Tehnologii cu plasmă la presiune atmosferică pentru inactivarea
bacteriilor, virusurilor și biomoleculelor
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Virusurile sunt cele mai întâlnite și diversificate forme microbiene de pe planetă [1]. Pe
lângă rolurile pozitive pe care le au în conservarea ecosistemelor naturale [2], acestea cauzează
anual sute de milioane de infecții la nivelul plantelor, animalelor și nu în ultimul rând al oamenilor, rezultând pe lângă distrugerea culturilor, numeroase boli care pot cauza decese [3]. Prin
urmare, inactivarea virusurilor dăunătoare este crucială pentru îmbunătățirea calității vieții.
Raportându-ne la sistemul medical, sterilizarea și decontaminarea instrumentarului medical contaminat cu patogeni sunt prioritare în prevenția infectărilor secundare [4]. În prezent,
instrumentarul medical este sterilizat prin autoclavare, expunerea la radiații gamma sau UV și
utilizarea nebulizatoarelor cu oxid de etilenă, peroxid de hidrogen, formadehida, acidul peracetic [5]. Pe lângă avantajele pe care le are fiecare dintre metodele de sterilizare, pot fi identificate
si dezavantaje precum formarea produșilor secundari care pot avea efecte cancerigene, poluarea
mediului, distrugerea în timp a materialelor din care sunt realizate instrumentele în urma tratamentului termic sau chimic și nu în ultimul rând costurile ridicate [6].
Noile tehnologii cu plasmă pentru sterilizare, decontaminare si inactivare sunt metode
promițătoare care permit procesarea rapidă la temperaturi joase pentru inactivarea patogenilor
și a toxinelor asociate. Mecanismele de acțiune ale inactivării cu plasmă sunt încă în studiu,
nefiind identificat un proces universal de acțiune [7]. Speciile chimice reactive ale oxigenului
și azotului, radiațiile în domeniul UV și câmpul electric pulsat contribuie la efectele antimicrobiene ale plasmei în funcție de tipul de gaz utilizat pe de o parte, cât și de metodele folosite
pentru a genera plasma, pe de altă parte. De asemenea, expunerea probei la tratament direct sau
indirect cu plasmă impune noi variații asupra gradului de inactivare. În plus, mecanismele de
inactivare variază și în funcție de țintă (bacterii Gram pozitive sau Gram negative, virusuri,
prioni etc) [4].
În cadrul acestei teze de doctorat se propune dezvoltarea și controlul multi parametric
al unei surse de plasmă la presiune atmosferică cu aplicații în inactivarea bacteriilor, virusurilor,
biomoleculelor și urmelor de medicamente. Se vizează atât înțelegerea proceselor elementare
din plasmelor pulsate la presiune atmosferică și a reproductibilității în operare pe termen lung,
cât și identificarea unor mecanisme de inactivare la nivel molecular, pentru a crește eficiența
decontaminării instrumentarului medical, a suprafețelor sau a lichidelor.
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