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OPRACOWANIE
NADZWYCZAJNA SKUTECZNOŚĆ WIRUSOBÓJCZA
DITLENKU CHLORU DO SARS-CoV-2
Według doniesień literaturowych [1] inaktywacja wirusów przez ClO2 wynika z jego
spontanicznej reakcji z białkami kapsydowymi, blokując ich funkcje życiowe. Tan i
współpracownicy [2] testując reaktywność ClO2 na 21 wolnych aminokwasach stwierdzili, że
reakcje z cysteiną, tryptofanem i tyrozyną były tak szybkie, że nie można ich było śledzić
dostępną technikę. Reaktywność tych trzech szybko reagujących aminokwasów badano
również w laboratorium Margerum w latach 2005-2008 (cysteiny [3], tyrozyny [4], oraz
tryptofan [5]), gdzie największą reaktywność wykazano dla cysteiny.
Obecnie wiadomo, że białko kapsydowe nowego wirusa koronowego SARS-CoV-2 zawiera
54 reszty tyrozyny, 12 tryptofanu i 40 cysteiny [6]. Przyjęte założenie, że w roztworze
wodnym wszystkie wymienione reszty aminokwasowe zdolne są do reakcji z ClO2 tak samo
jak wolne aminokwasy, uzasadnia niezwykle szybką inaktywację wirusów nawet w bardzo
rozcieńczonym ClO2 (np. w 0,1 mg/l). W tym celu wystarczy, że ClO2 przereaguje z jedną
lub kilkoma resztami cysteiny, tyrozyny lub tryptofanu dostępnymi na niewielkiej
powierzchni otoczki wirusa, nawet bez konieczności dyfuzji do wnętrza kapsydu.
W warunkach zamgławiania roztworem wodnym ClO2 lub gazowania przestrzeni w stanie
wilgotności względnej powyżej 70% następuje zwilżanie powierzchni wirusów naturalnie
występujących w środowisku w stanie suchym. Bez obecności osób odpowiednio wysokie
stężenie ClO2 umożliwia szybką dezynfekcję pomieszczeń, np. oddziałów intensywnej
terapii, budynków używanych do kwarantanny lub pojazdów transportu publicznego.
Jednak w obecności ludzi, możliwość stosowania ClO2 jest ograniczona do poziomu stężeń
NDS/NDSCh. W tym zakresie ustawowe warunki bezpieczeństwa pracy determinują
dopuszczalne stężenie gazowego ClO2 w powietrzu w miejscu pracy do 0,3 ppm (V/V) dla
ekspozycji 8-godzinnej oraz do poziomu 0,9 ppm ClO2 w warunkach krótkotrwałego
narażenia przez okres 15-minut.
W omawianym kontekście przeprowadzone badania [7] wykazały, że ClO2 skutecznie
dezaktywuje wirusy nawet poniżej limitu 0,1 ppm, zapobiegając zakażeniom populacji myszy
wirusem grypy A poprzez zastosowane aerozolu gazowego ClO2 w powietrzu w stężeniu
0,03 ppm [7,8, 9], a więc na dopuszczalnym poziom narażenia ludzi na działanie w miejscu
pracy.
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