارش میلی گرم برلیتر بر دقیقــه  16/0غلظــت 
ــته د نیمآکلر ــ یبیکلردار ترک باتیاز ترک يگریدسـ ت که اسـ
ــتفـاده از آن افزا  راًیاخ ــت. عل افتهی شیاسـ  در نکهیا رغمیاسـ
ه و کنند دیاکســـ ،دیکلر ونیو  هیپوکلریت دیبا اســـ ســـهیمقا

دن ش رفعالیهسـتند و سرعت غ  يتر فیکننده ضـع  گندزدائی
 يداریمانند پا ییایمزا يدارا. همچنین دارند يکمتر یروســیو

ــازآز و بهتر ــتند یکلر در مدت زمان طوالن يادسـ  . 99 هسـ
Kelly و Sanderson تریل برگرم  یلیم 7/0که  نمودنـد گزارش 

 رفعالیغ منجر به ســاعت 4دوره تماس حداقل  ی دربیکلر ترک
ــدن ــد  7/99 شـ در محیط آزمایش  روده يها روسیودرصـ

 شیپ قیاز فاضالب از طر ی. حذف مواد آل 100 فاضـالب شـد  
 لیشککاهش احتمال ت يبا کلر برا گندزدائیقبل از  ونیلتراسیف

به  یابیدست يثر براؤم راهبرد کیممکن است ها تري هالومتان
 یو بهداشت یطیمح یمنیا نیمطلوب و همچن ییسـطح گندزدا 

 . 39 باشد
به  نســبتی اســتیک اســید نضــد عفو ییکارا ،یبه طور کل

ــورتمی مختلف را يهــا کروبیم ــاکتر توان بــه صـ  >يب
ــتیک >يهـاگ بـاکتر   >روسیو  يرتبـه بند  اختـه یـ تـک   سـ

غلظت استیک اسید در  ،USEPA. بر اساس گزارش  101 نمود
 اســید از تر يقو دانیاکســ کی یبه طور کلدرصــد 15و  5

ــید کلریا دي  کلروهیپو ــعیف تر از ازن اکسـ ــت، اما ضـ  اسـ
اســتیک اســید  محدوده دوز  هاروسیو يبرا.  102 باشــدمی

ــبتاً باال يهاو غلظت) ppm2250-12 ( گســترده اســت یی نس
)ppm140-20( ــت يبرا ــدن و رفعالیبه غ یابیدس ر د روسیش

اثر اســتیک  اگرچه . 104, 103 اســت ازیمورد ن پســاب فاضــالب
ما ا است. نشـده  شیآزما یآب طیدر مح کرونا روسیو اسـید بر 

از  گرید یدر برابر برخ اســتیک اســید  نشــان داده شــده که  

) که ظاهراً ها روسیبدون پوشـــش (مانند نورو و يهاروسیو
ــبت به و يمقـاومت باالتر  ــ يهاروسینسـ ــشـ دارند،  یپوشـ

 يدارا اسـتیک اسید مانند ه فرمیک اسـید  . 101 دارد یاثربخشـ 
ثرتر مؤها روسیدر برابر و ونسبت به کلر است  تیمز نیچند

 فرمیک اسیدکه ه است نشان داد گندزدایی هايشیاسـت. آزما 
ــد عفون کی ــید  تر از يکننده قو یض ــتیک اس ــتاس  . 105 اس

Karpova فرمیک  تریل برگرم  یلیم 5/0 نییدوز پا و همکاران
ــید را  کردن پســاب و  یضــد عفون يبرا قهیدق 10به مدت اس

ــد مجدد م يریجلوگ ــاعت 24در  یکروبیاز رشـ گزارش  سـ
 تیفیبه ک یی گندزدائی فرمیک اســیدکارا حال، نیبا ا نمودند.

 .  106 دارد یپساب بستگ
 تیفیتواند کمی اســت که يکننده قو یضــد عفون کیازن 

آب را در زمـان تمـاس کمتر، غلظـت و با راندمان     یکیولوژیب
ممکن اســـت اجازه  ازنعمر کوتاه  مهیخشـــد. نبباالتر بهبود ب

 یطیمح ستیز یگونه نگران چیشـده بدون ه  هیدهد آب تصـف 
در مورد  یگزارش چیدر حال حاضر ه . 50 شود تخلیه به محیط

ــالب در برابر و طیازن در مح گندزدائی با  ا کرون روسیفاضـ
ــد افتی SARS-CoV-2نوع  ــتنشـ  حال، انتظار نی، با اه اسـ
ــدؤمکرونا  روسیرود که در برابر ومی ا ب یازن زن رایز ،ثر باش

استفاده  CoV-SARS-1 نوع يکرونا روسیدر برابر و تیموفق
  . 50 ه استشد

ابل ق نهیگز کی دیه نور خورشفاضـالب با واسط  ییگندزدا
ــ ریاجرا و امکــان پــذ  یآب يهــا طیاز انواع مح ياریــدر بسـ

ــت  االتیا یداخل تیـ از وزارت امن ریاخ قـات یتحق . 58 اسـ
 يازسیه شب دینور خورش ریها را در مورد تأثداده نیمتحده، اول
 ایده ش يساز هیمعلق در بزاق شب کرونا  روسیو يشده بر بقا

ــت ارائه طیمح ــت. همچنینکش ــان  نموده اس که نور  دادندنش
ــخ ــت دیورش ــتقیم ریثأت ممکن اس رونا ک روسیو يبر بقا مس

 90 ي شدهسـاز  هیشـب  دینور خورشـ  ریدر ز . 59 باشـد  داشـته 
به  قهیدق 3/14و  8/6 مدتدر ی عفونکروناي  روسیودرصــد 
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ــب در بزاقترتیب  ــاز هیش ــده  يس ــت غ طیمح وش  رفعالیکش
  . 59 شودمی

 
  يریگجهینت

 9تواند تا می کرونا ویروس کهبررسـی مطالعات نشان داد  
 . همچنینزا باقی بماند عفونتی جان، ي سـطوح بروز بـر رو

 70-90الکل نتایج بررسی مطالعات آشکار نمود که ایزوپروپیل
ــید هیدروژن  و هیثان 30زمان تماس  در درصـــد  1-3پراکسـ

ــد  کرونا را غیر فعال  ویروس توانندمی قـه یدق 1پس از درصـ
 جی، راکرونا روي سطوح ویروس نمودن رفعالیغ يبرا نمایند.

پراکسید  ،درصد 60-70اتانول اسـتفاده   ردمو گندزداهاي نیتر
بودند.  درصد 1/0هیپوکلریت سـدیم   ودرصـد   5/0 هیدروژن

ــلعالوه بر این ویروس کرونا در  ــعه هاآئروس ي هوا تحت اش
UVC   ثـانیـه بــه    9تـا   4نـانومتر در عرض   254بـا طول موج
ســت، د ی نمودنضــدعفون يبراکاهش یافته بود.  log5 میزان 

 درصد 75الکل  ایزوپروپیل استفاده ازسازمان بهداشت جهانی 

ـ  ــد  80اتـانول  ای به منظور غیرفعال  هیثان 30 به مدترا درصـ
ــیه نموده بود. کردن  بر فلز ینانوذرات مبتن ویروس کرونا توص

 ، با هدفویروس کرونا غیرفعالسازياز  يممکن اسـت برا نیز 
ــنبله آن از طر يهانیقرار دادن پروتئ رش ب ای یمهار رقابت قیس

ــولف يد و آلوده  کرونا روسیاز ورود و يریجلوگ يبرا دیـ سـ
ــلول ــ ن،یعالوه بر ا .عمل نمایندها، کردن سـ  یکیزیف بیآسـ

 ناکرو روسیمانند و پوشش دار يهاروسیو يبه غشا میمستق
 ثابتشده بود. همچنین نانوذرات نشـان داده   ياریتوسـط بسـ  

هن و آ دیاکســ ،يرو دیاکســ وم،یتانیت دیاکســ يکه د بودشــده 
 ،يمریپل ایحالت جامد  یسطح يدر پوشش های مس باتیترک

ــار  نمایند.می رفعالیغ به طور موثرها را روسیو احتمال انتشـ

ــترده ویروس ســه  رد.وجود دا بالاز طریق فاضــ کرونا گس
نموده مطــالعــه وجود ویروس عفونی در مــدفوع را گزارش 

ــفیه خانه ،یاطیاقدام احت کیبه عنوان بودند.  ــافدر تص ه ها اض
ــتریکاهش ب يبرا یینها گندزداییمرحله  کی نمودن  خطر شـ
ــ ــت. همچنین بر  تخلیهقبل از  ویروس کرونااز  یناش الزم اس

ده ش دییتأها روسیکلر در برابر و یمطالعات، اثربخشـ اسـاس  
 تریل برگرم  یلیم0/ 5تا  2/0 کلر آزاد در محدوده ماندهی. باقبود
سندروم  هاي روسیو گندزدایی جهت يفاضـالب شـهر   يبرا

گرم بر  800تا   6700بود. همچنین، غلظت  یکاف حاد تنفســی
ــد تیپوکلریهمترمکعب  ــپتیک تانک در   میس ــالب س در فاض

ساعت ویروس کرونا را غیرفعال نموده  5/1مدت زمان تماس 
با بود  تهتوانس زدي اکسید کلر نی تریل برگرم  یلیم 40دوز بود. 
 گندزدائی قـه یدق 30را تنهـا پس از  ویروس کرونـا    تیـ موفق

توان نتیجه گیري نمود که اگرچه می نمـاید. بنابراین  رفعـال یغ
ــن هاي مؤثري براي بیماري کووید  تا به  19-داروهـا و واکسـ

ــدنـد. بـا این وجود، بـه دلیل جهش     ــاختـه شـ هاي امروز سـ
گندزداهاي مؤثر برحذف شــناســایی  ،غیرمنتظره ویروس کرونا

ــویه هاي مختلف ویروس کرونا از  ــطوح و محیطسـ هاي  سـ
 بـراي پیشـگیري و جلـوگیري مناسبی اقـدام تواندمی مختلف

 باشد. 19-بیماري کووید از انتشـار
 

 تشکر و قدردانی
ــندگان الزم ــو  می نویس ــمی، عض دانند از دکتر مجید هاش

دانشکده بهداشت هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، 
ــان در نگارش این  کرمان به جهت راهنمایی هاي ارزنده ایشـ

 مقاله، تشکر و قدردانی نمایند.
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ABSTRACT 

 
Background: Viral infections have caused various diseases and deaths worldwide. In recent years, the 
emergence of the coronavirus has caused severe respiratory tract infections and led to a global concern. 
This study aims to investigate the effectiveness of various disinfectants that have been used to control 
the coronavirus. 
Methods: The present study is a systematic review. Data was collected through searching articles in 
databases, including Springer, Google Scholar, Prospero, Cochrane, ISI, Scopus, Embase, PubMed, and 
DOAJ. After searching and collecting articles related to the goal, the articles were categorized. The 
required data were extracted and finally analyzed. 
Results: The review of various studies showed that the coronavirus could remain infectious on 
inanimate surfaces for 9 days. Also, some studies have reported the presence of the coronavirus in feces. 
The articles' findings revealed that the coronavirus infectivity on surfaces is reduced by 62-71% ethanol, 
0.5% hydrogen peroxide, and 0.1% sodium hypochlorite at 1 min. Also, the coronavirus in septic tank 
wastewater is inactivated by 800 to 6700 g/m3 of sodium hypochlorite at a contact time of 1.5 hours. In 
addition, the coronavirus in air aerosols is reduced under UVC radiation by 5 logs at 4 to 9 seconds. 
Conclusion: Effective drugs and vaccines have been made for the covid-19 disease to date. However, 
due to the unexpected mutations of the coronavirus, identifying disinfectants effective in removing 
different strains of the coronavirus from different surfaces and environments can be a suitable measure 
to prevent the spread of the covid-19 disease. 
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