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Wstęp 

 SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratiry syndrome coronavirus-2) [1] wywołał globalny kryzys 

społeczny, ekonomiczny oraz medyczny, który niejako wymusił stworzenie nowych metod ograniczania 

aktywności tego wirusa w środowisku. W chwili pisana tej pracy (7.12.2020r.) w Polsce zanotowano 

ponad 1 mln przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego ponad 20 tyś chorych zmarło [2]. Rzeczywista 

liczba osób zakażonych SARS-CoV-2 jest najprawdopodobniej znacznie wyższa, ponieważ liczne infekcje, 

zwłaszcza u osób młodszych, przebiegają bezobjawowo i często nie są wychwytywane rutynowymi 

metodami diagnostycznymi [3]. SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19, której typowymi objawami są 

gorączka, suchy kaszel, zmęczenie i spłycenie oddechu [4]. Większość chorujących na COVID-19 (81%) to 

pacjenci bezobjawowi lub skąpoobjawowi, gdzie obraz kliniczny  przypomina lekkie infekcje górnych dróg 

oddechowych. Pozostali pacjenci przechodzą postać ciężką (14%) lub krytyczną (5%) tej choroby. 

Zakażenie przenosi się drogą kropelkową w czasie kaszlu lub kichania, a przeciętny czas wylęgania 

choroby wynosi do 2 do 14 dni, średnio 5 dni [5,6]. Kluczowe znaczenie w zapobieganiu rozprzestrzeniania 

się SARS-CoV-2, zwłaszcza w instytucjach publicznych, ma dezynfekcja przestrzeni użytkowych. 

Najbardziej optymalną metodą dezynfekcji dużych przestrzeni użytkowych jest sterylizacja 

promieniowaniem UV-C, która od wielu lat znalazła zastosowanie  

w placówkach ochrony zdrowia i jednostkach naukowych. Sterylizacja przy użyciu promieniowania 

ultrafioletowego jest metodą nieobciążającą środowiska naturalnego, która skutecznie niszczy wirusy, 

bakterie i grzyby bez konieczności wykorzystywania środków chemicznych, promieniowania jonizującego, 

czy wysokiej temperatury [7]. Promieniowanie UV można podzielić na 4 zakresy. Promieniowanie o 

zakresie długości fali światła pomiędzy 100 a 200 nm nosi nazwę ultrafioletu próżniowego. Zastosowanie 

tego zakresu fali w sterylizacji jest ograniczone, gdyż jest silnie pochłaniane przez powietrze. Bliżej znane 

zakresy promieniowanie ultrafioletowego to UV-A, UV-B  

i UV-C o zakresach widm odpowiednio 315-380 nm, 280-315 nm i 200-280 nm. Wśród trzech 

wymienionych zakresów to waśnie UV-C ma najsilniejsze właściwości przeciwwirusowe  

i przeciwbakteryjne [8,9]. Promieniowanie UV-C jest absorbowane przez wirusowe RNA, co prowadzi do 

powstawania dimerów pirymidynowych np. uracylu i zatrzymanie procesu replikacji wirusa [10].  

 

Wirus-2 ostrej niewydolności oddechowej 

 Pierwsze wzmianki o ciężkim zapaleniu płuc o nieznanej etiologii pojawiły się w listopadzie 2019 

w Chińskiej prowincji Hubei. Zachorowania te powiązane zostały z targiem rybnym w mieście Wuhan [11]. 

Chińscy naukowcy wykazali, że nowy wirus jest pochodzenia odzwierzęcego i należy do grupy 

koronawirusów [12,13]. SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym zaliczanym do rodziny Coronavidae. 
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Wielkość cząsteczki wirusa wacha się od 50 do 200 nm, przybierając kształt kulisty lub geoidalny [4]. SARS-

CoV-2 jak i inne koronawirusy charakteryzują 4 białka strukturalne. Białko S będące glikoporteiną 

powierzchniową, odpowiada za oddziaływanie cząsteczki wirusa z receptorem ACE-2 na powierzchni 

pneumocytów, tworzy też charakterystyczną koronę na powierzchni kapsydu. Białko E tworzące płaszcz 

wirusa, pomaga też w morfogenezie wirionów. Białko M –  to białko dominujące w macierzy wirusa. Białko 

N odpowiedzialne jest za tworzenie nukleokaspydu i ochronę materiału genetycznego wirusa przed 

degradacją. Kapsyd wirusa tworzony jest przez białka S, M i E, natomiast białko N utrzymuje strukturę 

genomu [14,15]. Genom SARS-CoV-2 stanowi jednoniciowa cząsteczka RNA o dodatniej polaryzacji, który 

rozpoznawany jest przez komórki gospodarza jako własny mRNA, co z kolei skutkuje bezpośrednią 

translacją białek wirusa [16]. Genom wirusa składa się z około 29 900 nukleotydów i koduje 4 białka 

strukturalne oraz 25 białek niestrukturalnych, które odpowiadają za gaszenie odpowiedzi 

immunologicznej gospodarza, oraz aktywność proteazy, endonukleazy i polimerazy RNA [17].  

Żywotność SARS-CoV-2 

 W sześciu recenzowanych i jednej nierecenzowanej publikacji (na dzień 7.12.2020) zbadano 

żywotność SARS-CoV-2 w różnych warunkach inkubacji i na różnych materiałach (Tabela 1). Żywotność 

zbadano na następujących materiałach: szkło [18-20], stal nierdzewna [18,19,21-24], plastyk 

[11,16,21,22], papier [19], karton [22], guma [21,24] , drewno i ubrania [19]. Badania zespołu Chin  

i wsp. [19] wskazują redukcję miana SARS-CoV-2 o około 3,6 log10 na bibule w ciągu zaledwie 3 godzin, 

ale redukcja rzędu 3,8 log10 na szkle zajęła aż 4 dni. Dodatkowo dwie publikacje wskazują [18,19], iż niższe 

temperatury są bardziej korzystne dla żywotności SARS-CoV-2, z niewielkim spadkiem miana wirusa po 2 

tygodniach w 4°C. Jednak nawet w temperaturze pokojowej osiągnięcie redukcji miana wirusa (płynna 

zawiesina wirusa) o 4,5-5,0 log10 może zając nawet 14 dni. 

Tabela 1. Wykaz badań przedstawiających żywotność SARS-CoV-2 

  



 
 

CIiTT 

90-151 Łódź |J. Muszyńskiego 2 

e-mali: ciitt@umed.lodz.pl 
www.umed.pl | www.ciitt.umed.pl  

 

 

Badanie 
Próbka mikrobiologiczna  

i warunki eksperymentu 
Materiał i czas do inaktywacji 

Behzadinasab 

2020 [20] 

~5,8-6,1 log10 TCID50/mL,  

5 L zawiesiny wirusa, 60-

70% RH 

Szkło – redukcja do 2,6 log10 po 24 godz. (brak 

danych z kolejnych punktów czasowych). 

Stal nierdzewna – redukcja do 1,8 log10 po 24 

godz. (brak danych z kolejnych punktów 

czasowych). 

Biryukow 2020 

[21] 

~2 log10 TCID50/mL, 

5 L zawiesiny wirusa, 

inaktywacja = redukcja do 1,8 

log10 TCID50/mL, 

LOD = 0,2 log10 TCID50/mL 

Stal nierdzewna – inaktywacja po 24 godz. w 35°C  

20%, 40% i 60% RH; po 48 godz. w 24°C  

i 40% i 60% RH (ale nie dla wilgotności 20%!). 

Podobne wyniki uzyskano dla tworzywa ABS  

i kauczuku nitrylowego. 

Chan 2020 [18] 

6,5 log10 TCID50/mL, 

10 L zawiesiny wirusa na 

szkiełku mikroskopowym, 

inaktywacja = redukcja do 1,5 

log10 TCID50/mL 

4°C – redukcja tylko o 2 log10 po 14 dniach 

zarówno  

w hodowli płynnej jak i wysuszonej (brak danych  

z kolejnych punktów czasowych). 

20-25°C (65% RH) – 5 dni w formie suchej, 14 dni  

w formie płynnej. 

33°C – 3 dni w obu formach 

35°C – 24 godz. w formie suchej i 3 dni w formie 

płynnej 
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Chin 2020 [19] 

Zmiany temperatury: 

6,5 log10 TCID50/m 

inaktywacja = redukcja do  

2 log10 TCID50/mL, 

LOD = 2 log10 TCID50/mL 

 

Zmiany materiały dla 

warunków pokojowych 

(22°C, 65% RH): 

4,8-6,1 log10 TCID50/mL, 

inaktywacja = redukcja do  

2 log10 TCID50/mL, 

LOD = 2 log10 TCID50/mL 

Zmiany temperatury: 

4°C – redukcja tylko o 0,7 log10 po 14 dniach 

22 – redukcja o ≥ 4,5 log10 po 14 dniach 

37°C – redukcja o ≥ 4,5 log10 po 2 dniach 

 

Zmiany materiały dla warunków pokojowych: 

Papier ksero – redukcja o ≥ 2,8 log10 po 3 godz. 

Bibuła – redukcja o ≥ 3,5 log10 po 3 godz. 

Ubrania – redukcja o ≥ 2,8 log10 po 2 dniach. 

Drewno – redukcja o ≥ 3,7 log10 po 2 dniach. 

Szkło – redukcja o ≥ 3,8 log10 po 4 dniach. 

Banknot – redukcja o ≥ 4,0 log10 po 4 dniach. 

Plastyk – redukcja o ≥ 4,8 log10 po 7 dniach. 

Stal nierdzewna – redukcja o ≥ 4,8 log10 po 7 

dniach. 

Wewnętrzna powierzchnia maski chirurgicznej – 

redukcja o ≥ 4,8 log10 po 7 dniach 

Zewnętrzna powierzchni maski chirurgicznej – 

redukcja o 3,0 log10 po 7 dniach, przy czym nadal 

obserwowano resztkową zdolność do wirulencji 

(brak danych z kolejnych punktów czasowych). 

Fisher 2020 [23] 

4,5 log10 TCID50/mL, 

50 L zawiesiny wirusa, 

inaktywacja = redukcja do 1,5 

log10 TCID50/mL, 

21-23°C, 40% RH,  

LOD = 0,5 log10 TCID50/mL 

Maska N95 – redukcja o ≥ 4 log10 po 24 godz. 

Stal nierdzewna – redukcja o ≥ 4 log10 po 48 godz. 

Kasloff 2020 

[24] badanie 

nierecenzowane 

w dniu pisania 

opracowania 

Materiał o powierzchni 1-14 

cm2, 10 L zawiesiny wirusa, 

~5,8 log10 TCID50/mL 

(inokulum: 

Koszulka 100% bawełny – 24 godz. 

Rękawice nitrylowe odporne na chemikalia – 7 

dni. 

Rękawice nitrylowe – 14 dni. 
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glebą+mucyna+BSA+trypton), 

20°C, 35-40% RH,  

LOD = 0,8 log10 TCID50/mL, 

inaktywacja = redukcja do 5,0 

log10 TCID50/mL, 

Stal nierdzewna, plastikowa osłona twarzy, 

półmaska N100 i polietylenowy kombinezon 

barierowy – 21 dni. 

Maska N95 – redukcja o ~4,9 log10 21 dni (brak 

danych z kolejnych punktów czasowych). 

van Doremalen 

[22] 

~3,2-3,7 log10 TCID50/mL, 21-

23°C, 35-40% RH, 

Osad powierzchniowy 50 L 

Plastyk i stal nierdzewna – redukcja o 3,2 log10 po 

4 dniach. 

Karton – redukcja o ~2 log10 po 2 dniach. 

Miedź – redukcja o ~1,7 log10 po 8 godz. 

BSA – albumina surowicy bydlęcej; LOD – próg detekcji; TCID50 – mediana dawki zakaźnej dla hodowli 

komórek, odpowiadająca liczności wirusa, przy którym 50% komórek ulega zakażeniu, RH – wilgotność 

względna. 

 Co ważne, niektóre badania określiły żywotność SARS-CoV-2 bezpośrednio na odzieży  środkach i 

ochrony osobistej, zawłaszcza na filtrach masek bakteriologicznych [19,21,23,24]. Wyniki zespołu Fishera 

[23] pokazują redukcję o 4,0 log10 miana SARS-CoV-2 na filtrach FFR masek N95, ale badania Chin et al. 

[19] udowodniły, że potrzeba 7 dni na redukcję miana wirusa o ~4,8 log10 i  ~3,0 log10 odpowiednio na 

wewnętrznej i zewnętrznej warstwie masek chirurgicznych. Warto zaznaczyć, że badania 

przeprowadzone przez Kalsoff’a i wsp. [24] pozwoliły na ocenę żywotności wirusa  

w warunkach: gleby zawierającej mucynę, albuminie surowicy bydlęcej oraz tryptonie jako inokulum, 

które wg. autorów miało symulować typowe zakaźne płyny ustrojowe pacjentów zakażonych SARS-CoV-

2. Badanie to pokazało, że uzyskanie redukcji miana wirusa o 5,0 log10 w temperaturze pokojowej (~20°C) 

zajęło 14 dni dla rękawic nitrylowych i 21 dni w przypadku plastykowych osłon twarzy, półmasek N100 i 

polietylenowych kombinezonów barierowych, z zachowaną resztkową wirulencją dla masek N95 nawet 

po okresie 3 tygodni. 

Inaktywacja SARS-CoV-2 przy użyciu promieniowania UV-C 

 Metody sterylizacji powszechnie stosowane w służbie zdrowia można podzielić na dwie grupy: 

metody fizyczne (promieniowanie ultrafioletowe, X, γ, sterylizacja termiczna sucha i mokra, para 

wytwarzana mikrofalami) oraz chemiczne (alkohole, tlenek etylenu, podchloryn sodu, pary nadtlenku 

wodoru). Część z tych metod może znacząco wpłynąć na wydajność filtracji cząstek w maskach N95 

(alkohole [25-28]), podczas gdy inne wymagają stosowania silnych utleniaczy lub specjalistycznego 

sprzętu i zaplecza logistycznego. Dlatego, w tym przeglądzie skupiono się na metodzie sterylizacji przy 

użyciu promieniowania UV, które mogą być łatwo i szybko wdrożone na dużą skalę. W przypadku 
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sterylizacji środków ochrony osobistej szczególną skuteczność wykazuje promieniowanie z zakresu UV-C, 

co potwierdza 6 recenzowanych publikacji (Tabela 2). 

Tabela 2. Wykaz badań przedstawiających inaktywacje SARS-CoV-2 przez promieniowanie z zakresu UV-

C. 
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Badanie 
Próbka mikrobiologiczna  

i warunki eksperymentu 
Kluczowe wnioski i uwagi 

Fisher 2020 

[23] 

4,5 log10 TCID50/mL, 

50 L zawiesiny wirusa na 

stali nierdzewnej lub filtrach 

masek N95, LOD = 0,5 log10 

TCID50/mL, UV-C 260-285 

nm, PG = 0,55 mW/cm2 w 

miejscu ekspozycji 

Stal nierdzewna – poniżej LOD, redukcja o ≥ 4 log10 

przy 330 mJ/cm2. 

Filtry N95 – LOD nieosiągnięty dla 1980 mJ/cm2 (na 

podstawie wykresu z pracy oszacowano redukcję o 

~3 log10, przy czym brak wyniku dla dłuższych 

czasów ekspozycji na UV-C). 

Heilingloh 

2020 [29] 

600 L 6,75 log10 TCID50/mL 

na płytce  

24-dołkowej, UV-C PG = 1,94 

mW/cm2, UV-A PG = 0,54 

mW/cm2 

UV-C – redukcja o > 6,7 log10  dla 1048 mJ/cm2. 

UV-A – redukcja o 1,0 log10 dla 292 mJ/cm2 

Inagaki 2020 

[30] 

150 L 4,3 log10 PFU/mL na 

szalce Petriego  60 mm, 

LOD = ~1,3 log10 PFU/mL. 

Napromieniowanie DUV-LED 

280  5 nm, PG = 3,75 

mW/cm2 z odległości 20 mm 

Redukcja poniżej LOD = ~3,2 log10 PFU/mL dla 75 

mJ/cm2 

Smith 2020 

[26] 

100 L roztworu soli 

fizjologicznej/albuminy 

„bezpośrednio 

niefiltrowane” w filtry trzech 

typów masek N95, mając na 

celu „osłonięcie” warstwy 

środkowej filtra. UVC 254 

nm, dla 630 mJ/cm2 na 

stronę (łączna dawka 1260 

mJ/cm2) 

Zastosowana moc promieniowania UV-C nie 

inaktywowała wirusa. Autorzy skomentowali, że 

„trudno jest wyobrazić sobie scenariusz, w którym 

pracownicy służby zdrowia byliby narażeni na takie 

inokulum  

w środkach ochrony osobistej”. 
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Ozog 2020 

[31] 

10 L zawiesiny wirusa  6,0 

log10 TCID50/mL, LOD = 1,8 

log10 TCID50/mL, UVC 254 

nm, 4 lampy, PG = 16 

mW/cm2 z odległości 11,5 

cm, łączna dawka 1500 

mJ/cm2 

Cztery modele filtrów masek N95 w czterech 

lokalizacjach (część nosowa, wierzchołek, element 

podbródkowy, pasek mocujący), po trzy próbki z 

każdej lokalizacji. 

Część nosowa – większość próbek miała miano 

wirusa < LOD, poza 4 próbkami z 2 modeli masek. 

Paski – wszystkie próbki z dwóch modeli wykazały 

miano wirusa <LOD,  

Ratnesar-

Shumate 

2020 [32] 

5 L zawiesiny wirusa 

(sztuczna ślina, FBS) na 

krążkach ze stali 

nierdzewnej. Miano wirusa 

nieokreślone, ale 

oszacowane na podstawie 

Wykresu. UVB 280-315 nm, 

PG = 0,16 mW/cm2, 

maksymalna dawka 192 

mJ/cm2 

Sztuczna ślina: redukcja o ~2,5 log10 (z ~3 do 0,5 

log10 TCID50/mL). 

FBS: redukcja o ~1,1 log10 (z ~2,6 do 1,5 log10 

TCID50/mL). 

Badanie miało na celu wykazanie inaktywacji SARS-

CoV-2 przez światło słoneczne (które nie obejmuje 

widma w zakresie UV-C). 

PG – powierzchniowa gęstość mocy; LOD – próg detekcji; TCID50 – mediana dawki zakaźnej dla hodowli 

komórek, odpowiadająca liczności wirusa, przy którym 50% komórek ulega zakażeniu, PFU – jednostka 

pomocnicza stosowana w wirusologii do pomiaru liczby cząsteczek wirusa zdolnych do wytworzenia tzw. 

„łysinek” w hodowali komórek na jednostkę objętości FBS – płodowa surowica cielęca. 

 W literaturze na dzień przygotowania opracowania dostępnych było kilka (Tabela 2) prac 

opisujących wpływ promieniowania UV-C na inaktywację wirusa-2 ostrej niewydolności oddechowej. 

Zespół Heilingloh [29] inaktywował SARS-CoV-2 w płynnym medium (redukcja o > 6,7 log10) przy 

zastosowaniu powierzchniowej mocy dawki UV-C rzędu 1048 mJ/cm2. Badania Fisher i wsp. [11], Smith i 

wsp. [28], i Ozog i wsp. [24] wykazały, że sterylizacja masek N95 promieniowaniem UV-C nie była 

skuteczna. Raport zespołu Ozog wykazał, że nie wszystkie testowane próbki osiągnęły redukcję > 3,8 log10 

dla dawki UV-C 1500 mJ/cm2, przy czym najsłabszy efekt zaobserwowano dla środków ochrony osobistej. 

W raporcie grupy Fishera, podczas gdy na stali nierdzewnej zaobserwowano redukcję miana SARS-CoV-2 

o ≥ 4 log10 przy użytej dawce UV-C 330 mJ/cm2, tak dla próbek pobranych z masek N95 traktowanych 

dawką 1980 mJ/cm2 nie udało się zaobserwować redukcji miana wirusa o więcej niż 3 log10 (dane 

szacowane na podstawie wykresów z publikacji). 
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Podsumowanie 

Jakkolwiek nie ma wątpliwości, że promieniowanie UVC jest skuteczne w inaktywacji SARS-CoV-

2, efektywność zastosowanej dawki (funkcja natężenia promieniowania i czasu) wydaje się być silnie 

zależna od wielu czynników, takich jak miano wirusa, wielkość i rodzaj inokulum, medium hodowlane 

wirusa, czy typ materiału, na którym prowadzone są badania [33-35]. Skąpe dane literaturowe na temat 

wykorzystania promieniowania UV-C w inaktywacji SARAS-CoV-2 są niejednorodne, czasami sprzeczne, a 

tym samym trudne do interpretacji. Niemniej jednak, dawka wielkości 1000 mJ/cm2 pozwala na redukcję 

miana wirusa o ~4 do 5 log10 TCID50/mL przy bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie. Sterylizacja 

przy użyciu promieniowania z zakresu UV-C jest całkowicie bezpieczna, warto jednak podkreślić, że 

przypadkowe narażenie na promieniowanie ultrafioletowe może być niebezpieczne dla ludzi [36]. W 

literaturze znajduje się co najmniej jeden przypadek ostrego zapalenia spojówek wywołanego 

promieniowaniem UV (ślepota śnieżna) i fototoksycznych zmian naskórka spowodowanych 

niewłaściwym użytkowaniem urządzenia do dezynfekcji emitującego UV-C w warunkach domowych [37].  

Proces sterylizacji powietrza przez produkty oferowane przez firmę UV-C Energy s.c.Jarosław 

Brussa Iwona Brussa odbywa się poprzez wymuszony obieg powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w 

której znajdują się wysokiej jakości emitery promieniowania UV-C marki Philips o maksimum emisji przy 

254 nm, co odpowiada powierzchniowej gęstości mocy GP = 0,36 mW/cm2, w odległości 1 m od źródła 

promieniowania. Lampy te charakteryzują się wysoką żywotnością do 9000 godz. ciągłej pracy oraz, co 

niezmiernie ważne, niską zawartością rtęci. Zastosowana technologia filtrów węglowych w połączeniu  

z wysokosprawnymi wentylatorami pozwala na uzyskanie wydajności sterylizacji powietrza od 120 do 

2500 m3/godz., co odpowiada powierzchni pomieszczeń od 25 do 500 m2, przy stosunkowo niedużym 

poborze mocy i cichej pracy. Ważna zaletą opisywanych urządzeń jest to, że promienniki UV-C są 

zabudowane we wnętrzu urządzenia, a emitowane promieniowanie nie wydostaje się na zewnątrz, 

dlatego personel znajdujący się w pomieszczeniu nie jest narażony na szkodliwe skutki bezpośredniej 

ekspozycji na promieniowania ultrafioletowego. Zamknięta i bezpieczna obudowa zgodna (stopień 

ochrony IP20 lub IP40) pozwala na zachowanie urządzenia w czystości przy minimalnych wkładzie pracy. 

 Opierając się na przytoczonych danych literaturowych, stwierdzić należy, iż technologie 

przepływowej sterylizacji powietrza oferowane przez firmę UV-C Energy s.c.Jarosław Brussa Iwona 

Brussa, przy zadeklarowanych parametrach pracy, są środkami wystarczającymi do inaktywacji SARS-CoV 

2 jak i innych wirusów, i drobnoustrojów chorobotwórczych, charakterystycznych dla naszego klimatu. 

Opisywane lampy przepływowe mogą być stosowane salach chorych, izbach przyjęć, poczekalniach, 

laboratoriach, aptekach, placówkach opiekuńczych i edukacyjnych, przemyśle farmaceutycznym, 
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spożywczo-przetwórczym, kosmetycznym, gastronomii i hotelarstwie jednostkach administracji 

publicznej jak również w warunkach domowych. 
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