استریلیزاسیون پسماند های عفونی بیمارستانی با استفاده از تکنولوژی بیم الکترون
طرح پژوهشی در سازمان انرژی اتمی ،مرکز پرتوفرآیند یزد

نگین افشار1؛ طاهره گراوند2؛ جمشید سلطانی نبی

پور*1

1دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان
2دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده:
پیش از دفن زباله های بیمارستانی ،بر طبق قوانین موجود ،بی خطرسازی باید صورت گیرد در غیر اینصورت این زباله
ها تهدیدی جدی برای سالمت انسان و محیط زیست به شمار میروند .در این طرح با استفاده از سامانه بیم الکترون
مرکز پرتوفرایند یزد نمونه های عفونی بیمارستان تحت تابش الکترونی با دز اعمالی بین  22تا  22کیلوگری قرار گرفتند
که میزان دز جذبی در آنها توسط فیلم های  CTA1مشخص شد .در هر مرحله پرتودهی تاثیر دز جذبی بر امحاء
باکتریهای موجود در زبالههای عفونی،توسط آزمایشگاه میکروبیولوژی مرکز پرتوفرآیند یزد و در نهایت آزمایشگاه
میکروبیوولژی تهران مورد بررسی قرار گرفت .با نتایج بدست آمده محدوده دز مورد نیاز جهت عفونت زدایی کامل
میکروارگانیسم های موجود در مواد عفونی بدست آمد.

کلید واژه  :مدیریت پسماند  -بیم الکترون  -میکروارگانیسم  -زباله های عفونی – استریلیزاسیون

مقدمه:
میزان زیادی از زباله های بیمارستانی ایران را پسماندهای عفونی خطرناک تشکیل میدهد[ .]1در نتیجه
استریلیزاسیون پسماندهای عفونی بدلیل اهمیت اثر آلودگی زبالههای عفونی بر اکوسیستم و تاثیر بسیار بر
اقتصاد کشور در طوالنی مدت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .به دلیل محدودیتهای اتوکالو[ ]2که روش
معمول گندزدایی است ،ارجح است این روش به همراه پرتودهی با بیم الکترون استفاده شود .بیم الکترون در
حدود  25سال است در کل دنیا بدین منظور در حال استفاده است و  05الی  25درصد پسماندهای بیمارستانی
به این روش ضدعفونی میشوند[ . ]2مرکز کاربرد پرتوهای یزد مجهز به شتاب دهنده پرانرژی است که
فرایندهای این چنینی را در حجم زیاد ممکن میسازد [.]0

1

Cellulose Triacetate
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جدول  :1درصد وزنی انواع زباله های بیمارستانی ایران[.]1

ترکیبات زباله های بیمارستان

درصد وزنی در مبدا%

درصد وزنی پس از جداسازی%

عفونی

4220

3.22

پزشکی

32.

424

بیولژیکی

124

124

متداوب

121

2221

مجموع

155

155

فرآیند پرتودهی شامل یونیزهکردن برای از بین بردن میکروارگانیسمهاست در حالی که فرآیندهای بیولوژیکی
از آنزیمها برای تجزیه مواد ارگانیکی استفاده می کند .روشهای عفونت زدایی متداول عبارتند از:
عفونت زدایی به روش سوزاندن :در این روش که معمولترین شیوه در ایران است[ ،]2با تبدیل مواد ارگانیک
به غیرارگانیک ،دردمای باال و اکسیداسیون خشک حجم و وزن زباله ها به مقدار زیادی کاهشخواهد یافت[.]3
اما درصورت عدم فیلتر خروجیهوا مونواکسیدکربن ،کلر و فلزات سنگین وارد فضا شده و به محیط زیست
آسیب جدی وارد خواهند کرد.
عفونت زدایی به روشهای شیمیایی :جهت از بین بردن میکروارگانیسم ها ،روی سطوح و از بین بردن پسماند
های عفونی مایع استفاده میگردید ،اما بدلی ل خطرناک بودن مواد شیمیایی مورد استفاده ،این روش در اکثر
کشورها ممنوع شده است[.]2
عفونت زدایی مرطوب( :)Autoclaveاتوکالو دستگاهی است که با استفاده از بخار با دمای باال،حدود ℃121
تا ℃ ،120با زمانی متناسب با حجم و فشردگی مواد ،حدود  2الی  25دقیقه ،به استریلیزاسیون محیط میپردازد
در حالی که باید عملکرد آن مدام بررسی شده و مورد بازدید قرار گیرد .بعد از بخاردهی چنانچه در سطح
خارجی بستههای پیچیده شده قطرات آب و یا رطوبت مشاهده شود وسایل استریل نیستند در این روش تمامی
ویروسها و باکتریها بجز  Prionsکه عامل بیماری  Creutz felt-Jakobاست از بین میروند]2[ .
حرارت خشک :در درجه حرارت خشک وسایل به مدت  3الی  15دقیقه در دمای ℃ 111استریل میشوند.
در این روش نفوذپذیری ضعیف است و در موقع خاموشی تا درجه حرارت به زیر ℃ 25نرسیده نباید دستگاه
باز شود زیرا بدلیل اختالفدما ،آلودگی هوای بیرون به وسایل داخل دستگاه سرایت خواهد کرد]2[ .
در این مقاله عملیات پرتو فرآیند تابش الکترون به عنوان یک تکنولوژی جدید ،بدلیل امکان اجرا در محیطی
خشک ،بدون آب و مواد شیمیایی بمنظور حذف آالینده های میکروبی از زباله های بیمارستانی و ضدعفونی
تجهیزات پزشکی و به عنوان روشی با بازدهی باال معرفی میشود.
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روش کار:
انتخاب دوز استریلیزاسیون :فرایند انتخاب دز استریلیزه عبارت است از حداقل دز مورد نیاز برای رسیدن به
سطح ایمنی و استاندارد استریلیزه ) . (SALاین بدان معناست که احتمال وجود میکروارگانیسمهای زنده در
محصول بعد از دزاعمالی یک در میلیون باشد .در این مرحله میزان مورد نیاز جهت عفونت زدایی پسماند ها
با توجه به جنس و چگالی آنها  22کیلوگری مشخص شد و در طی آزمایش این مقدار بمنظور نابودی کامل
باکتریها افزایش یافت .دز دریافتی نمونه ها توسط فیلم های  CTAکه در محل های مختلف روی نمونه ها
قرار گرفتند اندازه گیری شد .عمق نفوذ دز برای نمونه های تحقیقاتی با معادله زیر بدست میآید[:]2
()1

0.425 E−0.1331
ρ

= میزان نفوذ پرتو

 Eانرژی بیم به  ρ ، Mevچگالی به  . g/cm3این معادله تنها برای بیم های با انرژی باالتر از  1Mevکاربرد
دارد.
()2

پرتودهی از یک سمت E = 2.33dρ + 0.32
پرتودهی از دو سمت E = 1.11dρ + 0.32

{ :رابطه ضخامت و عمق نفوذ

استفاده از شتابدهندههای بیم الکترون برای استریلیزاسیون :مالحظاتی که باید در زمینه پرتو دهی محصوالت
مد نظر قرار داد عبارتند از -1:ماکزیمم انرژی مورد نیاز پرتو  -2تولید دز یکنواخت تابشی روی محصول -2
تضمین ایمنی و استفاده آسان [ .].انرژی منتقل شده توسط بیم الکترون در فرایند پرتودهی باعث تغییرات
فیزیکی و شیمیایی در جسم مورد تابش و در نهایت منجر به پلیمریزاسیون (اصالح ساختمان ملکولی مواد
پلیمری) ،استریلیزاسیون ( حذف کامل میکروارگانیسمهای زنده و غیر زنده حتی اسپورباکتریها) و
پاستوریزاسیون (در مواد غذایی) میگردد .این پرتوها از نوع پرتوهای یونیزان میباشند و نفوذ آنها در ماده
باعث تحریک ملکولهای ماده و یونیزه شدن آن میشود بدون آنکه بتواند در بتواند در هسته اتم تغییراتی را
بوجود آورد .فرایند پرتودهی با الکترون در باالبردن کیفیت برخی محصوالتی که به حرارت حساس هستند،
نقش مهمی دارد .با یک شتاب دهنده الکترون دز مورد نظر به سرعت در حد ثانیه اعمال میگردد اما فرایند
اعمال همان دز مشخص با استفاده از پرتو گاما ممکن است ساعتها به طول بیانجامد[ . ]4ذکر این نکته ضروری
است که دز رسیده به محصول باید یکنواخت باشد که میتوان این دز را با تابش از جهات مختلف به جسم و
یا با چرخش آن بدست آورد.
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شکل  :1دز کل تابیده شده توسط بیم الکترون با انرژی  15MEVاز دو سمت با منحنی زردرنگ نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میشود دز کل بمقدار زیادی یکنواخت تر از پرتوهای تابیده شده از یک سمت است]2[.

غیرفعال سازی میکروبی :شایع ترین باکتریهای موجود در پسماندهای عفونی استافیلوکوکها ،استافیلوکوکوس
اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدس است[ .]1با تست DNAaseجهت استاف اوروئوس و کشت میکروبی
نیترات پس از  04ساعت میزان حضور باکتری در نمونه ها بدست آمد .این باکتری نسبت به دیگر نمونه های
مورد بررسی نسبت به پرتوها مقاوم تر میباشند .آنالیز نتایج نشان داد که سودوموناس آئروژینوزا که اصوال
باکتری یک پاتوژن بیمارستانی است در محدوده دز باالتر  25کیلوگری به کلی نابود گردید .قارچ کاندیدا
آلبیکنز به روش کشت در هر مرحله حضور آن تشخیص داده شد و باکتری کوآگوالز منفی در محدوده دز
باالتر از  2.کیلوگری به کلی نابود گردید .این باکتری بیشتر در کشتهای خونی یافت میشود که توسط
بررسی مستقیم میکروسکوپی تشخیص داده شد .باکتری های ای کوالی یا اشریشیا کوالی در محدوده دز 2
کیلوگری و سالمونال در محدوده دز  5.1کیلوگری کامال از بین میروند .لذا باکتریهای ضعیفتر نیاز به
بررسی نداشتند.

شکل  :2نمای شتاب دهنده بیم الکترون  .Rhodotronتمامی مراحل عملیات از اتاق کنترل تحت نظر است]2[.

نتایج:
509

درجه مقاومت باکتری ها نسبت به پرتوگیری به تواناییشان در ترمیم و بازسازی آسیب وارد آمده به DNA
آنها بستگی دارد .سلول های میکروبی بسته به دز اعمالی به یکباره نابود نمیشوند بلکه توانایی ساخت دوباره
آنها آسیب میبیند .باکتریهای شناخته شده توسط آزمایشگاه میکروبیولوژی یزد در مراحل آزمایش در جدول
 2به همراه رنج دز مورد نیاز جهت امحاء کامل آنها نشان داده شده است:
جدول  :2نتایج آزمایشگاه میکروبیولژی قبل و بعد از پرتودهی نمونه ها.

دز

استافیلوکوک

دریافتی()KGy

سودوموناس

کواگوالز منفی

آئروژینوزا

کاندیدا

ای کوالی

آلبیکنز
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شکل :2منحنی عمق نفوذ پرتو در نمونه ها با استفاده از داده های تجربی از دز جذبی .منحنی فیت شده بر دادهها با استفاده از
نرم افزار .Origin8

شکل  :0درصد امحاء باکتریهای موجود در پسماند های عفونی با توجه به دز اعمالی .
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:بحث و نتیجه گیری
 ( غیراز مقدار،با توجه به مزایای بیم الکترون از جمله اینکه هیچ گونه انتشار مواد سمی و فاضالب مایع ندارد
 هیچ پرتودهی بعد از خاموش شدن دستگاه وجود ندارد و،)کمی ازن که به فرایند استریلیزاسیون کمک میکند
 هوای گرم و مواد شیمیایی، بخار، در ضمن یک فرایند تمام اتوماتیک با دمای اتاق است که موادی از جمله آب
 بی صداست و، با توجه به اینکه این تکنولوژی در زمان کوتاهی انجام میگیرد.به ضایعات اضافه نمی شود
 میتوان گفت بهترین روش ممکن برای عفونت زدایی پسماندهای بیمارستانی،هزینه اجرایی آن نیز کم است
.است

:سپاسگذاری
بدین وسیله از تمامی مسئولین سازمان انرژی اتمی و آزمایشگاه میکروبیولوژی مرکز یزد که نهایت همکاری
 علی الخصوص جناب آقای دکتر،را داشتند و همچنین مسئولین دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان
. تشکر و قدردانی میگردد،جمشید سلطانی نبیپور برای راهنماییهایشان
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