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Abstract
Background and Aim: The use of a mask is an effective measure to reduce the transmission of Covid-19.
Today, due to the lack of N95 masks and medical masks with good performance, felt masks are widely used due
to their ease of manufacture and low cost. The aim of this study was to determine the effectiveness of 3-layer felt
masks containing polypropylene membranes in filtering particle size in the SARS-CoV-2 range.
Methods: In this study, a 3-layer felt mask was designed. For production, materials were selected that are
currently available in the market and are used by manufacturers for the bulk production of the mask.
Polypropylene fabric was used as the first and third layers of the outer part of the mask and the middle layer was
made of felt with a pore size of about 400 nm. The efficiency of the mask in the filtration of particles of different
sizes was measured according to BS EN149 standard at a flow rate of 30 liters per minute.
Results: The efficiency of the felt mask for particle filtration with a size of 300 nm, which is approximately
equal to the size of the SARS-CoV-2, is in the range of 11 to 25%. While the efficiency of the mask in the filtration
of particles with a size of 500 nm is about 13 to 32%. The efficiency of this mask in filtering particles with a
diameter of 10 microns increased by an average of 83%. The average efficiency of the mask in particle filtration
with sizes of 0.3, 0.5, 1, 2.5, 5 and 10 micrometers is equal to 18, 22, 33, 50, 66 and 83%, respectively, and the
average pressure drop is equal to 4 Pascal.
Conclusion: The findings of the present study showed that the use of a felt mask with such a design and
structure to prevent Covid-19 is not effective enough and may even increase the prevalence of the disease by
creating false confidence in individuals. Due to the widespread use of felt masks in the community, improving the
filtration capability of this mask for particles smaller than 500 nm and also modifying the surface and structure of
the mask by hydrophilizing polypropylene fibers inside the mask can play an important role in reducing the
prevalence of Covid-19.
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کارایي ماسکهای نمدی  9لایه حاوی غشاءهای پليپروپیلن در فیلتراسیون ذرات با محدوده سایز
کروناویروس
محمدحسین بهشتي ،0علي تاجپور ،2علي عالمي ،9علي فیروزی چاهک ، 0مصطفي جعفری  ،0مریم برهاني جبلي ،4اکرم

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.10.993

مجله طب نظامي
دوره  ،22شماره  ،01دی 0911

تبریزی* 4

چکیده
زمینه و هدف :استفاده از ماسک یک اقدام موثر برای کاهش انتقال بیماری کووید 91-است .امروزه به دلیل کمبود ماسک  N95و
ماسکهای پزشکی با کارایی مناسب ،ماسکهای نمدی به علت راحتی ساخت و هزینه پایین بهطور گسترده استفاده میشود .هدف از این
مطالعه تعیین کارایی ماسکهای نمدی  0لایه حاوی غشاء پلیپروپیلن در فیلتراسیون ذرات با سایز در محدوده کروناویروس است.
روشها :در این مطالعه یک نمونه ماسک نمدی  0لایه طراحی شد .برای ساخت ماسک موادی انتخاب شد که در شرایط حاضر در بازار
موجود بوده و توسط تولیدکنندگان برای تولید عمده ماسک مورد استفاده قرار میگیرند .از پارچه پلیپروپلین بهعنوان اولین و سومین لایه از
بخش بیرونی ماسک استفاده شد و لایه وسط از جنس نمد با پورسایز حدوداً  433نانومتر ساخته شد .کارایی ماسک در فیلتراسیون ذرات با
سایزهای مختلف بر اساس استاندارد  BS EN149و در دِبی  03لیتر بر دقیقه اندازهگیری شد.
یافتهها :راندمان ماسک نمدی طراحی شده در فیلتراسیون ذرات با سایز  033 nmکه حدوداً برابر سایز ویروس کووید 91-است ،در
محدوده  99تا  %72قرار دارد .درصورتی که کارایی ماسک در فیلتراسیون ذرات با سایز  233 nmحدوداً بین  90تا  %07میباشد .کارایی این
ماسک در فیلتراسیون ذرات با قطر  93میکرون بهطور میانگین تا  00درصد افزایش یافت .میانگین راندمان ماسک مورد بررسی در فیلتراسیون
ذرات با سایزهای  2 ،7/2 ،9 ،3/2 ،3/0و  93میکرومتر به ترتیب برابر با  66 ،23 ،00 ،77 ،90و  00درصد و میانگین افت فشار برابر با 4
پاسکال بود.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از ماسک نمدی با چنین طراحی و ساختاری جهت پیشگیری از ابتلا به کووید91-
دارای کارایی کافی نبوده و حتی ممکن است با ایجاد اطمینان کاذب در افراد منجر به افزایش شیوع این بیماری گردد .با توجه به استفاده
گسترده از ماسک نمدی در جامعه ،بهبود قابلیت فیلتراسیون این ماسک برای ذرات با سایز پایینتر از  233نانومتر و همچنین اصلاح سطح و
ساختار ماسک با آبدوست کردن الیاف پلیپروپیلن بخش داخلی ماسک میتواند در کاهش شیوع کووید 91-نقش مهمی داشته باشد.
کلیدواژهها :کارایی فیلتراسیون ،ماسک ،پلیپروپیلن ،کووید  ،91حفاظت تنفسی.
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 9گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
 7گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 0گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
 4گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

کارایی ماسکهای نمدی  0لایه حاوی غشاء های پلی پروپیلن 112 /

روشها
طراحي ساختاری ماسک

برای ساخت ماسک مورد بررسی در مطالعه حاضر از نمد و
پارچه پلیپروپلین که در تمام شهرستانها موجود هستند و عمده
ماسکهای مورد استفاده در این شهرستانها از این مواد ساخته
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شیوع ویروس جدید کرونا موسوم به کووید  91و روند سریع
همهگیری آن در نقاط مختلف دنیا نگرانیهای زیادی را در
کشورهای مختلف به وجود آورده است .هر چند راهکارهای کنترلی
سیستم بهداشت و درمان کشور ایران در کنترل مواجهه به کووید-
 91نسبت به بسیاری از کشورها موثرتر واقع شده است ولی سرعت
بالای انتشار ویروس باعث شده است کشور با حجم وسیعی از افراد
مبتلا روبرو شود .در حال حاضر روند ابتلا و مرگ گزارش شده در
ایران نگرانکننده به نظر میرسد ،بهطوریکه تا تاریخ  79خرداد
 ،9011تعداد  922100نفر در سراسر کشور با این ویروس مبتلا
شدهاند هر چند تا همین تاریخ بیش از  943213نفر بهبود یافتهاند
لیکن میزان ابتلا همچنان حالت افزایشی دارد .همچنین عدم وجود
درمان اختصاصی قطعی نیز باعث شده است تا با بیش از  0236نفر
مرگ در طی این مدت روبرو شویم ( .)9تا به امروز محققان
نتوانستهاند واکسن و یا داروی ضدویروسی برای بیماری کووید-
 91پیدا کنند که از نظر بالینی بتواند برای درمان یا پیشگیری از
این بیماری مؤثر واقع شود ( .)7از این رو امروزه ماسکها به
پرکاربردترین تجهیزات حفاظت فردی تبدیل شده و در اکثر
دستورالعمل مراقبتهای بهداشتی در محیط توصیهشدهاند (.)0-2
استفاده از ماسک یک اقدام موثر و مفید برای جلوگیری از انتقال
بیماریهای عفونی از جمله کووید  91است و بدون آن اقدامات
فاصله گذاری اجتماعی ممکن است موثر و عملی نباشد ( .)6ماسک
می تواند سد قابل توجهی در مقابل ورود عوامل سمی و یا
فیبروژنیک به سیستم تنفسی و استنشاقی بدن باشد ( .)2با توجه
به شیوع بیماری کووید 91-در سطح دنیا امروزه کمبود ماسک و
بهویژه تولید و استفاده از ماسکهای مناسب در بیمارستانها و
محیطهای اجتماعی به یکی از مهمترین مسائل موجود در مبارزه
با این بیماری مطرح شده است ( .)0در مطالعه انجام شده توسط
صفاری و همکاران مشکلات ایمنی از جمله دغدغههای اصلی
پرستاران در زمینه حفاظت از خود در هنگام مراقبت از بیماران مبتلا
به کووید 91-میباشند که میبایست برنامهریزیهای لازم جهت
حفظ سلامت ایشان انجام گیرد ( .)1هدف اصلی استفاده از ماسکها
در محیطهای اجتماعی و بهویژه ماسکهای جراحی در محیطهای
بیمارستانی محافظت از افراد در برابر پاتوژنهایی است که در
هنگام گفتار ،سرفه و عطسه از قطرات دهان و بینی افراد خارج
میشود (.)93
بهطور کلی ماسکهای بسیار متنوع و با کاراییهای متفاوتی
وجود دارند و کارایی آنها به جنس مواد بکار رفته در ساختار آنها،
فیت بودن بر روی صورت فرد ،میزان مواجهه و استفاده مناسب از
آن بستگی دارد ( .)99اگرچه استفاده از ماسک ریسک ابتلا به
آنفلونزا و بیماریهای مشابه را میتواند کاهش دهد ،ولی ویروس
کووید 91-میتواند بر روی سطوح آن زنده بماند ( )6و کنترل آن
به نسبت سایر بیماریهای واگیردار سختتر میباشد و استفاده
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مقدمه

مجدد از ماسک میتواند ناایمن باشد .از طرفی برخی ماسکها
ممکن است برای تنها یکبار استفاده قیمت بالایی داشته باشند.
تعدادی از مطالعات تأیید نمودهاند که ماسکهای حفاظتی
بهعنوان یکی از عوامل مهم در کاهش انتشار و انتقال بیماری نقش
تعیینکنندهای دارند ( .)97-94استفاده از ماسکهای پزشکی یا
جراحی جهت کارکنان دارای علائم تنفسی و همچنین افرادی که
در محیطهای کوچک و بسته در تماس با سایر همکاران یا مراجعین
بوده همچون کارمندان بانک ،مسئولین پذیرش و یا رانندگان
وسایل نقلیه عمومی توصیه میگردد .استفاده از رسپیراتورهای
 N95یا  FFP2با توجه به قدرت بالای فیلتراسیون ذرات معلق ریز،
جهت کارکنان بیمارستانی و در معرض مواجهه بالا با پارتیکلهای
ویروسی توصیه شده است ( .)92در شرایط کنونی که بیماری
کووید 91-بهصورت اپیدمی جهانی درآمده و تقریباً تمام
شهرستانها و استانهای کشور را درگیر نموده است و با توجه به
اینکه ظرفیت جهانی موجود برای افزایش تولید وسایل حفاظتی
محدود میباشد و ذخیره جهانی این وسایل بهخصوص برای ماسک
کافی نمیباشد و همچنین محدودیتها و محرومیتهای حاصل از
تحریمهای بینالمللی باعث کاهش وسایل حفاظت فردی استاندارد
در کشور شده است؛ در این شرایط در کشور ایران با بهرهگیری از
توانمندیها و امکانات تمامی بخشهای نظامی ،خصوصی و دولتی
در داخل کشور به تولید انبوه ماسک و سایر وسایل حفاظتی پرداخته
شده و در اختیار مردم قرارمیگیرد .در صورتی که عدم وجود
استاندارد مشخص در زمینه ساخت ماسک با کارایی مناسب و عدم
ارزیابی عملکرد این وسایل مخصوصاً ماسکهای تنفسی که بدون
پشتوانه علمی تولید میشود ممکن است باعث افزایش شیوع این
بیماری نیز گردد .در صورتی که در مطالعات مختلفی بر اطمینان از
استفاده صحیح و مناسب از  ،PPEکنترل کیفیت  PPEتأکید شده
است (.)96
از طرفی با توجه به اهمیت استفاده از ماسک ،طراحی ماسک
پارچهای ساده برای کسانی که دسترسی آسان و راحت به
ماسکهای ایمن و مناسب ندارند پیشنهاد شده است ( .)6یکی از
فراوانترین ماسکهایی که امروزه بیشتر توسط عموم جامعه مورد
استفاده قرار میگیرند ماسکهای نمدی هستند .این ماسکها به
دلیل هزینه پایین ،راحتی ساخت و در دسترس بودن مواد بهصورت
عمده تولید و مورد استفاده قرار میگیرند .هدف از مطالعه حاضر
تعیین کارایی ماسکهای نمدی  0لایه حاوی غشاءهای پلیپروپیلن
در فیلتراسیون ذرات با سایز کروناویروس است.

 / 116بهشتی و همکاران

شکل  .0-ماسک نمدی  0لایه حاوی غشاء پلیپروپلین ساخته شده به
منظور فیلتراسیون ذرات تنفسی

سنجش و ارزیابي قابلیت بهرهوری ماسک طراحي شده

در مطالعه حاضر جهت بررسی کارایی و عملکرد ماسک طراحی
شده در فیلتراسیون ذرات با سایزهای مختلف ،از روش استاندارد
 BS EN149استفاده شد .استاندارد اروپایی  BS EN149حداقل
میزان فیلتر کردن ذرات و الزامات ایمنی را برای ماسکهای
عمومی ضدغبار ارائه میدهد .این استاندارد همچنین آزمایشهای
مورد نیاز برای ارزیابی و طبقهبندی ماسکها را مشخص میکند.

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،میانگین راندمان ماسک مورد
بررسی در فیلتراسیون ذرات با سایزهای  2 ،7/2 ، 9 ،3/2 ، 3/0و
 93میکرومتر ،در دبی  03لیتر بر دقیقه به ترتیب برابر با ،77 ،90
 66 ،23 ،00و  00درصد است و میانگین افت فشار برابر با 4
پاسکال بود .نتایج بررسی کارایی ماسک نمدی  0لایه حاوی
غشاءهای پلیپروپلین در فیلتراسیون ذرات با سایزهای مختلف در
جدول 9-و شکل 7-آمده است.
بر اساس نتایج جدول 9-راندمان ماسک نمدی طراحی شده
در فیلتراسیون ذرات با سایز  033نانومتر که حدوداً برابر سایز
ویروس کوید 91-میباشد در محدوده  99تا  %72قرار دارد .در
صورتی که کارایی ماسک در فلیراسیون ذرات با سایز  233حدوداً
بین  90تا  %07میباشد .کارایی این ماسک در فیلتراسیون ذرات با
قطر  93میکرون بهطور میانگین تا  00درصد افزایش مییابد.

جدول  .0-کارایی ماسک نمدی  0لایه حاوی غشاء پلیپروپلین در فیلتراسیون ذرات تنفسی
سایز ذره (میکرومتر)
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میشوند ،استفاده شد .با توجه به اینکه ماسک مورد نظر بهمنظور
پیشگیری از مواجهه افراد با ویروسهای قابل انتقال از طریق هوا
و قطرات تنفسی افراد طراحی شد این ماسک بهصورت  0لایه
طراحی شد؛ از پارچه پلیپروپلین بهعنوان اولین و سومین لایه از
بخش بیرونی ماسک استفاده شد و لایه وسط از جنس نمد با
پورسایز حدوداً  433نانومتر ساخته شد (شکل .)9-پارچه
پلیپروپیلن در رفرنسهای مختلف بهعنوان ابر آبگریز معرفی شده
است .هدف از کاربرد این پارچه بهعنوان خارجیترین لایه ماسک
این است که تا حد امکان از جذب قطرات تنفسی افراد که ممکن
است حاوی ویروس باشند پیشگیری کند .لایه دوم از جنس نمد با
پورسایز حدوداً  433نانومتر ساخته شد و هدف از این لایه به دام
انداختن ویروسها و قطرات ریزی است که ممکن است از لایه اول
عبور کنند.

در این استاندارد الزاماتی چون مقادیر اسمی و انحرافات ،مشخصات
ثبت شده روی ماسک توسط تولیدکننده ،نوع بستهبندی ،جنس
مواد ماسک ،نحوه تمیزشدن و گندزدایی ،کارایی عملی ،پرداخت
بخشهای مختلف ،نشتی ،سازگاری با پوست ،اشتعالپذیری ،میزان
جذب  ،CO2بندکشی ،میدان دید ،سوپاپها ،مقاومت تنفسی،
گرفتگی ،نفوذ فیلتر و قابلیت نصب آسان مورد بررسی قرار میگیرد.
استاندارد آزمون  941 ENاز آئروسل با توزیع اندازه ذرات  3/37تا
 7میکرون استفاده میکند (.)92
سنجش و ارزیابی قابلیت بر اساس استاندارد  BS EN149که
برای ماسک نصف صورت محافظت در مقابل گرد و غبار و ذرات
مورد استفاده قرار میگیرد ماسک و در دبی  03لیتر بر دقیقه توسط
دستگاه تست فیلتر در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
تهران انجام شد .در این استاندارد عملکرد ماسک در به داماندازی
ذرات با سایز  2 ،7/2 ،9 ،3/2 ،3/0و  93میکرومتر مورد بررسی
قرار میگیرد .در این مطالعه مطابق روش پیشنهادی آزمایشگاه 0
عدد از ماسک طراحی شده بهصورت تصادفی انتخاب و بررسی شد.

کارایی ماسکهای نمدی  0لایه حاوی غشاء های پلی پروپیلن 112 /

نتایج مطالعات گذشته بر نقش عمده عوامل انسانی در کنترل
حوادث و بیماریها تأکید دارند ( .)90،91کروناویروس عامل
کووید 91-بهصورت ذرات بسیار ریز و همچنین همراه با قطرات
تنفسی در سایزهای مختلف ممکن است انتقال یابد و با توجه به
اندازه آن میتواند به مدت طولانی در هوا معلق و پراکنده شود.
بنابراین استفاده از ماسک میتواند باعث کاهش مواجهه فرد با
ویروس گردد ( .)73بررسی مطالعات گذشته در مورد امکان استفاده
از ماسکهای پارچهای در برابر شیوع کرونا ویروس ،نشان میدهد
که ماسکهای یکبارمصرف به دلیل وجود تقاضای گسترده و زیاد
در سراسر جهان از زمان شیوع این بیماری در دسترس نمیباشند
( .)6کمبود ماسکهای  N95و ماسکهای پزشکی نیز بهطور
گستردهای در بیماری کووید 91-گزارش شده است .از طرفی با
توجه به اهمیت استفاده از ماسک ،طراحی ماسک پارچهای ساده
برای کسانی که دسترسی آسان و راحت به ماسکهای ایمن
مناسب ندارند پیشنهاد شده است ( .)6طراحی ساده و قیمت پایین
ماسکهای نمدی باعث تولید و استفاده گسترده از این ماسکها
در سطح کشور شده است .استفاده از ماسکهای تنفسی با کارایی
پایین ممکن است باعث تشدید شیوع این بیماری در سطح جامعه
گردد چرا که استفاده از ماسک باعث ایجاد اطمینان کاذب در افراد
شده و باعث میشود افراد به راحتی و بدون رعایت فاصله اجتماعی
وارد جامعه شده و خود را در معرض خطر قرار دهند علاوه بر این
افراد با پوشیدن ماسک کمتر به ماندن در خانه ترغیب شده و
قرنطینه را ترک میکنند بر این اساس بررسی کارایی ماسک در
فلیتراسیون ذرات بسیار مهم است و نقش حیاتی در کنترل کووید-
 91دارد .از این رو این مطالعه بر بررسی کارایی ماسک نمدی 0
لایه طراحی شده در به داماندازی ذرات در محدوده سایز ویروس
کووید 91-تمرکز داشت.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین کارایی ماسک نمدی
ساخته شده در این مطالعه در سایز ذرات  033و  233نانومتر به
ترتیب برابر با  90و  77درصد است .البته با توجه به اینکه معمول ًا
بخشی از ذرات کووید 91-همراه با قطرات تنفسی با سایزهای
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شکل  .2-کارایی ماسک نمدی  0لایه حاوی غشاء پلیپروپلین در
فیلتراسیون ذرات تنفسی در سایزهای مختلف

بسیار بالا منتقل میگردند و در تست انجام شده در این مطالعه
امکان بررسی این مسئله وجود نداشت در حالت میدانی ممکن است
کارایی ماسک بیش از میزان بدست آمده در این مطالعه باشد .ولی
در هر صورت کارایی ماسک طراحی شده در مقایسه با ماسک
 N95که دارای کارایی برابر  12درصد است و ماسکهای  N99و
 N100که برای ذرات  933تا  033نانومتر  11و  11/2 %کارایی
دارند بسیار پایین است .در مطالعهای که توسط  Obergو
 Brosseauانجام شد کارایی ماسک جراحی در رنج ذرات ،3/012
 7و  0/9میکرومتر از  73تا  11درصد بهدست آمد .در سایر مطالعات
انجام گرفته در مورد بررسی راندمان ماسک جراحی نیز راندمان
ماسک در همین رنج گزارش شده است ( .)79از این رو میتوان
گفت راندمان ماسک نمدی ساخته شده در این مطالعه نسبت به
ماسک جراحی ارجح میباشد .هرچند در سایز بالاتر ذرات میتواند
گزینه مناسبی برای استفاده باشد (تا  00درصد کارایی) .در مطالعه
انجام شده توسط  Kondaو همکاران نتایج نشان دادند که اگرچه
راندمان تصفیه برای پارچههای مختلف در هنگام استفاده از یک
لایه از  2تا  03درصد و  2تا  12درصد به ترتیب برای اندازه ذرات
کمتر از  033نانومتر و بیشتر از  033نانومتر میباشد ولی راندمان
هنگامی که از چندین لایه استفاده میشود و هنگام ترکیب مواد
مختلف بهبود مییابد ( .)77در این مطالعه نیز تعداد لایههای مورد
استفاده در ساخت ماسک بهمنظور افزایش میزان کارایی ماسک 0
لایه بود .در مطالعهای که توسط  Chenو  Willekeانجام شد
ماسک جراحی دارای فیلتر برای آئروسل با سایز زیرمیکرومتر از 2
تا  23درصد راندمان داشت و بهتر از ماسک جراحی تنها دارای یک
لایه ساختار منافذ درشت که  73درصد راندمان فیلتراسیون داشت
عمل کرد .این مطالعه نشان داد ماسک جراحی ممکن است برای
زدودن آئروسلهای به اندازه زیر میکرومتر حاوی پاتوژن که
کارکنان مراقبتهای بهداشتی در معرض آنها میباشند کافی نباشد
( .)70همچنین در مطالعه  Jangو  Kimکارایی ماسکهای
پارچهای تجاری در رنج سایز ذرات  3/0تا  93میکرومتر مورد
بررسی قرار گرفت .کارایی فیلتراسیون  2ماسک پارچهای زیر 03
درصد بهدست آمد و با افزایش تعداد لایهها بهبود نیافت (.)74
همچنین در مطالعه  Jungو همکاران ماسکهای جراحی و
دندانپزشکی راندمان  63درصد و ماسکهای معمولی راندمان 43
درصد برای ذرات  93تا  9333نانومتر داشتند و محافظت پایینی در
برابر آئروسلهای آزمایش داشتند و دستمال (پنبه یا گاز) هیچ
عملکرد حفاظتی نداشت ( MacIntyre .)72و همکاران در سال
 7392میزان نفوذ ماسکهای پارچهای را تقریباً  % 12و ماسکهای
جراحی را  44درصد بهدست آورند و بیان کردند تحقیقات بیشتری
برای کاربرد گسترده ماسکهای پارچهای در سطح جهان لازم است
و نبایستی بهعنوان یک اقدام احتیاطی ماسکهای پارچهای برای
کارکنان مراقبت بهداشتی بهویژه در شرایط پُرریسک توصیه شود
( .)76همچنین در مطالعهای توسط  Rengasamyو همکاران

 / 110بهشتی و همکاران

عدم وجود استاندارد مشخص در ساخت ماسکها ،باعث تولید
انواع ماسکهای مختلف در سطح جامعه شده که کارایی آنها را در
هالهای از ابهام قرار داده است در صورتی که عدم کارایی این
ماسکها مشخص شود در نتیجه این افراد با پراکندن ترشحات
دهان و بینی خود در هنگام سرفه و عطسه زدن و آلودگی سطوح
که متعاقب آن ایجاد خواهد شد باعث افزایش روند گسترش بیشتر
ویروس کرونا در سطح جامعه و خانواده خواهند شد و این موضوع
زمانی اهمیت بیشتری پیدا خواهد نمود که بدانیم طبق تحقیقات
انجام شده مدت ماندگاری اینگونه ویروسها بر روی سطوح و
اشیائی مانند فلز ،شیشه و پلاستیک تا  0روز میباشد .استفاده از
ماسک در طول همهگیری کووید  91یک موضوع بسیار مهم و
حیاتی است .از محدودیت مطالعه میتوان به این مورد اشاره کرد
که در این مطالعه فقط یک نوع ماسک نمدی با ساختار بیان شده
مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن قابل تعمیم به سایر ماسکهای
مورد استفاده در جامعه نمیباشد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد
استفاده از ماسک تنفسی نمدی با طراحی و ساختار مورد استفاده
در جامعه جهت پیشگیری از مواجهه با کووید  91دارای کارایی
کافی نبوده و حتی ممکن است با ایجاد اطمینان کاذب در افراد
منجر به افزایش شیوع این بیماری گردد .با توجه به استفاده گسترده
از ماسکهای نمدی در سطح جامعه ،بهبود قابلیت فیلتراسیون این
ماسکها در فیلتراسیون ذرات با سایز پایینتر از  233نانومتر و
همچنین اصلاح سطح و ساختار ماسک با آبدوست کردن الیاف
پلیپروپلین بخش داخلی ماسک میتواند در کاهش شیوع ویروس
کوید 91-نقش بسیار مهمی داشته باشد .بر این اساس پیشنهاد
میشود در مطالعات آینده بهبود عملکرد ماسکهای نمدی مورد
مطالعه قرار گیرد.
تشکر و قدرداني :این مطالعه بهعنوان طرح پژوهشی به
شماره  SDH/7/349در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر
سلامت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به ثبت رسیده
است .همچنین این مطالعه دارای کد اخلاق به شماره
 IR.GMU.REC.1398.18از کمیته اخلاق میباشد و نویسندگان
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عملکرد فیلتراسیون ماسکهای پارچهای و مواد فابریک رایج در
رنج  73تا  9333نانومتر ارزیابی شد و نتایج نشان دادند میزان نفوذ
ماسکهای پارچهای  1تا  10درصد در رنج مذکور بود که مشابه با
نتایج مطالعه حاضر میباشد و میانگین نفوذ برای ماسک N95
97درصد در سرعت  2/2سانتیمتر بر ثانیه بود .آنها در مطالعه خود
بیان کردند مواد فابریک رایج حفاظت حاشیهای در برابر نانو ذرات
در رنج سایز ذرات حاوی ویروس در هوای استنشاقی را فراهم
میکنند (.)72
ماسکهای پارچهای دارای مزایای متغیر و نامشخص هستند
و تنها در صورت عدم دسترسی به رسپیراتورها و ماسکهای
جراحی میتوانند بهعنوان گزینه آخر برای حفاظت باشند ( .)70از
طرفی توجه به این نکته مهم است که این راهبرد آخرین راه حل
محسوب میشود و مطابق با معیارهای معمول مراقبت در ایالات
متحده نیست.
با توجه به کمبود ماسک ،استفاده مناسب از این نوع ماسک
(همراه با فیت کردن کامل آن بر روی صورت) به همراه دیگر
اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از شیوع بیماری مانند شستشوی
مرتب دستها بهینه شود .توسعه و استفاده مناسب از ماسک در
برابر کروناویروس میتواند نیاز به الزام به اجرای اقدامات
سختگیرانه مانند قرنطینه را کاهش دهد و برای عموم مردم مفید
میباشد .این مطالعه میتواند به انجام مطالعاتی به منظور طراحی
ماسکهای موثر و کاربردی در برابر بیوآئروسلهای مشابه سوق
داده شود و یک راه حل عملی و ارزشمند برای کمبود تجهیزات
حفاظت تنفسی ارائه دهد.
با توجه به استفاده گسترده از ماسکهای نمدی در سطح
جامعه ،بهبود قابلیت فیلتراسیون این ماسکها در فیلتراسیون ذرات
با سایز پایینتر از  233نانومتر میتواند در کاهش شیوع ویروس
کوید 91-نقش بسیار مهمی داشته باشد .همچنین اصلاح سطح و
ساختار ماسک در کارایی آن نیز ممکن است نقش مهمی داشته
باشد .یکی از روشهای بهبود عملکرد ماسک در به داماندازی
قطرات تنفسی آبدوست کردن الیاف پلیپروپیلن بخش داخلی
ماسک میباشد .روشهای مختلفی برای آبدوست کردن الیاف
پلیپروپیلن پیشنهاد شده است ( .)71استفاده از اشعه فرابنفش به
همراه یک ماده اکسیدکننده مناسب مانند  H2O2روش مناسبی
برای این منظور میباشد ( .)03روشهای اصلاح سطح که باعث
ایجاد سطحی قطبیتر میشوند ،خواصی همچون جذب رطوبت را
بهبود میبخشند .هنگامی که پلیپروپلین در معرض اشعه ماورای
بنفش قرار میگیرد انرژی سطحی آن زیاد میشود .علت این امر
آن است که پیوندهای مولکولی در سطح پلیپروپلین ،در اثر این
فرایند شکسته شده و گروههای قطبی اکسیژن روی سطح تولید
میشوند .برای اینکه یک واکنش نورشیمیایی انجام شود،
مولکولهای ماده مورد نظر باید بتوانند نور جذب کنند .پلیپروپلین
فاقد این گروهها میباشد .به همین دلیل نیاز به یک آغازگر

نورشیمیایی یا یک عامل حساس به اشعه ماورای بنفش است.
هیدروژن پراکسید با قابلیت جذب اشعه فرابنفش در طول موجهای
کمتر از  033نانومتر رادیکالهای بسیار فعال هیدروکسیل ایجاد
میکند .مزیت کاربرد روش  UV/H2O2این است که اکسایش
بهطور کامل انجام میشود عملکرد قابل توجه آن سبب شده است
تا در جهت ساخت و تولید ماسک جدید طراحی شده با قابلیت
نفوذناپذیر ذرات تنفسی و مایع در سطح راندمان قابل توجهی اقدام
نمود.
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نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي
N95( • اهمیت استفاده از ماسکهای با راندمان بالا و کارایی کافی
 در میان جوامع نظامی با91-و ماسکهای جراحی) در برابر کووید
توجه به لزوم حضور همیشگی و دائم ایشان در جامعه و اهمیت
شغل این افراد
• لزوم رعایت سایر اقدامات و ملاحظات فاصله گذاری اجتماعی در
کنار استفاده از وسایل حفاظت تنفسی به منظور حصول اطمینان از
91-حفاظت موثر در برابر کووید

مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیریت و کارکنان مرکز تحقیقات
.عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ابراز میدارند
 همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله:نقش نویسندگان
،یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر
.مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچ گونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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