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Salgında dikkat ettiğimiz nem, sıcaklık ve havalandırma 

kalitesinden sonra atlanmaması gereken bir diğer konu 

ise ortam içerisinde partikül sayısıdır. Peki, bu sayıyı nasıl 

belirleyeceğiz ve en önemlisi belirlerken nelere dikkat 

edeceğiz?

Hepimizin bildiği gibi gözle görülmeyen partiküller 

yaşadığımız her yerde, her saniye bizimledir. Daha temiz bir 

ortam için mikro düzeyindeki partikülleri ölçüp hatta belirli 

filtrelerden geçirdiğimiz hava ile bir miktar arındırabiliyoruz. 

Ama bu filtrelere takılmayan ve tekrar soluduğumuz havada 

mevcut olan daha küçük yapıdaki, yani nano düzeyindeki 

partiküllerin konsantrasyonlarından nasıl haberdar olacağız 

ve bunun bize ne gibi katkısı olacak? İşte burada sizlere biz 

yardımcı olacağız.

Nanopartikül nedir ve ölçümü neden 
önemlidir?
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Nanopartiküller, çok küçük yapıda oldukları (mikro partiküllerin binde biri oranında) için soluduğumuz nanopartiküller 

ciğerlerimizin en derin yerlerine, alveollere, ilerlerler. Boyutlar için Tablo 1‘de detaylar paylaşılmıştır. Burada da görüleceği 

gibi mikro düzeyindeki partiküllerden çok daha küçük yapıya sahip olan nanopartiküllerin havada askıda kalması çok daha 

olasıdır. Nanopartiküller hücrelere ve dokuya kolayca nüfuz etme özelliğine sahiptir. Bu yolla, alveollerden kan damarlarına 

ve oradan bütün organizmaya geçer. Büyük partiküller bunu yapamaz. Tıbbi açıdan şimdiye kadar bildiğimiz zararlı sonuç, 

hücrenin tahrip edilmesidir. Ya da nanopartikül, hücrenin içine nüfuz edebilir ve genetik materyali tahrip edebilir. Ayrıca 

potansiyel olarak kansere neden olabilecek kontrolsüz hücre bölünmesine yol açabilir. Uzmanlar bunu „genotoksisite“ 

olarak adlandırıyorlar. Bu, nanopartiküllerin genetik hasara yol açabileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, bu alanda daha 

fazla araştırma gerekmektedir ancak bilinen ve yapılması gereken bir şey var ki, bu partiküllerin konsantrasyonları bilmek ve 

alınan sayıya göre en sağlıklı ortam şartlarını sağlamak.
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Tablo 1. Nanopartikül boyutlandırma yöntemleri ve nanopartikül ölçümleri için boyut aralıkları

Günümüz pandemi sürecinde bu değerler gün geçtikçe önem 

kazanmaya başladı. Çünkü çok kolay bulaşan bu virüsün havada 

kalma süresi ve yayılma hızı tamamen tanecik boyutuyla alakalıdır 

ve nüfuz eden bu partiküller doğrudan ciğeri yani virüsün etkilediği 

alanı tahrip etmektedir.

İç havadaki taneciklerin ölçülerini yandaki şekilde de rahatlıkla 

görebilirsiniz. Burada virüsün yani hastalık yapıcı partiküllerin ne 

kadar ufak boyutta olduğu gösterilmektedir. 1 mikron altındaki 

(nano boyutlardaki) parçacıkların daha uzun süre havada kaldığı 

ispatlanmıştır (1).

Şekil 1. İç havadaki parçacıkların ölçüleri (1).

Boyutların ufalması sonucu daha fazla havada askıda kalması hepimiz için tehdit olduğu gibi pandemi sürecinin de uzamasına 

yol açmaktadır. Aşağıdaki şekilde de göreceğiniz gibi pandemi sürecinde bu yayılmasının hapşırma, öksürme ve konuşma 

ile nasıl etkili olduğu şematize edilmiştir. Buradan yola çıkarak küçük boyutların büyük partiküllerden daha çok tehdit unsuru 

taşıdığı görülmektedir.

Corona virüsün boyutları binde 5 μm ile 0.3 μm arasında değişmektedir. Buradan hareketle kesinlikle nanopartikül 

ölçümü çok önemlidir.



• 100 μm olan damlacıkların bir kısmı yerçekimi ile aşağı doğru inerken yapısındaki su ile buharlaşarak 10 μm den   

 küçük yapıya dönüşürler. Bunlar damlacık çekirdeği olarak adlandırılmaktadır.  

• 10 μm den küçük havada askıda olan parçacıklar hava akımı ile sosyal mesafeden çok daha uzaklara taşınabilirler. 

• Sars Cov-2 virüsü ( Covid- 19) ise iç mekan koşullarında havada 3 saate kadar yüzeylerde 2-3 güne kadar aktif olarak  

 kaldığı belirlenmiştir. 

• Virüsler 200-280 nanometre dalga boyunda ultraviyole (UV) ışınları karşısında büyük ölçüde etkisiz hale gelmektedir. 

Şekil 2: Damlacıkların yayılımı; Hapşırma, öksürme, konuşma * Parçaçıkların boyutlara göre havada kalma süresi (1)

Peki bu partiküller bizlere daha farklı ne şekillerde ulaşıyor?

Yapılan son araştırmalar gösteriyor ki hapşırma, öksürme, konuşma, yakın temas gibi bulaşma yollarına ek farklı yollarla 

da pek çok madde daha geliyor. Bunlardan birisi tuvaletler. Enfekte olan kişinin kullandığı tuvaletten damlacıklar yolu ile 

bir başka kişiye geçebilir, ayrıca atık su ile de başkalarını enfekte edebilme potansiyeli oldukça yüksektir. Bu durum gözle 

görülemeyen partiküllerin ölçülüp bertaraf edilmesi için daha da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.

Şekil 3: Virüsün yayılma mekanizmalarından biri (2)

İyi havalandırılmayan bir ortamda hastalığın yayılma riski her zaman çok fazladır. Optimum olması gereken nem ve sıcaklık 

ayarlansa bile temiz hava sirkülasyonu olmadığı sürece virüs her zaman ortamda bulunacaktır. Havalandırma sayesinde 

bulaşma riski azalsa bile ortamdan virüsün yok olması zaman alacaktır. Partiküllerin ortamda bulunma süresine dair bir 

diğer örnek çalışma da aşağıda gösterilmiştir.
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Şekil 4: Ortam için hava dağılımının önemi
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Yukarıdaki yazılardan da görüldüğü üzere nanopartiküllerin konsantrasyon değerlerinin bilinmesi özellikle bu dönemde çok 

önemli. Bu konuda Testo olarak sizlere testo DiscMini nanopartikül ölçüm cihazımız ile yardımcı olabilmekteyiz. Partikül sayısı 

konsantrasyonu ve partikül boyutunun eş zamanlı kaydı, partikül yüzey alanını belirlemenizi sağlar (Lung Deposited Surface 

Area (Akciğerde biriken yüzey alan), LDSA). Üç ölçüm parametresi icin 1 Hz’lik yüksek ölçüm frekansı, aerosoldeki hızlı 

değişimlerin tespit edilmesini sağlar.

Şekil 5: testo DiscMini ile nanopartikülleri ölçme ve sınıflandırma

Patentli bu ürünümüz ve detaylar için bizimle iletişime geçmeyi unutmayınız.

Kaynaklar:
1)  Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations- REHVA

2) WHO document ‘Guidance for COVID-19 prevention and control in schools’
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