
ננומטר( היא יעילה   222)  לטווח ארוך UVCתאורת 

 ומשביתה נגיפי קורונה בבטחה.
 מאמר שנכתב במרכז למחקר רדיולוגי, המרכז הרפואי אירווינג באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק. 

   2020פורסם בחודש יוני 

 הכותבים: מנואלה בוננו, דייוויד וולך, איגור שוריאק ודייויד ג'יי ברנר 

 

 גישה ישירה לצמצום הדבקות נגיפיות שנוצרות באוויר היא להשביתן תוך זמן קצר מהרגע שבו הן נוצרות. 

ננומטר. הוא יעיל בהקשר זה, אך באופן ישיר הוא יכול   254אור אולטרה סגול משבית חיידקים בדרך כלל ב 

שבית בצורה יעילה פתוגנים  ננומטר( מ 222–207רחוק )  UVCלהוות סכנה לעור ולעיניים. לעומת זאת, אור 

 מבלי להזיק לרקמות אנושיות חשופות.  

 ננומטר הורג במהירות את נגיף השפעת המועבר באוויר.  222רחוק  UVCאור 

המועברים באוויר   HCoV-OC43ובטא  HCoV-229Eרחוקה יעילה כנגד נגיפי קורונה אלפא  UVCתאורת 

 בין בני האדם.  

  OC43  - ו 229Eמנגיף הקורונה אותו ריססו  99.9%מ"ג / סמ"ק השביתו  1.2-ו    1.7מינונים נמוכים של 

 בהתאמה. 

 

רחוקה צפויה   UVCמכיוון שלכל נגיפי הקורונה האנושיים יש מידות גנומיות )תורשתיות( דומות, תאורת 

 .  SARS-CoV-2להראות יעילות השבתה דומה כנגד וירוסים אנושיים אחרים כולל 

במקומות ציבוריים הומי אדם תחת   UVC - , חשיפה רציפה לHCoV-OC43- בהתבסס על תוצאות הבטא

  8מפעולת הנגיף תוך   90%/ שעה( תביא להשבתת   mJ / cm2  3מגבלת החשיפה הרגולטורית הנוכחית )~ 

 דקות.    25השבתה ב 99.9%דקות ו  16ב 99%דקות,   11ב 95%דקות, 

 יות.  כל זאת בעת היצמדות למגבלות המינון הרגולטוריות הנוכח

עשויה לספק בבטחה הפחתה בנגיפי הקורונה המוטסים )מועברים   UVC - חשיפה רחוקה למינון נמוך ל 

 באוויר( במקומות ציבוריים הומי אדם. 

 

ואופיינה אז כמגיפה על ידי ארגון   2019( דווחה לראשונה בדצמבר COVID-19)   2019מחלת נגיף הקורונה 

 ת מאמצים נרחבים להכיל את התפשטות . למרו2020במרץ  11 - הבריאות העולמי ב

מקרי מוות   340,000מיליון מקרים מאושרים ומעל    5.3-המחלה, היא התפשטה ברחבי העולם עם למעלה מ 

 .  2020במאי   25מאושרים נכון ליום 

, הסבירות היא כי שניהם  COVID-19 -קורונה שהוא הגורם ל - , נגיף הבטאSARS-CoV-2 - לגבי הפצת ה

הראו יכולת קיום   SARS-CoV -2 -גע ישיר ודרכים מוטסות )באוויר(, ומחקרים על יציבות ה מועברים דרך מ

 שעות.   3באירוסולים )חלקיקים המרחפים באוויר( לפחות 

בהתחשב בהתפשטות המהירה של המחלה, כולל דרך נשאים ללא תסמינים, זה ברור שיש חשיבות לבדיקת  

 את הנגיף המועבר באוויר במקומות ציבוריים טכנולוגיות הפחתה מעשיות שיכולות להשבית 

 וכך להגביל את ההעברה האווירית. 

 

של נגיפי אוויר   ( הינה גישה ישירה נגד נגיפים והיעילות שלה כנגד זנים שוניםUVחשיפה לאור אולטרה סגול ) 

 מבוססת. 

  254לטת סביב לקטילת נגיפים הוא מנורת אדי כספית בלחץ נמוך, הנפ UVהסוג הנפוץ ביותר של תאורת 

 ננומטר.  

 רחב.  UVלאחרונה נעשה שימוש בטכנולוגיית המנורה קסנון, הפולטת ספקטרום 

  UVמנורות אלה יכולות לחטא חללים שאינם הומי אדם. חשיפה ישירה למנורות ש למרות   עם זאת

קונבנציונליות של חיידקים במרחבים הציבוריים היא לא אפשרית מאחר וחשיפה ישירה לאורכי גל הקיימים  

 במנורת חיידקים אלה עלולה להוות סכנה לעור ולעין. 

 

 



 

בקטילת  קונבנציונלי   UVננומטר( הוכיח שהוא יעיל כמו תאורת  222עד  207)   UVCלעומת זאת, תאורת 

ורגניזמים, מחקרים עד היום מצביעים על כך שאורכי הגל הללו אינם גורמים לאדם  חיידקים בהריגת מיקרוא

 קונבנציונאלית.    UVבעיות בריאות הקשורות לחשיפה ישירה לתאורת 

בחומרים ביולוגיים של פחות ממספר מיקרומטרים, ולכן   קצר   יש טווח UVCבקיצור, הסיבה היא כי לתאורת 

ים חיים בעור או בעיניים, נספגים בשכבת העור או בשכבת הדמעות בעין.  להגיע לתאים אנושי  ההיא לא יכול

 עדיין יכולה לחדור ולהרוג אותם.   UVCאבל מכיוון שנגיפים )וחיידקים( הם קטנים במיוחד, תאורת  

, אך ללא  UVהיא בעלת פוטנציאל לאותן תכונות של קוטל חיידקים יעילות ביותר של אור  UVCלכן תאורת 

 נלווים לבריאות האדם.  הסיכונים ה

 ננומטר(, שיכול להיות שנוצר באמצעות מנורות אקזימר.   222או  207) UVCכמה קבוצות הציעו לפיכך אור 

אשר ניתן לפרוס במקומות ציבוריים הומי    זו היא טכנולוגיה אנטי מיקרוביאלית בטוחה וחסכונית פוטנציאלית

 אדם. 


