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W P R O W A D Z E N I E

Sterylizacja radiacyjna sprzętu medycznego i przeszczepów jest jedną z powszechnie
stosowanych, przemysłowych inetod wyjaławiania. Już w połowie lat pięćdziesiątych po
raz pierwszy zastosowano w skali masowej ten rodzaj obróbki radiacyjnej. Głównymi
zaletami technologii radiacyjnej jest wysoki stopień bezpieczeństwa, niezagrażanie
środowisku naturalnemu, duża wydajność i łatwość kontroli przebiegu procesu
sterylizacji. Obecnie działa na świecie blisko 200 zakładów sterylizacji radiacyjnej
wyposażonych w źródła gamma oraz kilkadziesiąt stacji akceleratorowych.

Pierwszy w Polsce akcelerator elektronów dla potrzeb chemii i techniki radiacyjnej
uruchomiono w 1971r. Urządzenie to pracujące do dziś w Instytucie Chemii i Techniki
Jądrowej, jest intensywnie wykorzystywane dla potrzeb sterylizacji radiacyjnej.

Warto zaznaczyć, iż w latach 1973 • 1977 akcelerator LAE 13/9 był
wykorzystywany do badań odporności radiacyjnej materiałów polimerowych oraz
badań mikrobiologicznych. Jedenocześnie prowadzono intensywne prace mające na
celu rozwój metod dozymetrycznych a także zaangażowano się w promocję
sterylizacji radiacyjnej w kraju. Pierwsze przemysłowe zastosowanie tej technologii
w Polsce miało miejsce w 1974 rozpoczynając systematyczny wzrost ilościowy i
asortymentowy wyrobów medycznych jednorazowego użytku sterylizowanych
radiacyjnie. I tak w roku 1989 wysterylizowano ok. 10 min sztuk wyrobów
medycznych w ponad 40 rodzajach, osiągając pułap możliości technicznych
istniejącej instalacji radiacyjnej.

W tym okresie Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zaangażował się w działania
prowadzące do budowy i uruchomienia nowej stacji sterylizacji radiacyjnej. Jednocześnie
rozpoczęto pracę nad otrzymaniem polipropylenu przydatnego do celów sterylizacji
radiacyjnej. Informacyjną partię strzykawek w ilości 60 000 szt, wykonanych ze
zmodyfikowanego polipropylenu, otrzymano w 1991r. Po uzyskaniu w I992r zezwolenie
na wprowadzenie strzykawek tego typu do sprzedaży, wykonano na początku
bieżącego roku partię promocyjną w ilości 500 000 szt. Prace te zbiegły się z
uruchomieniem w maju 1993r w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej Stacji Sterylizacji
Radiacyjnej Sprzętu Medycznego i Przeszczepów. Wydajność tej stacji sięga 50 min
szt. wyrobów medycznych sterylizowanych radiacyjnie w skali jednego roku. Wydajność
ta może być podwojona z chwilą zainstalowania w istniejących już pomieszczeniach
jeszcze jednego akceleratora elektronów.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jest organizatorem drugiego ogólnokrajowego
spotkania poświęconego zagadnieniom sterylizacji radiacyjnej. Intencją podejmowanych
działań jest przekazanie szerokiemu gremium producentów i użytkowników sprzętu oraz
materiałów wymagających wyjaławiania, obiektywnych informacji na temat sterylizacji
radiacyjnej i jej zastosowań. Umożliwi to prawidłowy wybór sposobu wyjaławiania spośród
współcześnie stosowanych metod sterylizacji termicznej, gazowej (tlenek etylenu) i
radiacyjnej w odniesieniu do konkretnego wyrobu.

Doc. dr inż. Lech Waliś
Dyrektor IChTJ



STERYLIZACJA MEDYCZNA - PRZEGLĄD METOD

Wacław Stachowicz

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej

O konieczności przestrzegania higieny w medycynie wiedziano już w
starożytności, o czym świadczą znaledziska, dokumentujące wysoki poziom
chirurgii w tych czasach. Była to jednak wiedza oparta wyłącznie na intuicji.
Pierwszych obserwacji drobnoustrojów dokonał w połowie XVII wieku holenderski
badacz amator Leeuwenhoek, przy pomocy skonstruowanego przez siebie
pierwowzoru mikroskopu. Jednak wyjaśnienie roli bakterii w procesach chorobowych
oraz poznanie ich zachowań, między innymi możliwości rozprzestrzeniania się w
różny sposób w różnych środowiskach, nastąpiło dopiero ok. 200 lat później.
Zawdzięczamy tę wiedzę odkryciom dokonanym przez Ludwika Pasteura i
Roberta Kocha , którzy żyli i działali w połowie XIX wieku we Francji i w
Niemczech. W oparciu o prace tych uczonych, a następnie ich uczniów, powstała
ważna gałąź wiedzy mikrobiologia , zajmująca się klasyfikacją mikroorganizmów
oraz określaniem charakterystycznych cech, istotnych przy inicjowaniu i
rozprzestrzenianiu przez nie chorób zakaźnych.

Dopiero od czasu wykrycia bakterii chorobotwórczych przez Pasteura i Kocha
zaczęto przywiązywać naprawdę dużą wagę do przestrzegania zasad higieny w
lecznictwie i to nie tylko w odniesieniu do lekarza i pacjenta lecz także do całego
środowiska szpitalnego. Dopiero jednak w drugiej połowie dwudziestego wieku
uznano, że zagadnienia higieny nie powinny ograniczać się tylko do medycyny,
lecz obejmować winny warunki życia człowieka w ogóle. Dzięki akcji
uświadamiającej i szerokiemu stosowaniu zasad higieny, zanikło prawie zupełnie w
ostatnich latach w krajach o wysokim poziomie cywilizacyjnym szereg chorób
epidemicznych oraz ograniczył się zasięg rozprzestrzeniania innych. Oczywiście, do
zwalczania tych chorób przyczyniło się także stosowanie szczepionek i leków
profilaktycznych. Takie są wyniki szeroko zakrojonych badań statystycznych , jednak
jak wiemy z praktyki, jest jeszcze wiele do zrobienia, w szczególności w krajach
nierozwiniętych ; pojawiają się również nowe, niezwykle groźne choroby, jak
np. aids.

Podstawą higieny medycznej jest pełna sterylność wszelkiego rodzaju sprzętu
medycznego, leków, odżywek, a także powietrza przy ciężkich stanach
chorobowych.



Sterylizację, czyli pełne wyjaławianie t.zn. zabijanie drobnoustrojów oraz ich form
przetrwalnikowych, można prowadzić różnymi metodami, dostosowanymi do
aktualnych wymagań oraz wytrzymałości materiałów, z których wykonano sprzęt
medyczny, na dziaianie czynników sterylizujących. Tu mała dygresja: mówiąc o
pełnym wyjaławianiu mamy na myśli obniżenie zawartości bakterii do poziomu
całkowicie uniamożliwiajcego ich dalszy rozwój, nawet w czasie długotrwałego
przechowywania. Zgodnie i przyjętą normą oznacza to w praktyce, że na
rniiicn bakterii obecnych przed sterylizacją może przetrwać tylko jedna, o
ograniczonej zdolności rozwojowej. Normę tę przyjęto na podstawie wieloletnich
badań. Wysokość dawki promieniowania jonizującego, wystarczająca na to, aby
jzyskać taki stopień sterylności wynosi średnio 25 kGy (J/kg). Należy wszkże
pamiętać, że wysokość dawki sterylizującej zależy od wstępnego skażenia
bakteriologicznego wyrobu. Innymi słowy, gdy skażenie jest duże trzeba stosować
wyższe dawki promieniowania. Z tego względu stosuje się margines
bezpieczeństwa, czyli dawki wyższe, niż to wynika z obliczeń opartych na
kontrolnych testach mikrobiologicznych. W różnych krajach wysokość tej dawki
wynosi od ok. .20 kGy do 45 kGy z tym, że wyznacza się ją w odniesieniu do
określonej grupy produktów. Obecnie wprowadzany jest system podziału produktów
jednokrotnego użytku na grupy, wymagające różnych poziomów sterylności, co
wpływa oczywiście na wysokość stosowanych dawek.Szczegóty będą omówione w
wykładach poświęconych zagadnieniom mikrobiologicznym oraz międzynarodowym
zaleceniom w tym zakresie.

Metody sterylizacji można podzielić na trzy grupy:
1). metody fizyczne
2). metody mechaniczne
3). metody chemiczne

Ważną cechą fizycznych i mechanicznych metod wyjaławiania jest to, że nie
wprowadza się do wyjaławianych obiektów i materiałów żadnych
czynników obcych, co w mniejszym iub większym stopniu ma zawsze miejsce w
metodach chemicznych.

1. Metody fizyczne wyjaławiania

Metodv fizyczne wyjaławiania charakteryzują się tym, że czynnikien sterylizującym
jest wyłącznie energia promieniowań , przy czym są to promieniowania w zakresie
długości fal od podczerwieni do promieniowania jonizującego. Najprostszym i
skutecznym sposobem wyjaławiania fizycznego jest wyżarzanie w płomieniu ,
praktykowane dawniej w chirurgii, a obecnie np w stomatologii , mikrobiologii i
biologii, gdzie stosowana je^t do wyjaławiania drucików platynowych, igieł
preparacyjnych, skalpeli, *or.'<jł< itp. Zabicie bakterii następuje przy
wyżarzaniu do czerwonego żaru. Metoda winna być stosowana tuż przed użyciem
wyjaławianego sprzętu, którym mogą być również niektóre przedmioty
szklane; wymaga wyspecjalizowanego personelu i dotyczy niewielkiej liczby
utensyliów medycznych. Obecnie stosowana jest w medycynie tylko wyjątkowo.

Kolejna metoda wyjaławiania szWa laboratoryjnego oraz innych materiałów
lekarskich w szpitalach polega na zastosowaniu gorącego powietrza o
temperaturze 140-170°C. Czas sterylizacji wynosi od jednej do 2.5 godz. w
zależności od temperatury powietrza.



Inna znana metoda sterylizacji strzykawek i instrumentów chirurgicznych poiega
na długotrwałym gotowaniu tych utensyliów w wodzie destylowanej.

Lepszym sposobem jest stosowanie pary wodnej w autoklawie,
ponieważ podwyższenie ciśn.enia zwiększa skuteczność wyjaławiania. Tak więc,
stosując ciśnienie 1,5 atm. uzyskuje się temperaturę wyjaławiania 112°C, ciśnienie
2 atm. - temperaturę 12GCC, ciśnienie 3 atrn. - temperaturę 134°C.

Urządzenie zwane aparatem Kocha służy do wyjaławiania pożywek i produktów
spożywczych, które trzeba chronić przed rozkładem lub zmianami zachodzącym:
w temperaturze ck. 100°C i wyższej. Rozwinięciem aparatu Kocha, w którym
wyjaławianie odbywa się w strumieniu pary wodnej, są pasteryzatory stosowane na
dużą skalę w przemyśle spożywczym do niszczenia form wegetatywnych bakterii,
a także innych mikroorganizmów w płynnych produktach, takich jak mleko, soki,
piwo. Metoda polega na jednorazowym podgrzewaniu płynu w opakowaniu do
temperatury 6G-80°C. Odmianą pasteryzacji jest tyndalizacja umożliwiająca niszczenie
zarówno form wegetatywnych bakterii jak i przetrwalnikcwych, czyli jest
odpowiednikiem peinej sterylizacji. Poiega na trzykrotnej pasteryzacji z przerwami
trwającymi 24 h. W pierwszym cyklu giną formy wegetatywne bakterii, a
przetrwalnikowe zostają pobudzone do rozwoju. W ciągu następnych 24 h powstają
z nich formy wegetatywne, które niszczy kolejna pasteryzacja. Trzeci cykl rna na
celu uzyskanie pewności co do sterylnośd w granicach obowiązujących norm.

Promienie ultrafioletowe mają własności bakteriobójcze polegające na uszkadzaniu
struktur nukleinowych drobnoustrojów. Siła działania zależy od
natężenia światła i długości fali promieniowania ultrafioletowego: najsilniejsze
działanie wykazuje promieniowanie o długości fali 250 nm. W praktyce stosuje
się najczęściej silne lampy rtęciowe emitujące 95% energii w postaci promieniowania
o długości fali 253,7 nm.

Bakteriobójcze lampy ultrafioletowe umieszczane są w boksach
bakteriologicznych, w salach szpitalnych i operacyjnych, w liniach technologicznych
do produkcji leków, sprzętu medycznego i wód mineralnych. Należy pamiętać, że
działanie promieni ultrafioletowych jest tylko powierzchniowe, stąd nie mogą
one być wykorzystywane do pełnej sterylizacji. Niekiedy stosuje się równoiagfe
wewnętrzne odkażanie lub wymywanie przedmiotów płynami dezynfekującymi, co
nie jest w pełni skuteczne. W przypadku stosowania ultrafioletu w liniach
produkcyjnych sprzętu medycznego i leków chodzi o obniżenie wstępnego skażenia
bakteriologicznego, zapewniającego skuteczność finalnej metody sterylizacji, na
przykład radiacyjnej przy niskim nakładzie energii (niska dawka promieniowania).
Przy pełnej automatyzacji linii technologicznej od surowca do produktu w
opakowaniu i stosowaniu tuneli izolujących produkt od otoczenia, jak również lamp
ultrafioletowych we wszystkich etapach produkcji, metoda ta daje szansę
uzyskania sterylności wyrobu. Trzeba jednak pamiętać, że występuje różna
wrażliwość drobnoustrojów na promieniowanie ultrafioletowe, wynikająca z różnicy
cech gatunkowych. Przetrwalniki, wirusy i zarodniki grzybów wykazują dużą
odporność na działanie promieni ultrafioletowych, co musi być brane pod uwagę
przy wykorzystywaniu tej metody.

Należy także wspomnieć o wykorzystywaniu ultradźwięków do wyjaławiania
płynów i niektórych materiałów medycznych o charakterze pomocniczym.
Odporność bakterii i form zarodnikowych na ultradwięki jest jednak znaczna. Stosuje
się odpowiednie częstości i duże moce, w celu uzyskania zadowalających wyników.

Do metod fizycznych wyjaławiania należy również sterylizacja radiacyjna, która
stanowi temat naszego studium. Wykorzystywane są w tej metodzie silne własności



bakteriobójcze promieniowania jonizującego, polegające na nieodwracalnym
uszkadzaniu błon komórkowych mikroorganizmów, w wyniku czego następuje ich
unicestwienie. Niezwykle ważną właściwością promieniowania jonizującego jest to,
iż ma ono zdolność przenikania przez opakowania i sterylizowane materiały, co
zapewnia uzyskiwanie jałowości w całej masie produktu w szczelnie zamkniętym,
nienaruszanym ani przed , ani w czasie, ani po napromieniowaniu opakowaniu. O
własnościach i zaletach metody radiacyjnej dowiedzą się państwo w kolejnych
wykładach.

2. Metody mechaniczne wyjaławiania

Metody mechaniczne, to przede wszystkim różne formy filtracji płynów i gazów.
Stosowane są filtry z ziemii okrzemkowej, szklane, porcelanowe, azbestowe oraz
sączki, membrany i opakowania półprzepuszczalne wykonywane z celulozy, papieru,
pergaminu, materiałów zwierzęcych, tworzyw sztucznych, odpowiednio
spreparowane. Znana jest metoda radiacyjna otrzymywania błon
półprzepuszczalnych przez bombardowanie ich powierzchni odpowiednimi jonami.
Działanie filtrów bakteriologicznych polega na przepuszczaniu płynów i gazów oraz
zatrzymywaniu drobnoustrojów. Istotnym zagadnieniem jest wydajność filtracji
uzyskiwana przez odpowiednie rozwiązania techniczne oraz wytrzymałość filtrów
membranowych na różnice ciśnień w cieczy i gazie.

3. Metody chemiczne wyjaławiania

Powszechnie znaną metodą wyjaławiania chemicznego jest dezynfekcja
powierzchniowa, czyli uwalnianie od drobnoustrojów zewnętrznych powierzchni
skóry, błon śluzowych, ran i narządów a także powierzchni utensyliów medycznych,
najczęściej przy pomocy cieczy, lecz niekiedy również i gazów . Metoda dezynfekcji
jest również jedną z metod zapobiegania epidemiom poprzez odkażanie wody,
ścieków i pomieszczeń. Typowe czynniki dezynfekujące zabijają tylko formy
wegetatywne mikroorganizmów, lecz nie niszczą wszystkich form
przetrwalnikowych. Skuteczność dezynfekcji zależy od struktury chemicznej i
reaktywności środka dezynfekującego, jego stężenia, warunków środowiska oraz
cech fizjologicznych drobnoustrojów.

Na siłę działania bakteriobójczego środka chemicznego mają wpływ: czas
zetknięcia z odkażaną powierzchnią, stężenie substancji aktywnej, temperatura,
obecność substancji organicznych, wilgotność.

Środek dezynfekujący nie zabija od razu drobnoustrojów, lecz oddziaływuje
stopniowo, etapami. Im dłuższy czas kontaktu ośrodka z odkażanym obiektem, tym
większa liczba komórek drobnoustrojów występująca na nim zostaje zabita.
Przedłużanie kontaktu nie zawsze jednak jest wskazane zarówno ze względów
zdrowotnych jak technologicznych. Obecność substancji organicznych zmniejsza
drastycznie skuteczność działania środków dezynfekujących poprzez a) reakcje
chemiczne powodujące ich unieczynnienie z wytworzeniem produktów często
toksycznych, b) adsorpcję środka na materiałach organicznych o rozwiniętej
powierzchni, obniżającą lokalne steienia tego składnika w pobliżu bakterii, c)
wytwarzanie przez niektóre substancje organiczne (tłuszcze i inne) powłok
ochronnych na bakteriach, utrudniających kontakt środka dezynfekującego z błoną
komórkową bakterii,



W medycynie stosowana jest znaczna liczba środków dezynfekujących ,
nieorganicznych i organicznych, tych pierwszych o działaniu silnie utleniającym.
Należą do nich podchloryny, nadmanganian potasowy, chloramina T, alkohole,
krezole, fenole, formaldehyd, różnego rodzaju aktywne detergenty. Na'ezy
podkreślić, że większość środków dezynfekujących (z wyjątkiem alkoholu etylowego)
rna własności toksyczne, w związku z czym należy zachowywać wysoką ostrożność
przy ich stosowaniu, ograniczając się tylko do niezbędnych przypadków i sytuacji.

Do dezynfekcji pomieszczeń stosuje się środki chemiczne w postaci par, aerozoli
i gazów. Środki bakteriobójcze rozproszone w powietrzu stykają się z zawieszonymi
w nim, lub znajdującymi się na powierzchni przedmiotów bakteriami ulegając
kondensacji na zewnętrznej błonie komórek Następnie, po osiągnięciu
odpowiedniego zagęszczenia, co wymaga pewnego czasu, przenikają w głąb
struktury komórkowej niszcząc ją. Do wytwarzania par i aerozoli stosowane oą a)
metoda płytkowa polegająca na nakraplaniu roztworu środka dezynfekującego na
rozgrzaną powierzchnię metalową o temp. ok. 150°C, b) metoda glikostatcwa
polegająca na wytwarzaniu pary wodnej, która porywa cząsteczki
środka dezynfekującego oraz c) metoda atornizacji, realizowana przy pomocy
różnorodnych urządzeń rozpylających.

Przy stosowaniu gazów do dezynfekcji, są one wprowadzane do pomieszczeń z
butli ciśnieniowych obsługiwanych przez przeszkolony personel pracujący w
maskach.

Najbardziej znaną metodą sterylizacji gazowej (właściwie dezynfekcji, ponieważ
termin ten jest zwyczajowo stosowany do metod chemicznych) stosowaną w skali
przemysłowej jest metoda wyjaławiania tlenkiem 8tylenu. Z punktu widzenia
klasyfikacji jest to właściwie metoda chemiczno-mechaniczna, ponieważ obok
stosowania czynnika bakteriobójczego wymaga półprzepuszczalnych powierzchni
opakowań, przez które przenika czynnik sterylizujący do wnętrza, skąd jest
następnie usuwany i zastępowany gazem obojętnym. Silnie bakteriobójczy tlenek
etylenu, który jest jednocześnie bardzo toksyczny i mutagenny, jest łatwo wrzącą
cieczą (temperatura wrzenia 10.7°C) o słodkawym drażniącym zapachu. Jest
związkiem niezwykle reaktywnym, wykorzystywanym w przemysłowej syntezie
chemicznej. Przykładem jego reaktywności jest przebiegająca wybuchowo reakcja z
tlenem już w temperaturach znacznie poniżej zera oraz z wodą, z którą tworzy
wodsian o temperaturze topnienia +1Q°C, a następnie glikol. Z tych względów do
sterylizacji stosuje się mieszaninę zawierającą 15% tlenku etylenu w dwutlenku węgls
oraz usuwa się starannie ślady wilgoci i tlen przed rozpoczęciem wyjaławiania. W
praktyce nie daje się uniknąć całkowicie w wysterylizowanym materiale
obecności glikolu oraz innych stałych produktów reakcji tlenku etylenu, do których
należy bardzo niebezpieczna etylenochlorohydryna, powstająca w reakcji z
związkami chloru, które są obecne w polichlorku winylu, często stosowanym do
wyrobu sprzętu medycznego jednokrotnego użytku. Chodzi o to, że glikole i
etylenochlorohydryna są produktami stałymi i nie dają się usuwać wraz z tlenkiem
etylenu prze/ półprzepuszcsralne powierzchnie opakowań. Silna toksyczność tlenku
etylenu powoduje, że coraz bardziej zaostrzane są normy odnośnie dopuszczalnej
zawartości togo związku w przedmiotach poddawanych sterylizacji i w
pomieszczeniach oraz w otoczeniu zakładu prowadzącego sterylizację gazowa.



tension*

sto

20

1940 1990 2000

Zmiany udziałów {%) trzech głównych metod wyjaławiania w
dwiatowej obróbce'stery11żacyJnej sprzętu medycznego
jednokrotnego utytku w okresie 19<»0 - 1991 (MAEA).

Tendencje rozwojowe technik sterylizacyjnych

Do lat pięćdziesiątych naszego stulecia sprzęt medyczny jednokrotnego użytku,
stanowiący rękojmę bezpieczeństwa pacjenta, jeśli chodzi o przypadkowe
zakażenia , nie był właściwie stosowany, poza szerokim asortymentem środków
opatrunkowych. Przyczyną był brak odpowiednich materiałów wytwarzanych w
skali masowej oraz wysoki koszt produkcji sprzętu ówcześnie stosowanego,
wymagającego choćby ze względów ekonomicznych, wielokrotnego użytkowania.
Szybki rozwój chemii polimerów i przemysłu tworzyw sztucznych spowodował,
że związki wysokocząsteczkowe - polimery zaczęły stopniowo wypierać inne, naogół
droższe materiały z medycyny, oferując rozwiązania prostsze, tańsze i bardziej
funkcjonalne (elastyczność, przezroczystość itp). Tworzywa sztuczne, jak wiadomo,
nie są odporne na wysokie temperatury, w związku z czym stosowane dotąd
powszechnie do sterylizacji materiałów medycznych metody termiczne musiały być
zastąpione innymi, umożliwiającymi sterylizację tych wyrobów w temperaturze
pokojowej.

Pierwszą taką metodą wprowadzoną w skali przemysłowej była sterylizacja
gazowa tlenkiem etylenu (EtO), drugą -sterylizacja radiacyjna, wykorzystująca
bakteriobójcze działanie promieniowania jonizującego. Z punktu widzenia medycyny,
sterylizacja tlenkiem etylenu jest mniej bezpieczna, ponieważ w metodzie
tej nie można uniknąć obecności w wyjaławianym sprzęcie śladowych ilości tlenku
etylenu i produktów jego reakcji z wodą i z chlorkami. W związku z tym wymagania
dotyczące tej metody są coraz ostrzejsze: obecnie uważa się, że zawartość tienku
etylenu w wyrobie nie powinna przekraczać 1 ppm, a nawet winna być jeszcze o
rząd niższa (Normy obowiązujące w St. Zjednoczonych A.P). Spełnienie tego
warunku wymaga odpowiednich tozwiązań technicznych i przedłużanie czasu
składowania wyrobu w celu dokładnego "wypłukania" tlenku etylenu przez
półprzepuszczatne opakowanie, a tym samym zwfęks2a znacznie koszt sterylizacji.
Częste ostatnio stosowanie smarów silikonowych w celu poprawienia poślizgu
tłoczki i doszczelnienia go w strzykawkach jednokrotnego użytku, stwarza
niebezpieczeństwo przeżycia pewnej liczby drobnoustrojów w smarze, do których
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tlenek etylenu nie ma dostępu. Wszystko to powoduje, że od kiiku lat obserwuje
się tendencję stopniowego odchodzenia od sterylizacji gazowej na rzecz sterylizacji
radiacyjnej. Tendencję tę doorze ilustruje zamieszczony wykres oparty na danych
.K.M.Morgersterna i MAEA z 1991 roku. Przedstawiono na nirn w procentach
udział trzech głównych metod wyjaławiania, metody termicznej, metody BO oraz
metody radiacyjnej, w procesie sterylizacji materiałów medycznych na świecie
(wyrażonej liczbowo jako wartość sterylizowanego produktu) od roku 1940 dc
1991. Jeszcze w roku 1975 metoda gazowo - chemiczna EtO zdecydowanie
dominowała (ponad 70% globalnej wartości produktu) nad metoda/ni radiacyjna
i termiczną (ok. 15% każda). Natomiast w roku 1991 wartość sprzętu medycznego
sterylizowanego radiacyjnie była już praktycznie równa wartości tegoż sprzętu
wyjaławanego metodą EtO (ponad 45%). Rozwojowi metody radiacyjnej
towarzyszył nie uwidoczniony na wykresie wzrost produkcji sprzętu medycznego
jednokrotnego użytku, uwarunkowany zapotrzebowaniem medycyny. Obecnie roczna
wartość produkcji tego sprzętu w skali globalnej znajdującego się w
międzynarodowym obrocie towarowym oceniana jest na ok. 70 min. dolarów.
Sterylizację radiacyjną prowadzi się w ponad 150 stacjach wyposażonych w
silne źródła promieniowania gamma Co-60 (od 0,25 do ponad 3 MCi). Znacząca
iiczba z pośród ponad 800 akceleratorów elektronów działających w przemyśle,
wykorzystywana jest również w mniejszym lub większym stopniu do ceiów
sterylizacyjnych. W związku z pojawieniem się na rynku nowych , ekonomicznych
akceleratorów, których cena w przeliczeniu na kilowat energii w wiązce nie wzrasta,
w przeciwieństwie do wzrostu ceny Co-60, obserwuje się dziś tendencję do
budowy stacji sterylizacji wyposażonych w akceleratory. Zaletą akceleratorów jest
duża szybkość sterylizacji oraz możliwość wyłączenia, gdy nie są one
wykorzystywane. Opracowywana są konwertory, umożliwiające generację przy
pomocy akceleratora elektronów strumieni twardego promieniowania X , których
przenikliwość jest nawet większa od przenikliwości promieniowania gamma Co-60.
Koszt promieniowania konwertowanego jest wyższy aniżeli promieniowania
elektronowego. Wprowadzania ekonomicznych akceleratorów do produkcji oraz
nowych rozwiązań konstrukcyjnych konwertora doprowadzi już wkrótce, jak
twierdzą specjaliści japońscy, do takiego obniżenia kosztu promieniowania
konwertowanego X, iż będzia ono mogło konkurować z promieniowaniem gamma

Selekcja metod sterylizacji

Omawiając poszczególne metody sterylizacji wskazywano na ogół dziedziny ich
zasosowań, dlatego w tym rozdziale skoncentrujemy się głównie na metodzie
radiacyjnej. Jak wiadomo, sterylizacja radiacyjna wymaga stosowania
stosunkowo wysokich dawek promieniowania (średnio ok. 25 kGy) i nie wszystkie
materiały wykorzystywane do produkcji sprzętu medycznego jednokrotnego użytku
zachowują w tych warunkach trwałość, kwalifikującą je do zastosowań medycznych.
Dlatego jest rzeczą ważną, aby producent sprzętu medycznego wiedział, jakie
materiały nie mogą być stosowane, jeżeli przewiduje się radiacyjną sterylizację
wyrobu. Przy obecnym bogactwie tworzyw sztucznych na rynku, staje się rzeczą
w wielu przypadkach możliwą zamiana mniej odpornego radiacyjnie składnika na
inny, bardziej odpowiedni. Ponadto są dostępne modyfikowane tworzywa
po'iiTierovve, odporne na działanie promieniowania, jak np modyfikowany
polipropylen wytwarzany AP SCP.TJ W W..-us.:.ć:W;.r. Zamieszczona Mulica
2f:Stawieni<? '~;3;błi!tiz:sj znsr-y^h twoizyw sztucznych stosowanych vi
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podziałem na trzy grupy, pod kątem odporności na promieniowanie . W kolumnie
•'Produkt" zestawiono wyroby, do których produkcji tworzywa te są
wykorzystywane.
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STERYLIZACJA RADIACYJNA A INNE METODY
STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO,

W ZWIĄZKU Z KONFERENCJĄ KILMEROWSKĄ
W BRUKSELI, 12-16 CZERWCA 1993

Zbigniew P.Zagórski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej

Jedną z imprez naukowych organizowanych przez wielkie koncerny
farmaceutyczne są konferencje organizowane przez firmę Johnson & Johnson na
tematy sterylizacyjne. Nie są to imprezy reklamowe, jak możnaby przypuszczać, a
czysto naukowe, przyczym tematyka w większości odbiega od zainteresowań
komercyjnych firmy, a wydawar,9 materiał-/ drukowane sa rzetelnym przeglądem
stanu sztuki sterylizacyjnej. Firma J&J nie produkuje przecież sprzętu do sterylizacji,
a swoje wyroby sterylizuje takimi metodami które w konkretnym przypadku są
najbardziej skuteczne i tanie Metody radiacyjne nie są na pierwszym miejscu. Nia
należy więc myiić konferencji wspieranych przez J&J z konferencjami
organizowanymi przez producentów akceleratorów i kobaltu 60 z całą infrastrukturą.
Na takich konferencjach spotyka się tendencyjne przedstawianie własnej technologii
i natrętne przekonywanie do zakupu określonego sprzętu oraz do bezsensownych
nieraz zastosowań. Niektóre międzynarodowe konferencje, z pozoru bezstronne jak
International Meeting on Radiation Processing stają się medium reklamy określonej
firmy, a krytyka programu zastosowań przezobiektywnego naukowca, finansowo
niezw'azanego z producentem, nie jest mile widziana.

W ostatnich lalach firma J&J zaprzestała organizowania konferencji poświęconych
•wyłącznie sterylizacji radiacyjnej, a powróciła do konferencji Kiimerowskich
poświęconych wszelkim metodom nowoczesnej sterlizacji. Poprzednia z tej serii
konferencji odbyła się w roku 1989 w Moskwie, a ostatnia w Brukseli, w dniach
13-16 czerwca 1993.

Mało znana postać patrona Konferencji to dr F.B.Kilmer, który niema! sto lat
temu, w styczniowym numerze American Journal of Pharmacy z roku 1897 ogłosił
artykuł "Modern Surgicai Dressings". Autor przedstawiał praktyczne wnioski z nauk
wielkiego Jossf.;ha LJs'.er3 i głosił że to farmacja jest odpowiedzialna 2-3 dostarczanie
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natychmiastowego użycia. Niewątpliwie można więc uważać Kilmera za ojca
nowoczesnego sprzętu i materiałów jednorazowego użytku.

Konferencje kilmerowskie organizowane są na podstawie ścisłych zaproszeń.
Programowo zniechęca się mass media do udziału w konferencji i szukania
sensacji. Pytania są zadawane na kartkach anonimowo, co pozwaia na poruszanie
krępujących spraw. Odpowiedzi na pytania udziela zespół prelegentów
poszczególnych sesji. Dzięki tej metodzie można szczerze omówić palące kwestie.
Do takich należy zawsze i należało w Brukseli zagadnienie prawidłowego użycia
sprzętu jednorazowego użycia. Podaje się przypadki zadziwiającej i niewyobrażalnej
głupoty personelu i nie są to przypadki z trzeciego świata, ale z. przodującego. Na
jsdnej z poprzednich konferencji opisano przykład z pewnego szpitala iondyńskieco,
k'.ory otrzymał nowo wprowadzoną partię strzykawek jednorazowego użytku w
plastykowych torebkach. Na każdej z nich znajdowała się czerwona nalepka i napis,
że "czerwona barwa nalepki oznacza że produkt wewnątrz jest jałowy". Był fo
oczywiście dozymetr typu go no go nalepiany przed napromieniowaniem. Jeden z
lekarzy zauważył, że pielęgniarka po dokonaniu zastrzyku włożyła strzykawkę do
torebki i po zaobserwowaniu że nalepka jest ciągle czerwona zabrała się z tą samą
strzykawką za następnego pacjenta. Dziś może już trudno o taki nonsens
wynikający z przesadnego pojęcia o stanie techniki, afe praktyka restsrylizacji kwitnie
przecież i producenci uciekają siędo wprowadzania różnego rodzaju zabezpieczeń
przed nieprawidłowościami użytkownika. Na obecnsj konferencji podawano daisze
przykłady złego użycia sprzętu, nr,oże nie tak drastyczne jak opisany wyżej, ale
ciągle stanowiące bezsensowną, nawst nia złośliwą bezmyślność, która sprzyja
zakażeniom wewnątrz szpitalnym, która są ciągle przekleństwem służby zdrowia
nawet w najbardziej cywilizowanych społeczeństwach. Opisano na przykład
przypadek pielęgniarki z widoczną chorobą skóry, skutki której dla pacjenta nie
mcgty być złagodzone najlepszym jałowym sprzętem jednorazowego użytku. I znów
by1, to przykład z kraju cywilizowanego. Nie było żadnych przykładów z krajów
mniej cywilizowanych, może dlatego, że uczestników z tych krajów na konferencji
prawie nie było, ponieważ koszty zakwaterowania są niemal prohibicyjne. Autor tego
artykułu, jedyny uczestnik z Polski, zawdzięczał uczestnictwo sponsorowaniu przez
jedną z firm akceleratorowych.

Konferencja zaczęła się t.zw. keynote address wygłoszonym przez 8runc
Hansena. Jest on dyrektorem wydziału Life Sciences and Technologies w
Wspólnocie Europejskiej. Wywodzi się ze znanej firmy duńskiej Novo Nordisk •
koncernu światowego produkującego enzymy, również z uwzględnieniem inżynierii
genetycznej. Zgodnie ze swoimi obecnymi i poprzednimi funkcjami podkreślał
konieczność koordynacji badań w Europie, nacisku na badania biomedyczne,
wspólną kontrolę przemysłów. Z doświadczenia europejskiego podkreślał rolę różnic
geograficznych w odpowiedziach populacji na te same, zdawałoby się choroby, np
malarię, gruźlicę, grzybice, zakażenia szpitalne, choroby starości, cukrzycę,
ostsoporozę. Współpracę sieci trudno czasem pogodzić z wydajnością ekonomiczną
• ten punkt zauważamy coraz częściej w Polsce, przymierzając się do Wspólnego
Rynku.

Program Konferencji dzielił się na następujące duże grupy: Aktualne zagadnienia
chorób zakaźnych, problemy sterylizacyjne w farmacji, pojęcie ryzyka, norm i metod
badawczych, sterylizacja radiacyjna.



Kontrola zakażeń.

Zagadnienie to było referowane przez W.J.Martone, z National Center for
Infectious Diseases oraz federalnych komitetów doradczych w USA w sprawie
chorób zakaźnych. Najważniejszymn wyzwaniem d!a służby zdrowia w USA jest
oczywiście rozprzestrzenianie się wirusa HIV oraz powrót gruźlicy {Mycobacierium
tuberculosis - MTb). Grożą wszystkie trzy możliwe drogi przenoszenia
pacjent/pracownik służby zdrowia, pacjent/pacjem i pracownik służby
zdrowia/pacjent. W badaniach nad ryzykiem pierwszej drogi najgroźniejsze jest
przenoszenie podskórne krwi zakażonej HIV, prowadzące do choroby zawodowej.
Ryzyko zakażenia HIV w skutek podskórnego ukiucia igty z k'-wią zakażoną HIV
jest 0,4%. Nawrót MTb wiąże się z epidemią HIV. Od roku 1989 Center for Disease
Control (CDC) badało 8 epidemii gruźlicy odpornej na leki (multiple drug resistant,
MDR).

Dr W.A.Rutala z University of North Carolina poruszył sprawę związku odpadów
medycznych ze zdrowiem publicznym. Rozwój nowoczesnej medycyny, a zwłaszcza
stosowania sprzętu jednorazowego użytku zaostrzył kłopoty. Masowe pozbywanie
się odpadków w Stanach nadatlantyckich poprostu ćo morza spowodowało
wyrzucania odpadów medycznych na brzsg i pojawiły się głosy że może to być
drogą rozprzestrzeniania się AIDS.

Jeden pacjent hospitalizowany w USA wyrwana ok. 15 funtów odpadów na
dzień, przyczyni szpitalnictwo USA ocenia 15% odpadów za zakaźne. Ponad 80%
szpitali amerykańskich traktuje odpady szpitalne zgodnie z wytycznymi CDC
Zależnie od typu odpadów, 64-93 % odpadów spala się. Około jedna trzecia szpital'
USA sterylizuje termicznie odpady mikrobiologiczne. Zarysowuje się tańsza być
może metoda traktowania odpadów mikrofalami o mocy wystarczającej dla
wysterylizowania. Niepodlegające przepisom odpady medyczne są usuwane do
dołów sanitarnych. Szczegółowe badania odpadów szpitalnych wykazały jednak że
ich szkodliwość jest bardzo różna. Niewątpliwie najbardziej szkodliwe są
niewysterylizowane opatrunki. Aie badania mikrobiologiczne dały zadziwiający wynik,
że średnie zakażenie odpadów gospodarstw domowych jest stukrotnie większe cd
średniego zakażenia odpadów szpitalnych.

Ciągle stosowaną praktyką gospodarki odpadami w USA jest niestety zrzut ich
do Atlantyku, którego prądy usuwają odpadki szybko i daleko, ale kapryśnie.
Pojawiające się czasem na brzegach szczątki odpadów szpitalnych są niewątpliwie
szkodliwością estetyczną, podobnie jak większość tego co wyrzuca się ze statków,
ale flora szczątków odpowiada już tylko średniej florze oceanicznej. Dc tej pory nie
stwierdzono ani jednego przypadku by ktoś z poza kompleksu szpitalnego mia)
zachorować z powodu niewłaściwego traktowania odpadów szpitalnych. Autor
referatu postulował dokładniejsze zainteresowanie się odpadami według ściśle
naukowych kryteriów. W każdym razie sytuacjs jest alarmująca, ponieważ ilość
odpadów szpitalnych tylko na przestrzeni lat 1384-1989 wzrosła o 315%.

Dr D. Graco z institute Superiors di Sanita w Rzymie, oraz dr W.RJarvis z CDC
w USA zajęli się zakażeniami wewnątrz szpitalnymi, pierwszy w Europie, drugi w
skali światowej. Trzeba liczyć się z tym, że 5% pacjentów ulega mniej lub w;ęcą
groźnym zakażeniom wewrątczszpitalnym. Oć stycznia 1990 do kwietnia 1993
•,;czestn:cy programu badania zakażeń szpitalnych zbada!/ 46 przypadków cgr.sk.
41% z nk.h !>•<'.! spov>'-'.j(jO'-v';-"-»v p-;itog«^nyn. b-"i'--'?ri:vtni, 26 % rrvcobaicrorinmi, 13 ^
yi-rybai'v', 7 % wirusami, a i3 :ó były pochód/wiia nte^Kiźrspg-; 4! ° ; .b/-~
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spowodowane niewłaściwymi procedurami, 24 % było spowodowane złym
urządzeniem lub produktem. Na przykład kilka ognisk odczynów uczuleniowych u
pacjentów pediatrycznych było spowodowane alergią na wyroby lateksowe Ogniska
gruźlicy MDR dotykały szczególnie pacjentów chorych na AIDS z 70 %-owym
skutkiem śmiertelnym. Okres od zdiagnozowarita MTb do śmierci wynosił od 4-16
tygodni, średnio 8 tygodni. Leczenie zakażenia szpitalnego w USA kosztuje średnio
1000 $ dziennie. Jeżeli chodzi o Europę ocenia się średni koszt roczny waiki z
zakażeniami szpitalnymi i ich skutkami na 25 miliardów ECU.

Sytuację zakażeń wewnątrz szpitalnych w Japonii omawiał dr H. Kobayashi z
Tokyo. Najpoważniejszym źródłem infekcji jest oporny na metycylinę Staphylococcus
aureus, MRSA. Na szczęście pacjentów z HiV jest na razie w Japonii mało, choć
prognozy są zfe.

Dr H.M.Richet 2 Uniwersytetu w Nantes (Francja) omawiał czynnik; ryzyka
zakażenia u pacjentów po zabiegach chirurgicznych i krytykował brak praktyki
oceny tego ryzyka przed op9racją.

Problemy sterylizacyjne w farmacji

Prof. H.G.Kristensen z Danii, przewodniczący dwóch grup ekspertów w Komisji!
Farmakopei EuropejsKiej omówił rozdział monograficzny "Metody sterylizacji" w tejże.
Podstawą jest podział na produkty które są sterylizowane na końcu ciągu
produkcyjnego i na te które są produkowane aseptycznie od początku. Zakażenie
"teoretyczne" produktów nie może przekraczać jednego żywego organizmu w 106

jednostkach produkcyjnych. Osiągnięcie tego poziomu (sterility assurance level -
SAL) wymaga spełnienia szeregu warunków wyszczególnionych w farmakopei.
Szczególnie zalecana jest sterylizacja termiczna parą nasyconą (przegrzaną) w temp
121°C przez 15 minut. Innymi preferowanymi metodami jest suche powietrze o
temperaturze 180° przez 30 minut, a dalej sterylizacja radiacyjna i gazowa. Prof.
Kristensen mówiąc o swoich doświadczeniach przy opracowywaniu Farmakopei
Europejskiej zwrócił uwagę na sprawy Europy Środkowej i Wschodniej.
Doświadczenia b.NRD musiały być uwzględnione natychmiast, natomiast pozostałych
byłych krajów komunistycznych muszą być brane pod uwagę obustronnie, t.zn. te
ostatnie muszą dostosowywać swoje Farmakopeje do Europejskiej, ale i ta nie może
zapominać o tym co pisały jej wschodnie odpowiedniki.

Dr R.M.Enzinger z firmy Upjohn i komitetu rewizji farmakopei USA omawiał stary
problem dylematu sterylnej produkcji czy też sterylizacji na końcu ciągu
produkcyjnego. Prelegent dawał pierwszeństwo aseptycznej produkcji, choć
osiągnięcie SALIepszego niż 10 nie jest łatwe. Z drugiej strony najpopularniejsza
sterylizacja termiczna jest ni9 do przyjęcia w wielu produktach, obniżając ich jakość.
Nadzieje na aseptyczną produkcję są coraz lepsze wobec postępów automatyzacji,
umniejszenia udziału człowieka w produkcji, separowania ciągu produkcyjnego od
otoczenia i t. d. Poważną rolę ma do odegrania chemia produkcji leków, która dąży
do wyeliminowania lub ograniczenia wody w produkcji. Na suchym materiale
drobnoustroje nie mogą żyć.

Koncepcje polepszenia warunków produkcji rozwinął dr C.S.Sinclair z
Uniwersytetu w Manchester. Zwrócił uwagę na mechanizację produkcji leków, w
której przestrzeń gazowa może wykazywać obecność zaledwie 100 żywych
r!'-obnoustroiów na metr szesciwiy Ma to miejsce naw-st w dużej maszynis o
/•.-/miarach 2,5<n x 3,5m x 2 rn



Konferencje kilmerowskie tradycyjnie anonsują nowe metody sterylizacji, jeszcze
nieprzemysłowe i czasem kontrowersyjne. Na poprzedniej konferencji była to
sterylizacja gazowa w strumieniu t.zw. (nieprawidłowo) plazmy, czyli częściowej
jonizacji. Metoda nie miała większych szans z powodu nierównomiernego działania
na obiekt i szybkiego zaniku własności sterylizujących gazu. Tym razem profesor
I.J.Pflug (Uniwersytet Minnesota i Farmakopea USA) zaprezentował zaawansowaną
metodę sterylizacji parą wodną z dodatkiem nadtlenku wodoru, od 2500 do 7500
ppm. Ten ostatni okazał się nadspodziewanie trwały, jeżeli jest dostatecznie czysty
(zauważono to zresztą jeszcze w czasie wojny, proponując blisko 100%-cwy
nadtlenek wodoru jako napęd rakietowy, dla silników torped i t.p.). Do celów
sterylizacyjnych wyjściowym materiałem jest 35%-owy H2O2. Ważnym atutem
proponowanej metody nadtienkowaj jest brak groźnych produktów ubocznych, jak
w przypadku sterylizacji t'enkiem etylenu, który trzeba w gazach odlotowycn
rozkładać katalitycznie. Proponowaną metodę wypróbowano na sporotestacn z
B.stearothermophilus. B.coagulans. B.subtilis i B.macerans.

Ryzyko, normy I metody badań

Nawet w społeczeństwach cywilizowanych niezbyt dobrze rozumiane jest pojęcie
ryzyka i łatwo każdy wyobraża sobie że można żyć i robić cokolwiek bez żadnego
ryzyka, Nie możemy mieć żadnej pewności, że każda strzykawka jednorazowa
wyjęta z fabrycznego opakowania jest jałowa. Nie ma żadnej okoliczności życiowej
bez ryzyka, możo ono być bardzo małe ale wyeliminować całkowicie się go nie
da. Dotyczy to także narażenia na promieniowanie jonizujące, wypadki, działanie
używek i t.d. i t.d Tak ujęła to przewodnicząca tej sesji, dr Marilyn N.Duncan z
Ministerstwa Zdrowia Zjednoczonego Królestwa. Międzynarodowo uzgodniona
definicja bezpieczeństwa to możliwość uniknięcia nieakceptowalnego ryzyka szkody
osobistej. Ponieważ żaden produkt ani procedura nie mogą być absolutnie
bezpieczne, więc metody badań i normy muszą zapewnić "akceptowalne ryzyko",
np prawdopodobieństtylko jeden na miiion, że użyta akurat przez nas jedna na
milion strzykawka będzie miała zakażenie jednym żywym mikroorganizmem. Trafienie
na taką strzykawkę jest równie mało prawdopodobne jak duża wygrana w grę
losową, a zresztą jeden organizm w strzykawce nie powinien wywołać choroby.
Pojęcie ryzyka jest trudne do przyjęcia przez t.zw. szarego człowieka, któremu
trudno to wytłumaczyć. Na tym potykają się wszyscy, którzy usiłują np wyjaśnić
minimalne ryzyko małych dawek promieniowania jonizującego. W tym i podobnych
przyp&dkach pojawia się syndrom obawy przed nieznanym. Ciekawą jest rzeczą,
że w znacznie bardziej ryzykownych sprawach, grożących śmiercią i kalectwem,
t.zn. w wypadkach drogowych, o precyzyjnie obliczonym ryzyku, na którym opierają
się towarzystwa ubezpieczeniowe, nie obserwuje się syndromu niezrozumienia
pojęcia ryzyka. Prawdopodobnie większość ratuje się tu wątpliwą logiką "że to nie
rnnie spotkać musi". Podejście takie jest groźne i nie przczynia się do zmniejszenia
liczby wypadków, Natomiast przekonanie szerokich rzesz do takiego podejścia w
przypadku małego ryzyka, jak w stosowaniu sprzętu medycznego, minimalnego
zagrożenia od elektrowni nuklearnych i t.p. byłoby bardzo pożyteczne dla zdrowia
psychicznego.

Dr D.Wartenbero (USA) przypomniał ilościowe ujęcie ryzyka jako quantitative risk
assessment (QRA).

Dr M.S.Favsrc {z CDC w USA) przypomniał jak wymagany dla strzykawek SAL
(i0"b) pcównuje się i innymi przypadkami. Otóż daieko tu oo SAL wynoszącego
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10"11 w przypadku konserw sterylizowanych radiacyjnie. W tych ostatnich tak daleko
posunięta sterylizacja jest istotna, bo materiał stanowi idealną pożywkę bakteryjną
i przechowywany jest w temperaturze pokojowej, a czasem wyższej, w tropikach.
Strzykawka nie jest medium dl-3 rozwoju drobnoustrojów i jedna na milion z jednym
organizmem nie może wywołać statystycznie znamiennego szkodliwego efektu. Z
drugiej strony w produkcji dla medycyny tolerujemy często SAL 10 , np jednej
zakażonej organizmem żywym tabletki na tysiąc. W suchym materiale nie ma
możliwości namnażania, a środowisko żołądka i całego organizmu da sobie łatwo
radę z wprowadzonymi nielicznymi bakteriami. Środki spożywcze zakażone są silniej,
nawet chleb, który wychodzi z pieca zupełnie sterylny, jednak jego dalsze losy to
szybko postępujące zakażanie. Nie wspominam o tak zakażonych produktach jak
befsztyk tatarski (2 miliony bakterii w najlepszym wypadku, często pałogennych).

Prelegent zwrócił uwagę na to co wspomniałem w wstępie, mianowicie że mała
wartość SAL wcale nie gwarantuje jeszcze jałowego zabiegu. Dochodzi bowiem
niemożliwe do oceny ilościowej obchodzenie się z sterylnym urządzeniem. A więc
ryzyko zakażenia pacjenta w rezultacie użycia urządzenia jałowego musi być
odniesione do zdarzeń i błędów związanych z posługiwaniem się przyrządem i do
wielu uwarunkowań u samego pacjenta, a nie tylko do SAL zastosowanego w
produkcji sprzętu. Mówiąc w kategoriach JSAL, przedmiot sterylny w praktyce
medycznej może zmienić swój poziom z 10"6 do 10°, czyli w każdym przedmiocie
jeden żywy organizm - lub więcej.

Dr W.E.Young (USA) omówił działalność ISO w zakresie nar interesującym.
Sprawy sterylizacji są dla tej organizacji trudnym wyzwaniem, a ISO nie jest jedyną
organizacją normalizacyjną. Finalizuje się teraz normy europejskie pod auspicjami
European Committee for Standardization (CEN). W tej organizacji działają dwa
techniczne komitety "Sterylizator/ do użytku medycznego" i "Sterylizacja urządzeń
medycznych". Komitet techniczny ISO opracowuje równolegtą normę ISO/TC 198
"Sterylizacja produktów ochrony zdrowia". Norma ta obejmuje sterylizację ttenkiem
etylenu, sterylizację radiacyjną, sterylizację termiczną, wskaźniki biologiczne i
chemiczne sterylizacji, pakowanie jałowe i związane z tym ryzyka. Obydwie
organizacje z trudem się porozumiewają. Zarysowuje się uzgodnienia warunków
sterylizacji tlenkiem etylenu. Nie ma porozumienia co do deficji pojęcia "sterylny".
Europejczycy definiują sterylny jako przedmiot lub materiał o SAL równym 10"6,
podczas gdy ISO pozostawia decyzje co do wymogów wartości SAL dla
państwowych organizacji kontrolnych. Nie widać na razie końca tych uzgodnień.

Dr E.V.Hoxey z Ministerstwa Zdrowia w Zjednoczonym Królestwie podkreślił znana
nie od dzisiaj trudności z oznaczaniem jakościowym i ilościowym niezwykle małych
zakażeń na sprzęcie medycznym jeszcze przed sterylizacją. Istnieje w tym względzie
instrukcja ISO Guide 25, lecz jej wdrożeniu nie pomaga kiepski stan laboratoriów
mikrobiologicznych. Autor omówił szczegółowo wymogi sterylności dla tkanek
biologicznych, zestawów infuzyjnych, opatrunków, pobudzaczy pracy serca,
implantów ortopedycznych i strzykawek.

Dr B.F.J.Page z Health Industry Manufacturers Association (HIMA) w USA
omawiał drażliwy problem pozostałości tlenku etylenu i jego produktów przemian -
ECH (etylenochlorohydratu) oraz glikolu etylenowego w wyrobach sterylizowanych
tym gazem. Tlenek etylenu jest niekiedy uważany za związek kancerogenny u
człowieka. Twierdzenie to jest niezwykle trudne do udowodnienia. Proponuje się
dopuszczenie takiej pozostałości w jednostce sprzętu, któraby przedstawiała
najgorszą możliwość powiązania codziennego przyjmowani przez pacjenta tej ilości
w ciągu całego roku, któraby rnogta być przypisana jednemu na dziesięć tys;ęcy
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dodatkowemu przypadkowi nowotworu. Jak widać, problem jest wspólny wszelkim
spekulacjom na temat kancerogenności, także małych dawek promieniowania. W
przypadku tlenku etylenu sytuację komplikuje powolne, ale jednak skończone, lecz
kapryśne samousuwanie się tlenku etylenu z sterylizowanego produktu. Oprócz
kancerogenności groźne jest również działanie drażniące tlenku etylenu. Z tego
powodu ogranicza się jego pozostałość do 0,5 mg na przedmiot mający
zastosowanie w okulistyce, np implant wprowadzany do gałki ocznej.

Sterylizacja radiacyjna

Dr T.Descamps z firmy Molnlycke w Belgii opisał swoje doświadczenia z
koordynacją oficjalnych wymagań zdrowotnych z racjonalną konstrukcją zakładu
napromieniowań. Nową konstrukcją jest liniak 10 MeV, mocy 40 kW, przystosowany
do napromieniowań dwustronnych. Wiązka odchylana jest o 107°.

Dr W.LMcLaughlin z NIST w USA omawiał rolę oznaczeń metodą EPR w
obróbce radiacyjnej. Przewiduje dużą rolę dozymetrii alaninowej w obróbce
promieniowaniem g, pod warunkiem uproszczenia i obniżenia ceny sprzętu
pomiarowego (uproszczone spektrometry EPR). Dr McLaughlin podkreślił zasługi
badań niżej podpisanego w tej dziedzinie.

Dr. M.C.Saylor (USA) działa jako dozymetrysta w firmie Isomedix inc. w USA,
która zajmuje się na dużą skalę usługowymi napromieniowaniami. Podkreślił rolę
akwizycji danych z obróbki radiacyjnej, które służą określaniu średniej dawki i co
ważniejsze dawek minimalnych i maksymalnych jakie otrzymał produkt. Jak
wiadomo, dawki ekstremalne są ważniejsze od dawki średniej, ponieważ mówią o
ewentualnym niedosterylizowaniu (dawka minimalna) i uszkodzeniu materiału (dawka
maksymalna). Długie lata dyskusji o wymaganej dawce podawanej bez informacji
o jaką minimalną i maksymalną chodzi, usunęły w cień nadzwyczaj ważne
zagadnienie jednorodności dawki. Łatwo zrozumieć, że dawki absolutnie jednorodnie
rozłożonej w materiale napromieniowanym nie ma i być nie może. Do dobrej
równomierności aproksymuje napromieniowanie gamma w urządzeniach, w których
paczka z materiałem kilkakrotnie i z różnych stron i w różnej odległości od źródła
wędruje przez komorę napromieniowań. W napromieniowaniu akceleratorowym
niejednorodność jest znaczna i wymaga starannego zbadania i zanalizowania czy
jest tolerowalna i czy nie wymaga zwiększenia dawki średniej. Rysunek przedstawia
wynik dwustronnego napromieniowanaia elektronami 10 MeV tkaniny dzianej. Jak
widać dawka minimalna wynosiła 28 kGy, maksymalna 48 kGy, a więc
niejednorodność wynosiła 1,92. Mówienie w tym przypadku o średniej dawce musi
być obostrzone szeregiem zastrzeżeń i rozważaniami prawidłowości
mikrobiologicznej i chemicznej postępowania. Nietrudno wnioskować, że projektanci
tej właśnie obróbki radiacyjnej muszą zaakceptować, po odpowiednich
doświadczeniach, wytrzymałość radiacyjną tworzywa sterylizowanego na dawkę 50
kGy. Alternatywnym posunięciem byłoby rozważenie, po dokładnych badaniach
mikrobiologicznych, czy nie wchodzi w grę obniżenie dawki minimalnej.

Dr T.Sadat, z MeV Industrie SA w Francji, znanego producenta akceleratorów,
omówił postępy swojej firmy w tej dziedzinie.

Dr J.M.Hansen jest mikrobiolożką, oddelegowaną do prac ISO w dziedzinie
sterylizacji radiacyjnej. Pracuje w firmie Baxter Healthcare w USA jako dyrektor
centrum badań sterylizacyjnych. Referowała wieloletnie wysiłki określenia dawki
obowiązującej dia poszczególnych kategorii przedmiotów sterylizowanych.
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Jak widać z przedstawionego materiału, sterylizacja radiacyjna nigdy nie była i
nie będzie wyłączną metodą sterylizacji dla medycyny i farmacji. Na konferencji
Kilmerowskiej nie przedstawiono udziałów procentowych poszczególnych metod
sterylizacji. W końcowej tabeli podaję zestawienie z innych źródeł. Koniecznym
okazał się podział na metody stosowane w zakładzie produkującym sprzęt i na
metody w zakładach usługowych sterylizacji. W tych ostatnich dominuje oczywiście
sterylizacja radiacyjna w większym stopniu niż w metodach stosowanych w
zakładzie produkcyjnym, zwłaszcza on iine.

10 15 20 25 30 35

Położenie dozymetrów

Rys. 1. Rozkład dawek w opakowaniu bielizny operacyjnej
sterylizowanej elektronami 10 MeV, dwustronnie (Caric)
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b) Metody stosowane przez podwykonawcę sterylizacji (poza
zakładem producenta, na zlecenie).



ZAGADNIENIA MIKROBIOLOGICZNE
W STERYLIZACJI RADIACYJNEJ

Eugeniusz Czerniawski

Zakład Mikrobiologii Przemysłowej Instytutu Mikrobiologii i Immunologii
Uniwersytetu Łódzkiego

Zastosowanie promieniowania jonizującego w celu sterylizacji datuje się na lata
pięćdziesiąte. Z inicjatywy firm Ethicon w Wielkiej Brytanii oraz Johnson & Johnson
w Stanach Zjednoczonych zamontowano pierwsze urządzenia kobaltowe. Metoda
"zimnej sterylizacji" obok sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu, okazało się
alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do metody termicznej. Miało to
podstawowe znaczenie d!a wykorzystania mas termoplastycznych do produkcji
sprzętu medycznego jednorazowego zastosowania [1], sterylizacji biopolirnerów i
bioproduktów oraz niektórych leków i kosmetyków [2].

Sterylizacja radiacyjna w porównaniu z innymi metodami sterylizacji;
charakteryzuje się wysoką aktywnością procesu. Jednak czynnik sterylizujący musi
być starannie dobrany. Nie wszystko można wyjaławiać metodą radiacyjną.
Wdrożenie sterylizacji radiacyjnej wymaga spełnienia następujących warunków:
1) zaostrzenie wymogów higieny produkcji
2) wyznaczenie wielkości dawek sterylizujących zapewniających stopień jałowości

nie niższy od 106

3) zachowanie norm farmakopealnych
4) prowadzenie badań fizyko-chemicznych i biologicznych dla każdego nowego

surowca i wyrobu.
W każdym procesie sterylizacji: termicznej lub zimnej może dojść do tzw.

"sterylizacji nieudanej". Dlatego w praktyce uznaje się za jałowy produkt, w którym
prawdopodobieństwo przeżycia komórki drobnoustroju jest niższe niż umownie
określona na bardzo niskim poziomie wartość.

Efekt bójczy promieniowania jonizującego na drobnoustroje zależy od szeregu
czynników: mocy dawki, radiolizy wody, zawartości tlenu itd. W przeciwieństwie do
metod termicznych obumieranie komórek nie zachodzi natychmiastowo. Wiele funkcji
komórkowych - oddychanie, ruchliwość w początkowym okresie od
napromieniowania jest zachowane.

Na ogół drobnoustroje Gram-dodatnie są bardziej oporne na promieniowanie niż
Gram-ujemne. Różnice te prawdopodobnie wynikają ze struktury ściany komórkowej.
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Bakterie Gram-ujemne zawierają od 10 do 30% lipidów. Formy wegetatywne są
podatniejsze niż ich przetrwalniki. Poszczególne gatunki drobnoustrojów znacznie
różnią się pod względem wrażliwości na promieniowanie (Rys. 1), a nawet w
obrębie szczepów tego samego gatunku, np: dla Streptococcus (Rys. 2) dawka
letalna zawarta jest od 10 do 48 kGy (1,0 do 4,8 Mrad).

Mechanizm działania promieniowania jonizującego na drobnoustroje jest złożony
i ćo końca nie wyjaśniony. Najbardziej wrażliwym na promieniowanie miejscem jest
jądro komórkowe. Uszkodzenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (ONA) prowadzi
dc zahamowania podziału komórki i do jej śmierci. Szczepy oporne na
promieniowanie posiadają zdolność do naprawy. Kolonie tych szczepów przeważnie
posiadają różowy pigment. W szeregu szczepów bakterii zauważono wzrost
oporności związany z mniejszą zawartością zasad azotowych, guanina-cytozyna
(G-C) wchodzących w skład DNA. Wysoko oporny na promieniowanie Micrococcus
radiodurans zawiera G-C 67%. Taka sama ilość G-C występuje u bardzo wrażliwej
bakterii Pseudomonas. Ginoza [3] opisując efekt promieniowania jonizującego na
kwasy nukleinowe u bakterii i bakteriofagów - inaktywację drobnoustrojów wiąże z
teorią tarczy i trafień. Narastanie oporności drobnoustrojów (mutanty) występuje przy
napromieniowaniu niższymi dawkami (konserwacja radiacyjna). W przypadku
sterylizacji stosuje się wysokie dawki, przy czym stopień zakażenia materiału
kierowanego do sterylizacji nie może być wysoki. Zależność między liczbą żywych
komórek, a wielkością dawki ilustruje rys.3; krzywe w ukłdzie półlogarytmicznym
zamieszczono na wykresie b.

Rys.3.Efckt leminy w napromieniowanej populacji bakteryjnej.
a b

1 '•°
O.J

O.Ol -

o.aon —i L —

24



1) typ A przedstawia prostą logarytmiczną zależność między stopniem przeżycia, a
wielkością dawki (D). Krzywa charakteryzuje się stałym kątem nachylenia d!a
każdego przedziału w całym zakresie dawek;

2) typ B na wykresie półlogarytmicznym ma kształt wklęsły; charakterystyczne jest,
iż ze wzrostem dawki obserwuje się ciągle malejący kąt nachylenia krzywej:

3) typ Ci wyróżnia się obecnością wyraźnie zaznaczonego przy niskich dawkach
początkowego odcinka, który dia dawek wyższych przybiera charak-er
wykładniczy;

4) typ Cs krzywa odznacza się ciągle narastającym, wraz z wielkością dawki, kątem
nachylenia.
Dotychczasowe obserwacje doświadczalne wskazują na zależności opisane

krzywą typu A iub C L

gdzie N - liczna komórek zdolnych do życia po napromieniowanej dawką D
No - liczba komórek populacji wyjściowej
k - współczynnik określający kąt nachylenia krzywej, posiada wymur

odwrotności jednostek dawki, W przypadku krzywej A, k jest
wielkością stałą

W następstwie późniejszych rozważań matematycznych, d!a Krzywsj Ci
zaproponowano następujący wzór

N/No=1-(1-e"k0)n

gdzie P jest współczynnikiem początkowego odcinka krzywej przezywalnośo,
pozostałe oznacza się jak wyżej [4].

Wyznaczenie krzywych inektywacji szczepów testowych oraz wyizolowanych z
materiału przeznaczonego do sterylizacji, musi być prowadzone w warunkach
standardowych. Dotyczy to sposobu narnnażania drobnoustrojów, warunków
napromieniowania: tlenowe, beztlenowe, w temperaturze pokojowej lub w atmosferze
ciekłego azotu.

Nie można pominąć samego wpływu napromieniowanego materiału na
przeżywalność drobnoustrojów [5]. Wreszcie, ożywianie komórek po
napromieniowaniu musi być bardzo staranne. Do tego celu nadaje się
modyfikowana pożywka uniwersalna [6]. Na podstawie kilkuletniej praktyk:
wykazano, iż na tym podłożu dobrze rosną grzyby strzępkowe (pleśnie).

Dawki sterylizujce

Zaproponowany przez Kallingsa [7] model przeżywalności drobnoustrojów o
różnej oporności na promieniowanie jonizujące wyjaśnienia znaczenie stopnia
zakażenia wstępnego wyrobów przeznaczonych do sterylizacji, z drugiej zaś strony,
pozwala w oparciu o badanie mikroflory stanowiącej zakażenie wstępne - wyliczyć
wielkość dawki sterylizyjącej. W krajach skandynawskich stosowane są wysokie
dawki sterylizujące 32-50 kGy [8,9].

Przebieg krzywych inaktywacji nie zawsze jest zgodny z oczekiwaniami. Dawka
letalna dla wysuszonych komórek Streptococcus faecium A2I w liczbie 102-103 jest
•wysoka i wynosi 25 kGy. Do inaktywacj! 108 komórek tego szczepu wymagane isst
4,5 kGy [10].
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W badaniach własnych [11,12] prześledzono oporność radiacyjną 25078 klonów
drobnoustrojów występujących w pobliżu dużych źródeł promieniowania
jonizującego, osiadłych na powierzchniach fabrycznych i wyizolowanych z materiałów
przeznaczonych do sterylizacji. Wszystkie drobnoustroje podzielono na grupy
oporności radiacyjnej w przedziale dawek 20 - 40 kGy (2 - 4 Mrad). Obliczono
statystycznie wartość Dio, czyli dawkę w kGy, zmniejszającą dziesięciokrotnie
liczbę komórek bakterii, przeżywających w każdej grupie. Oporność radiacyjną
wysuszonych mikroorganizmw określono napromieniując je w liczbie 108 komórek.

Z wyizolowanej losowo, metodą screening, mikroflory uzyskano stopnie przeżycia
a klonów bakterii dla różnych dawek promieniowania jonizującego - przedstawione
w Tabeli 1.

Tabela !
D(kGy)

a* 10»

20

42

22,5

15.3

25

4,79

27.5

1.41

30

0,44

32.5

0,141

35

0,045

37,5

0,015

40

0,0049

Jałowość serii (partii) wyrobów można ilościowo określić za pomocą
współczynnika K, określonego wzorem

K= 1/ or-No
gdzie 1 jest jedną niejałową sztuką z serii wyrobów, N o zaś liczbą

drobnoustrojów określoną jako zakażenie wstępne. Współczynnik K, zwany często
stopniem jałowości, określa liczbę wyrobów, w których może się zdarzyć co
najwyżej jeden niejałowy egzemplarz. Po podstawieniu do wzoru stopni przeżycia
a zawartych w tabeli 1, uzyskano wielkość dawek sterylizujących dla liniowego
akceleratora elektronów (LEA) - Tabela 2.

Tabela 2. Stopień jałowości K przy zakażeniu wstępnym 10, 100, 300, 1000,
2000, 4000 drobnoustrojów w przedziale dawek 20-40 kGy (2-4 Mrad)
d/a LAE.

Dawka

kGy

20,0

22.5
25,0

27,5
30,0
32.5
35,0
37,5
40,0

10

2,78-105

9,35105

3,1910*

1,04-107

3,31107

8,62107

3,23-10«
1,0H01'
3,09-10?

100

2,78-
9,35

3,19-

1,04-
3.31-

8,62-

3,23-
1,01-
3,09-

Zakażenie wstępne

500 1000

Współczynnik sterylnośc

10*
10*

10*

10«
10«

106
107

10«

108

5,56-103

1,97-10*

6,38-10*
2,08105
6,6210'

1.72106

6,46 10*
2,02-107

6,16-JO*

2,78
9.35

3,19
1,04
3.31
8,62

3,23

1.01--
3,09

103
103

1(H
105
105

lO'

106

i O7

107

2000

iK

1,36
4,68

1,60
5,70
1,66
4,31
1,67-

5,05-

1.55-

103
103

10*
10*
105
105

106

151
107 1

4000

6,80
2,34

8,00
2,85
8,40
2,15
8,35

2,52-

7,70-

102
10-1

103
10*
10*
105
105

IO«J
106
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Podkreślenia oznaczają dawkę, któą należy przyjąć, aby uzyskać stopień
jałowości dopuszczający jeden niejałowy przedmiot w serii wyrobów 106.

Z tabeli 2 wynika, że do uzyskania stopnia jałowości serii wyrobów 106, przy
zakażeniu wstępnym 10 drobnoustrojów, wymagana jest dawka 25 kGy, a przy
zakażeniu wstępnym, nie przekraczającym 1000 drobnoustrojów na artykułach
medycznych, dawkv aieży podnieść do 35 kGy. Przy zastosowar.iu w tym
przypadku dawk: 20 *tiy uzyska się niewystarczający stopień jałowości 2,78-103.
Oznacza to, ze w takiej liczbie wyrobów może się znaleźć 1 szt niejałowa.

Dla promieniowania gamma wielkość dawki sterylizującej wyznaczono w oparciu
o krzywe inaktywacji BaciJius pumilus E 601 i Bacillus sphaericus CIA. Jak wynika
z krzywych inaktywacji (rys. 4) oraz zgodnie z wynikami Leay'a [13], Horakove;
[14] dawkę sterylizującą dla promieniowania gamma można obniżyć do 25%.

Kontrola jałowości
tamponów higienicznych
"ob" napromienionych
d a w k ą 15 kGy
potwierdza wynikający z
obliczeń wniosek. Na
48 prób przebadanych,
tamponów wykazano
2 szt. niejałowe. Liczba
d r o b n o u s t r o j ó w
w y s t ę p u j ą c a
w tamponach przed
sterylizacją dochodziła
do 900 j e d n o s t e k
kolcniotwórczych.

Zagćrski [15] szeroko opisuje rezultaty Tallentira (1978) odnośnie "dawki
subprocesowej" (podskutecznej). Metoda ta polega na stosowaniu dawki znacznie
mn.ejszej od sterylizującej np. 1/50, 1/30 ... 1/5 dawki w stosunku do serii
produkcyjnej.

Przy dużym pierwotnym zakażeniu proces sterylizacji może być nieskuteczny; nie
można ponadto pominąć możliwości wystąpienia pirogenów, nawet w wyrobach
wyjałowionych [16]. Tumanien i Pierszyna [17] sugerują, że wyroby zakażone w
stopniu przekraczającym 1000 jednostek koloniotwórczych na 1 szt., nie powinny
być sterylizowane radiacyjnia ze względu na możliwość wystąpienia pirogenów
bakteryjnych na powierzchni sprzętu do przetaczania krwi.

Kontrolę skuteczności procesu sterylizacji radiacyjnej prowadzi się poprzez pomiar
dawki zaabsorbowanej energii promieniowania za pomocą dozymetrów
fizyko-chemlcznych. Dają one pewność dostarczenia właściwej dawki do każdej
części opakowania zbiorczego (pakietu). Jeżeli dotrzymane są warunki sterylizacji
radiacyjnej, nie ma potrzeby używania sporotestów. W przypadku stosowania
niższych dawek wynikających z wyliczeń (tab. 2) należy prowadziż stałe kontrolne
badania mikrobiologiczne.

Porównanie parametrów podlegających kontroli w różnych metodach sterylizacji
przedstawia rozszerzona tebela 3. [18]

I9.S 33,2 36,0 il.O k.Cy
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Tabela 3. Porównanie parametrów podlegających kontroli w różnych procesach

Js£.
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

sterylizacji sprzętu medyczne

Parametr
Temperatura
Czas
Ciśnienie
Próżnia
Stężenie wzgl. dyfuzja
Upakowanie
Wilgotność
Oznaczenie kontamirtacji przed
sterylizacją
Testospory
Przewietrzanie
Magazynowanie

go.

Termiczna
tak/nie*
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie

nie
tak/nie

nie
1 miesiąc
do 2 lat

Metoda
Gazowa

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak
tak

4-14 dni
2 lata

Radiacyjna
nic
nie
nie
nie
nie
nie
nie

tak
nie
nie

>5 1at

* suche powietrze

Na zakończenie podaję

ZASADY SANITARNO-HIGIENICZNE W PRODUKCJI WYROBÓW
MEDYCZNYCH, LEKÓW I KOSMETYKÓW PRZEZNACZONYCH DO
STERYLIZACJI RADIACYJNEJ [19]

1. Wymogi odnośnie zakładu produkcyjnego.
Produkcja wyrobów przeznaczonych do sterylizacji radiacyjnej wymaga
przestrzegania wysokiego stopnia higieny, który może być zapewniony przez
odpowiedni poziom wiedzy pracowników (robotników) oraz prawidłowe
zaplanowanie pomieszczeń hal fabrycznych i maszyn:
- ściany, podłogi i sufity winny mieć gładką powierzchnią, nie absorbującą

zanieczyszczeń, bez ukrytych zagłębień lub występów, w których mógłby się
zbierać kurz i brud, dającą się łatwo odkazić.

- Wskazane jest wyposażenie zakładu w urządzenia klimatyzacyjne, ze sprawną
wentylacją nawiewno-wywiewną poprzez filtry bakteriologiczne. Nawiew
jałowego powietrza winien powodować słabe nadciśnienie rzędu
0,002-0,008 atm.

- Poszczególne hale produkcyjne winny mieć niezależną komunikację wyłączającą
możliwość przechodzenia personelu bezpośrednio z jednej hali do drugiej.

- Przed wejściem do działu produkcyjnego - na podłodze winny być ułożone
wycieraczki nasycone antyseptykiem. Zaleca się również barierę jałowego
powietrza.

- Szatnie winny być oddzielone od działów produkcyjnych, a umywalnie i toalety
nie powinny stykać się bezpośrednio ani z szatniami, ani z halami
produkcyjnymi. Czystość w szatniach powinna odpowiadać normom dla
powierzchni produkcyjnej.

- Oddziały produkcyjne fabryki winne być wyposarzone w lampy bakteriobójcze
(UV) oraz nawilżacze do rozpylania antyseptyków
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- Proces produkcji powinien być maksymalnie zautomatyzowany. Dział obróbki
ręcznej powinien zapewnić pracę w warunkach aseptycznych.

- Zabudowania wokół zakładu powinny spełniać nie tylko wymóg funkcjonalności
ale także muszą zapewniać łatwość zachowania czystości. Śmietniki itp muszą
być zabezpieczone przed dostępem owadów i gryzoni.

2. Wymóc; odnośnie pracowników.
Pracownicy powinni zdawać sobie sprawę z wagi problemu zakażenia
wytwarzanych produktów. Uświadomienie ich powinno polegać na poinstruowaniu
o zasadach higieny osobistej i fabrycznej. Plan postępowania zgodnego z
wymogami higieny musi być zredagowany na piśmie w sposób jasny i czytelny
dla poszczególnych stanowisk pracy oraz d!a całego działu produkcyjnego:
- Robotnicy powinni być zachęcani do zgłaszania nawet niewielkich odczuwalnych

dolegliwości, które mogłyby być źródłem kontaminacji w procesie
produkcyjnym. Nie można zatrudniać w produkcji osób z zakaźnymi chorobami
skóry i nie można tolerować pracowników niechlujnych.

- Personel powinien być zaopatrzony w czystą odzież ochronną - w szczególnych
przypadkach sterylną. Winna ona obejmować: ubrania, czepki iub chusteczki
do włosów, rękawiczki, maseczki i obuwie.

- Do pomieszczeń przeznaczonych do mycia się, wnoszenie własnych
przedmiotów winno być zabronione; dostęp do umywalek, natrysków powinien
być otwarty.

- Do pomieszczeń produkcyjnych nie wolno wnosić własnych przedmiotów ani
kwiatów.

- Przed rozpoczęciem pracy, po powrocie ze śniadania, toalety lub w innych
przypadkach mogących być przyczyną zakażenia rąk - należy je dokładnie
umyć, zwłaszcza pod paznokciami i następnie odkazić np. w wodzie
chlorowanej zawierającej 10 części na milion wolnego chloru. Można też
stosować inne aseptyki nie drażniące skóry. Przy środku dezynfekującym
winna być podana informacja jak długo należy odkażać ręce i w jaki sposób
odkażać powierzchnię maszyn i innych stanowisk pracy oraz po jakim czasie
należy środek wymienić.

- Przy operacjach produkcyjnych wymagających szczególnej ostrożności - należy
zdjąć pierścionki, bransoletki itp.

- Rękawiczki należy regularnie wymieniać.
- Spożywanie posiłków winno odbywać się wyłącznie w miejscach wydzielonych.
- Powinna być prowadzona okresowa dezynfekcja zakładu (fabryki).

3. Kontrola mikrobiologiczna higieny produkcji.
Kontrolę higieny fabryki przeprowadza przeszkolony personel mikrobiologiczny. W
przypadku stwierdzenia wysokiej kontaminacji w gotowych wyrobach, należy
zaostrzyć kontrolę higieny. Kontrola mikrobiologiczna powinna rozpocząć się na
początku i przy końcu zmiany oraz wypadkowo w trakcie produkcji - zwłaszcza
po usunięciu awarii.:
- Kontroli mikrobiologicznej przy ocenie stopnia higieny podlegają: hale

produkcyjne, maszyny, stanowiska pracy, surowce, opakowania w których
dostarczane są surowce, urządzenia socjalne, powietrze oraz pracownicy.

- Każde zwiększenie kontaminacji gotowych wyrobów jest sygnałem obniżenia
higieny produkcji. W takim wypadku należy szybko zlokalizować źródło
zakażenia.
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Metody pobierania materiału:
- Z urządzeń, stanowisk pracy i odzieży:
- metoda wymazów (tamponowa) z określonej powierzchni,
- metoda odcisków słupków agarowych (metoda kiełbasy).
- Z rąk pracowników:
- metoda wymazów (tamponowa),
- metoda bezpośredniego odcisku palców na powierzchni pożywki w szalkach

Petriego,
- metoda zmywania opuszków palców.
- Z powietrza, w halach produkcyjnych i ze stanowisk pracy wymagających

aseptycznych warunków - metodą:
- sedymentacyjną Kocha,
- z zastosowaniem aparatu Krotowa iub aparatu do badania stopnia

zanieczyszczenia mechanicznego i mikrobiologicznego powietrza typ MD-2
firmy Sartorius (membrany elatynowe)

- Ocena metody sedymentacyjnej:
Jeżeli po 15-30 minutowej ekspozycji otwartych płytek Pertiego o średnicy 10

cm zawierających podłoże uniwersalne, liczba wyrosłych koloni wyniesie 20-50,
należy uznać, że stopień zakażenia powietrza jest wysoki. Powinno się przerwać
produkcję i przeprowadzić dezynfekcję hal produkcyjnych. W pomieszczeniach
przeznaczonych do pracy aseptycznej, po 30 minutowej ekspozycji, liczba kolonii
powinna mieścić się w granicach 5-8.

Piśmiennictwo

1. Małafiej E., Czerniawski E.; Teoretyczne podstawy sterylizacji radiacyjnej,
Lek.Wojsk, nr 1-2 (1), 1993.

2. Małatfiej E., Czerniawski E.; Zastosowanie sterylizacji radiacyjnej, Lek. Wojsk,
nr 5-6 (I!), 1993.

3. Ginoza W.; The effects of ionizing radiation on nucleic acids of bacteriophages
and Bacterial ceils. NYO-3116-10.

4. Tallentire A., Khan A.A.; Tests of Validity of Model Relating Frequency of
Contaminated Items and Increasing Radiation Dose. Radiosterilization of Medical
Products. Proc. Symp. Bombay 1974, Wienna 1975.

5. Małafiej E.; Mikrobiologiczno ocena aktywności napromieniowanych antybiotyków.
Rozprawa habilitacyjna WAM, Łódź 1991.

6. Czerniawski E ; Radjacjonnaja sterilizacja lekarstvennych sredstv. Sbornik dokład.
Simpoziuna SEV, Brno (CSSR) Czechoslovackaja Komissija po Atomnoj Energii,
Praga 1976 str. 152.

7. Kallings L.O. Radiation sterilizaton of Medical Products, IAEA, Vienna 1967, 433.
8. Christensen E.A., Mukherji S., Holm N.W - 1968, Ris Report 133,2.
9. Osterberg B; Acta Pharm.Snecica 1974, 11, 53.
10. Christensen E.A., Schested K., Acta Path et Microb. Scand. 1964, 62, 448.
11. Czerniawski E., Stolarczyk L; Acta Microbiol. Polon. Ser.B, 1974, 6, 177.
12. Czerniawski E., Stolarczyk L.; Polimery w Medycynie 1975, T.V, 307.
13. Leay B.; Technical Reports Series No 194, IAEA, Vienna 1973, 37.
14. Horakova V.;" Radiosterilization of Medical Products" 1974, IAEA - SM-192/9,53.
15. Zagórski P.Z.; Sterylizacja radiacyjna, Warszawa 1981, PZWL, str. 85-88
16 Christenser A.B., Amborg C„ Holm N.W.; 1969 Ris Report 194,2.

30



17. Tumanian M.A., Kauszanskij D.A.; W Radiacjonnaja sterilizacja, Moskwa 1974,
Medycyna str.116.

18. Pękała W., W Sterylizacja, konserwacja i utrwalanie radiacyjne. Zbiór
wykładów V Szkofy Jesiennej PTBR, Zakopane 26.9 - 1.10.1977, Warszawa 1978
str.1.

19. Czerniawski E., (maszynopis) Sterylizacja radiacyjna materiałów i wyrobów
medycznych, Narada Specjalistów Komisji RWPG, Leningrad 21-24 października
1975.

31



KONTROLA PROCESU NAPROMIENIANIA
I STERYLIZACJI

Przemysław P. Panta

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej

Efektywna kontrola obróbki radiacyjnej ukierunkowanej na sterylizacjęsprzętu
medycznego i przeszczepów tkankowych wymaga wzięcia pod uwagę specyfiki
promieniowania gamma zwykle Co-60 i elektronowego.

Promieniowanie gamma jako najbardziej przenikliwe (w przybliżeniu absorbcja
wykładnicza) zapewnia lepszą jednorodność dawki przy gorszej wydajności ,
natomiast akceleratorowe wiązki elektronowe są intensywniej pochłaniane , ale po
przekroczeniu pewnej grubości absorbenta występuje maksimum dawki, z
następującym jej szybkim spadkiem.

W Polsce, w skaii półprzernysłowej do sterylizacji radiacyjnej wykorzystywano
od 1973 liniowy akcelerator elektronów LAE-13/9 o energii elektronów 10 i 13 MeV
i mocy wiązki S kW. Nowe możliwości dla sterylizacji radiacyjnej stwarza przekazany
do eksploatacji w 1993 roku liniowy akcelerator elektronów "Elektronika U-003",
zainstalowany w Stacji Sterylizacji Radiacyjnej ICHTJ. Pozwoli to wyjaławiać w ciągu
roku ok 50 milionów sztuk strzykawek lub 20 milionów par rękawic, lub 40 milionów
sztuk cewników. Oddanie do użytku tej stacji w bieżącym roku umożliwia pełne
zaspokojanie aktualnego społecznego zapotrzebowania na usługi sterylizacyjne.

Jak dobrze wiadomo, zostało przebadanych wiele układów dozymetrycznych, ale
praktyczne wymagania są spełnione tylko przez nieliczne systemy. W skali
laboratoryjnej - w niewielkich objętościach utrzymywanie kontroli dawki jest
stosunkowo łatwe, natomiast już w skali półprzemysłowej, a zwłaszcza w
przemysłowej wymagania są wyższe przy narastających trudnościach. Z jednej
strony sam akcelerator jako elektryczne źródło promieniowania wymaga ciągłego
zestrajania energii przyśpieszonych elektronów i mocy wiązki, a z drugiej strony
należy utrzymać w czasie stabilność szybkości przesuwu transportera z obiektami
sterylizowanymi przy danej wielkości dawki wyjaławiającej (typowy zakres dawek
wynosi 25 do 35 kGy). Należy przypomnieć, że przy dwuzmianowej pracy
akceleratorów w różnych porach roku (znaczne wahania temperatury) występują
efekty temperaturowe w rezonatorach sekcji przyśpieszających elektrony.

W przypadku sterylizacji promieniowaniem gamma nie ma tych niedogodności
ale za to aktywność źródeł promieniowania zmniejsza się wykładniczo w funkcji
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czasu i dla uniknięcia strat, komora powinna być eksploatowana w systemie
iizyzmianowym, a pomadto Co-60 należy corocznie uzupełniać (ok 12%).

Ze względów praktycznych akceleratorową wiązkę elektronów monitoruje się
w sposób ciągły cienką foiią aluminiową, ale tą metodą uzyskuje się wyłącznie
względną kontrolę dawki.

Sterylizacja sprzętu medycznego wymaga absolutnege kalibrowania zarówno
samej wiązki elektronowej przy zadanych parametrach prądowych i energetycznych
(i oczywiście szybkości transportera), jak i rutynowych dozymetrów. Zasadniczą
metodą bezwzględnego kalibrowania jest metoda kalorymetryczna-niezależra ani od
energii elektronów ani od mocy dawki. W warunkach pracy akceleratorów
impulsowych (długość impulsów ok. 5fis) o mocy rzędu 10 kW stosuje się prosty,
quasi-adiabatyczny kalorymetr wodny z termistorowym czujnikiem temperaturowym
i termoizolacją z ekspandowanego polistyrenu o niskiej gęstości. Typowa dawka
sterylizacyjna ( 25-35 kGy} ganeruje około 10-stcpniowy przyrost temperatury wody,
łatwo i dokładnie mierzalny termistorsm termometrycznym (praktyczna rozdzielczość
temperaturowa lepsza od dziesiątych części stopnia).Kalibrując kalorymetrycznie
wiązkę elektronową dartego akceleratora można dopasować wzajemnie prąd folii
monitorowanej i prędkość przesuwu tmsportera ( przy stałej energii elektronów
)-odDOWiadając9 wybranej dawce wyrażonej w kGy, Następnie dla potrzeb kontroli
rutynowej kaiibruje się również kalorymetrycznie folię z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu ( produkcji niemieckiej ), o grubości 260/* rn, którego zaczernienie
jest liniową funkcją dawki elektronowej. Odpowiedź dozymetryczną dozymetru z folii
PCV określa się spektrofotometrycznie-poprzez pomiar indukowanej radiacyjnie
absorbcji optycznej, przy długości fali 393-395 nm. Bezpośrednio po zakończeniu
napromieniania próbki folii PCV stabilizuje się poprzez wygrzewanie w cieplarce :L
płaszczem wodnym - w temperaturze 70p °C w ciągu 30 min. Przy dużej skali
sterylizacji na poziomie miiionow sztuk sprzętu medycznego rocznie zużycie folii
dozymet'ycznej z PCV jest rzędu kilkudziesięciu kilogramów i inne folie
dozymetryczne takie jak poliestrowe.polimetakrylowe, poliwęglanowe czy z trójoctanu
celulozy są w tak dużych ilościach zbyt drogie w pcrównaniu z PCV. Ciekłe
dozymetry chemiczne - np. dozymetr Fricke'go lub cerowy są bardzo dokładne i
pełnią rolę tzw.wtórnych wzorców dozymetrycznych , ale nie są wygodne w
warunkach masowej sterylizacji i ich zastosowanie jest dlatego sporadyczne. Bardzo
obiecującym układem dozymetrycznym jest l-alanina w której w wyniku
napromieniania powstają długożyciowe rodniki z niesparowanymi spinami, mierzalne
ilościowo przy użyciu spektrometrów EPR. Zakres dozymetru alaninowego,
lansowanego przez IAEA jako dozymetr odniesienia , jest szeroki: od małych dawek
stosowanych w radiacyjnej obróbce żywności i zwalczaniu szkodliwych owadów i
pasożytów do dawek stosowanych w sterylizacji sprzętu medycznego.
Ograniczeniem tej metody jest bardzo wysoka cena spektrometrów EPR. Pomiar
EPR można zastąpić oznaczaniem amoniaku powstającego równolegle z
długożyciowymi rodnikami , jednakże procedura analityczna jest zbyt niewygodna
w praktyce sterylizacyjnej. Należałoby jeszcze wspomnieć o dozymetrze z
barwionego lub bezbarwnego polimetakrylanu metylu ( Red Perspex ), popularnego
w krajach zachodnich, którego zmianę zabarwienia określa się również
spektrofotometrycznie, ale jego cena jest zbyt wygórowana jak na obecne warunki
ekonomiczne kraju.

W trakcie masowej obróbki sterylizacyjnej jest stosunkowo łatwo o pomylenie
sprzętu napromienionego od nienapromienionego. W tym celu stosuje się
tzw. wskaźniki lub inaczej indykatory , które w wyniku napromieniania dawką
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sterylizacyjną zmieniają wyraźnie wyjściową barwę. Są one dodatkowo wyposażone
w samoprzylepne podłoże, co bardzo ufatwia masowe oznakowanie sterylizowanego
sprzętu. W Poisce stosuje się indykatory dawki produkcji węgierskiej - pod nazwą
fabryczną "Megarai S", zmieniającą barwę z wyjściowej żółtawej na ciemnofioletową.
Wyraźna zmiana barwy ma miejsce przy dawce od 10 kGy wzwyż. Ze względów
oszczędnościowych na pojedynczy pojemnik do sterylizacji sprzętu medycznego
wystarcza odpowiednio pocięty wskaźnik o powierzchni poniżej 1 cm2.
Przeprowadza się badania nad układami wskaźnikowymi z wielobarwna, odpowiedzią
na dawkę, co tym samym stanowi uproszczony dozymetr wizualny. Takie
wielobarwne wskaźniki produkują m.in. Indie i Rosja.

Dawka jest wystarczającm parametrem kontrolnym, analogicznie jak temperatura
w procesie tradycyjnej sterylizacji termicznej. Tak, jak obecnie do rzadkości należy
umieszczanie testów mikrobiologicznych (zwanych potocznie sporotestami) w
systemie sterylizacji termicznej (jeśii temperatura i jej rozkład są znane) tak i teraz
w praktyce sterylizacji radiacyjnej uważa się za niepotrzebną stratę czasu i kosztów
wprowadzania sporotestów, a nawet przeprowadzanie wyrywkowych prób
mikrobiologicznych - posiewów, na jałowość produktów z poszczególnych partii
sprzętu poddanych obróbce radiacyjnej. Przy najczęściej przyjętym poziomie dawki
na 28-35 kGy niezawodność sterylizacji wynosi przeciętnie 1 na milion (tzw. sterility
assurance level •• "SAL"), co oznacza , że w przypadku każdorazowej kontroli
mikrobiologicznej jałowości należałoby poddać niszczącym próbom znaczny procent
napromienionego sprzętu medycznego. Tym niemniej w latach siedemdziesiątych w
trakcie zdobywania doświadczeń sterylizacyjnych w skali półtechnicznej stosowano
sporotesty (szczep Bacillus subtilis) uzyskując SAL na wymaganym poziomie

6 )
Omówione wyżej dozymetry powinny umożliwić ilościową kontrolę równomierności

napromieniania stosunkowe grubych warstw sprzętu medycznego, sterylizowanego
w akceleratorach elektronów o energii 10 MeV, których zasięg maksymalny w
materiale o gęstości 1 g/cm3 wynosi do 5 cm (napromienianie jednostronne} a
użyteczny 2.5 g/cm2. W praktyce stosuje się sprzęt medyczny o dość
skomplikowanych kształtach jak np.strzykawki jednorazowego użytku, czy też
wzierniki ginekologiczne co powoduje niejednorodny rozkład przestrzenny dawki
elektronowej w wyniku odbić, rozproszeń i dużych różnic absorbeji w
poszczególnych elementach materiałowych danego sprzętu. Pomiary kontrolne
typowych konfiguracji załadowczych sprzętu w pojemnikach do napromienień
przeprowadzane przy pomocy długich pasków z PCV wykazują skomplikowane
rozrzuty dawki, przypominające wizualnie rozkład tzw."białego szumu", jednakże te
rozrzuty dawki nie przekraczają zasadniczo dużych granic, tzn. mieszczą się w
przedziale ±_12%. odpowiada to stosunkowi dawki maksymalnej do minimalnej ok
1.30. Ponieważ w dużej skali sterylizacji nie jest możliwa kontrola mikrobiologiczna
każdego, indywidualnego wyrobu, to celowe jest ilościowe porównanie w
identycznych warunkach napromieniania drobnych elementów półprzewodnikowych,
których parametry po obróbce radiacyjnej są kontrolowane szybkimi testerami
automatycznymi.

W ten sposób wielokrotnie sprawdzono wysoki stopień niezawodności
napromieniań sterylizacyjnych w ICHTJ, ponieważ poddawane obróbce radiacyjnej
w takich samych warunkach diody krzemowe typ BY-350 (6 do 10 tysięcy sztuk
w pojedynczym pojemniku) wykazały na drodze indywidualnych pomiarów
odpowiednich parametrów elektrycznych pochłonięcie dokładnie zaplanowanej dawki
elektronowej.
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W trakcie dwudziestoletniej praktyki sterylizacyjnej ilość niedoprornienionych
wyrobów poddawanych wyjaławianiu wiązką elektronową z akceleratora LAE-13/9
jest praktycznie pomijalna i spełnia odpowiednie wymagania Międzynarodowej
Organizacji Ochrony Zdrowia (WHO), co dobrze świadczy o stosowanych metodach
dozymetrycznych.

W pierwszych latach zdobywania doświadczeń w zakresie sterylizacji radiacyjnej
zdarzały się sporadyczne przypadki przekroczenia planowanej dawki, ale wiązało
się to wyłącznie ?. wadami konstrukcyjnymi transportera, który jak wiadomo jest
zakupywany oddzielnie i nie wchodzi w skład urządzeń objętych projektami
iechnicznymi akceleratorów. Po wykonaniu odpowiednich modyfikacji powyższe
trudności są praktycznie wyeliminowane.
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ZASADY DOPUSZCZANIA WYROBÓW
STERYLIZOWANYCH RADIACYJNIE

DO STOSOWANIA W MEDYCYNIE

Teresa Achmatowicz

Instytut Leków

W Polsce dopuszczanie wyrobów o przeznaczeniu medycznym do stosowania w
otwartej i zamkniętej służbie zdrowia przeprowadza się zgodnie z ustawą z
10 października 1991 roku /Dziennik Ustaw nr 105, poz.452 /oraz z późniejszymi
rozporządzeniami, instytut Leków jest jednostką upoważnioną do przeprowadzania
badań i wystawiania stosownej oceny, na podstawie której wydawany jest atest lub
certyfikat Instytutu Leków, lub po przeprowadzonych dodatkowo badaniach
klinicznych w wytypowanych ośrodkach i zatwierdzeniu przez Komisję Rejestracji
Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dokonywany jest wpis do
rejestru Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Upoważniają one producentów
lub importerów do dystrybucji środka farmaceutycznego lub materiału medycznego
w sieci hurtowni farmaceutycznych lub aptekach.

Zasady dopuszczania wyrobów medycznych są dostępne w postaci różnych
przepisów, wśród których należy wymienić przede wszystkim farmakopee i normy.
W Farmakopei Polskiej IV znalazły się monografie dot. wyrobów sanitarnych takich
jak wata czy gaza, a w Farmakopei Polskiej V na wzór Farmakopei Europejskiej,
Brytyjskiej i USP /farmakopea amerykańska/ opisana została metoda sterylizacji
radiacyjnej, ale niestety w bardzo okrojonej postaci. W obu polskich farmakopeach
opisane są metody analityczne, które winny być stosowane do oceny zarówno
leków jak i wyrobów medycznych. W wyżej wymienionych farmakopeach
zagranicznych zawarte są wymagania i metody badań surowców, stosowanych do
produkcji sprzętu medycznego, a w BPh i USP dodatkowo szeroko pojęte materiały
opatrunkowe, nici chirurgiczne, plastry itp.

Natomiast w standardach rangi państwowej lub międzynarodowej są opisane
metody badań i podane wymagania dla konkretnych wyrobów łącznie z
opakowaniem i obowiązującą treścią etykiety. Międzynarodowa organizacja
normalizacyjna w skrócie ISO wydaje liczne dokumenty, będące w zasadzie
zaleceniami, a nie normą prawną. Wśrćd dokumentów tej organizacji jest zbiór
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przepisów regulujących sterylizację radiacyjną / norma ISO/DIS 11137 /, aie tylko
w zakresie samego procesu wyjaławiania.

Podstawowym i jedynym kryterium oceny sprzętu medycznego jest jego dobra
jakość, zgodna z wymaganiami stawianymi wyrobom o konkretnym przeznaczeniu.
Producenci zgłaszający wyroby medyczne do badań mają obowiązek dostarczyć
deklarację surowcową, informację o sposobie przeprowadzonej sterylizacji i podać
normę jakiej wyrób odpowiada. Dane te są wykorzystane przy ustalaniu programu
badań. W programie tym są następujące badania: biologiczne, toksykologikczne,
chemiczne, morfologiczne, fizyczne i mechaniczne.

Zakres badań zależy od czasu i rodzaju kontaktu wyrobu z pacjentem. W
zależności od czasu kontaktu rozróżnia się trzy grupy wyrobów
- krótkotrwale do 24 godzin,
- przedłużenie do 30 dni,
- długotrwale powyżej 30 dni.

W zależności od rodzaju kontaktu wyroby dzieli się na:
1/ nie mające kontaktu,
2/ kontaktujące się powierzchniowo ze skórą np. elektrody, bandaże, taśmy

mocujące, monitory różnego typu,
3/ kontaktujące się ze śluzówką np. soczewki kontaktowe, cewniki urologiczne,

wzierniki ginekologiczne, sondy jelitowe itp.
4/ Kontaktujące się z uszkodzoną tkanką zewnętrzną np. opatrunki pooparzeniowe,

na ropiejące i trudno gojące się rany,
5/ wyroby stosowane zewnętrznie, mające kontakt:

- pośredni z krwiobiegiem np. zestawy do podawania dożylnego krwi i różnego
rodzaju płynów ,

- bezpośredni z tkankami np. laparoskopy, artroskopy, układy do drenażu,
cementy dentystyczne itp.

- bezpośredni z krwią np. katetery dożylne, niektóre elektrody, oksygenatory, linie
zewnętrzne krwi doprowadzające krew do dializatora i następnie
doprowadzające ponownie do pacjenta, hemoadsoprbenty i
immunoadsorbenty

6/ implanty kontaktujące się z:
- tkankami, kośćmi lub dentyną np. gwoździe, pfytki, szpilki ortopedyczne,

cementy kostne, stymulatory, sztuczne ścięgna, sztuczna krtań, podwiązki nici,
- krwią np elektrody, sztuczne zastawki serca, protezy naczyniowe, sztuczne

przetoki tętniczo-żylne itp.
Badania chemiczne i fizyko-mechaniczne są prowadzone dla wszystkich wyrobów

medycznych, W tabeli zaczerpniętej z normy ISO/DIS 10993-1 przedstawiony jest
program badań wyrobów w zależności od ich przeznaczenia. Każdy wyrób jest
traktowany indywidualnie i w zależności od użytych surowców i półproduktów,
sposobu produkcji, sterylizacji, przeznaczenia i innych czynników ustala sie program
badań.

Przy wyborze metody sterylizacji producent powinien uwzględnić wrażliwość
materiału na czynnik sterylizujący tj. ciepłoczułość, zdolność absorbowania tlenku
etylenu wrażliwość radiacyjna itp.

Nie można sterylizować termicznie sprzętu wykonanego z materiałów
polimerowych, ponieważ większość z nich nie wytrzymuje temperatury sterylizacji i
ulega deformacjom. Sterylizacja ga/ow3 sprzętu, w skład którego wchodzą
elastomery np. poliuretanowe wymagają długotrwałego wietrzenia, ponieważ
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dopuszczalna pozostałość tlenku etylenu w zależności od przeznaczenia wyrobu
jest na poziorrVe kilku - kilkunastu ppm.

Sprzęt medyczny taki jak kaniule do długotrwałych wiewów dożylnych lub
przyrządy do kateteryzacji żył wykonane z policzterofluc.cetyler.u, tworzywa
uznawanego za najlepsze, nie mogą być sterylizowane racliacyjnie z powodu braki;
odporności radiacyjnej. Promieniowanie jonizujące niszczy strukturę makrocząsteczK;

i powoduje pełną utratę własności wytrzymałościowych. Innym przykładem może
być plastyfikowany polichlorek winylu, powszechnie stosowany do produkcji
zestawów do przetoczeń, cewników i innych. W wyniku radiolizy tego elastomeru
następuje oderwanie cząsteczki chlorowodoru, która następnie już poza polem
promieniowamia jonizującego inicjuje łańcuch reakcji postępującej degradacji. Aby
temu zapobiec producenci dodają różnorodne stabilizatory, irające pochłaniać
wytwarzany chlorowodór i hamować proces degradacji. Najbardziej popularnymi
stabilizatorami są związki cynoorganiczne. Niestety przepisy farmakopeaine nie
dopuszczają tych związków do stosowania w wyrobach kontaktującymi się z krwią.

Polipropylen - surowiec szeroko stosowany do produkcji strzykawek pod
wpływem promieniowania jonizującego ulega również degradacji, ale zastosowanie
odpowiednich warunków sterylizacji o wysokiej mocy dawki - główn.e
promieniowania elektronowego oraz zastosowanie* oligomerów lub inych dodatków
mogą ograniczyć ten proces, instytut Chemii i Techniki Jądrowej opracował raki
polipropylen - przeszedł on długotrwałe badania z rezultatem pozytywnym. Został
dopuszczony do produkcji strzykawek , które uzyskały również dobrą opinię
instytutu Leków i użytkowników.

Wyroby medyczne sterylizowane radiacyjnie muszą przejść takie same badania
jak sprzęt sterylizowany gazowo z wyjątkiem oznaczania pozostałości tlenku
etylenu, ale rozszerzone o badania parametrów najbardziej wrażliwych na działanie
promieniowania. W przypadku polipropylenu byłoby to badanie własności
wytrzymałościowych w całym okresie odpowiedzialności producenta, a w przypadku
dopuszczenia wyrobów z plastyfikatu polichlorku winylu o badania krwiozgodnośd
w deklarowanym okresie odpowiedzialności.

Tak więc sprzęt medyczny sterylizowany radiacyjnie przed wydaniem orzeczenia
o jego stosowaniu musi mieć dopuszczone surowce, zgodnie z kryterium oceny
podanej w odpowiedniej monografii Farmakopei Europejskiej dla surowców z
których jest wykonany, a następnie musi być zbadany w postaci finalnej, już po
sterylizacji. Przeprowadza się następujące badania :
- migracja związków niskocząsteczkowych do układów modelowych /woda, r-r

wodno-alkoholowy, heksan, ofej sezamowy, płyny fizjologiczne itp./,
- rozpuszczalność w wybranych rozpuszczalnikach,
- powstawanie nowych związków /TLC/
- krwiozgodność,
- toksyczność komórkowa,
- działanie drażniące,
- własności fizyko-mechaniczne,
- jałowość,
- brak ciał gorączkotwórczych,
- inne, specyficzne dla danego zastosowania.

Badania gotowego wyrobu przeprowadza się w całym przewidywanym okresie
odpowiedzialności producenta. Podobnie jak sprzęt, badaniom podlegają
opakowania, które muszą być dodatkowo b^ciane w aspekcie ba;iorowości dia
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wybranych szczepów bakterii w całym okresie odpowiedzialności producenta i
przepuszczalności czynnika sterylizującego.

Wprowadzenie sprzętu jednorazowego użytku miało na celu wykluczenie
ponownego użycia wyrobu. W trudnej sytuacji naszej służby zdrowia Instytut Leków
często spotyka się z pytaniem, czy przeterminowane wyroby medyczne mogą być
resterylizowane. Odpowiedź jest jedna - nie powinny, ponieważ tworzywo się
starzeje, a czynnik sterylizujący może dodatkowo pogorszyć jego jakość. W żadnym
•wypadku nie można resterylizować tlenkiem etylenu /np. w przypadku uszkodzenia
opakowania/ sprzętu, który uprzednio był sterylizowany radiacyjnie. Istnieje bowiem
obawa, że powstałe produkty radiolizy np. chlorowodór będzie reagował z tienkiem
etylenu i powstanie silnia toksyczna chlohydryna etylenu. Aby temu zapobiec nie
dopuszcza się powtórnej sterylizacji.
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A - kontakt do 24 godzin, B - kontakt do 30 dni, C - kontakt stały.



MIĘDZYNARODOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE
STERYLIZACJI RADIACYJNEJ

Iwona Kaluska

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej

Wstęp

W ramach ISO ( International Organization for Standardization ) powstał zespół
TC 198 ( Technical Committee ), mający za zadanie opracowanie norm,
dotyczących sterylizacji produktów medycznych. W zespole tym rozpoczęło pracę
9 grup roboczych ( Working Groups WG ), rozpatrujących różne zagadnienia
związane ze sterylizacją. Grupa robocza WG 2 ma za zadanie opracowanie normy,
dotyczącej sterylizacji radiacyjnej. W październiku 1990 roku został zarejestrowany
projekt normy ISO/DIS 11137 Sterilization of health care products—Methods for
validation and routine control—Gamma and electron beam radiation sterilization. W
chwili obecnej obowiązuje druga wersja tego dokumentu, a tytuł został zmieniony
na Sterilization of health care products —Requirement for validation and routine
control —radiation sterilization. Na spotkaniu grupy WG2, które odbyło się w
Ottawie w sierpniu 1993r. dokonano już ostatnich korekt tego
dokumentu.Poprawiony tekst będzie przygotowany do druku do 30 września 1993r.
i po przetłumaczeniu na j.francuski będzie obowiązywać jako Norna
Międzynarodowa. Warto również w tym miejscu wspomnieć, że grupa WG2
rozpoczęła prace nad dokumentami o symbolach ISO/WD 13409-1 i ISO/WD
13409-2, które dotyczą innych metod wyznaczania dawek.

Zasady określania sterylności

Przedmiotem projektów norm, zarówno europejskich jak i międzynarodowych,
dotyczących sterylizacji radiacyjnej są wymagania zapewniające, że wszystkie
czynności związane z procesem sterylizacji radiacyjnej są właściwie wykonane.
Czynności te obejmują wszystkie udokumentowane programy prac wykazujące, że
proces radiacyjny prowadzony w ściśle zdefiniowanych warunkach będzie
dostarczać produkty, poddane działaniu wcześniej ustalonych minimalnych i
maksymalnych dawek. Napromieniowanie jako zatwierdzony i rzetelnie kontrolowany
proces sterylizacji nie jest jedynym czynnikiem zapewniającym, że produkt jest
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sterylny i może być użyty zgodnie z przeznaczeniem. Szczególna uwaga powinna
być zwrócona ia stan mikrobiologiczny surowców i/lub składników, własności
opakowań i na kontrolę otoczenia, w którym towar jest produkowany, pakowany i
przetrzymywany. Produkt sterylny to taki produkt, który pozbawiony jest wszelkich
żywych mikroorganizmów. Rzeczy produkowane wedfug ściśle określonych i
kontrolowanych warunków przemysłowych zawierają, zawsze jakiś poziom
mikroorganizmów na swojej powierzchni. I takie produkty, zgodnie z definicją są
niesterylne a celem procesu sterylizacji jest zniszczenie zanieczyszczeń, znajdujących
się na niesteryinych produktach. Zniszczenie mikroorganizmów metodami fizycznymi
czy chemicznymi podlega prawu -wykładniczemu. Zgodnie z tym zawsze można
obliczyć niezerowe prawdopodobieństwo przeżycia mikroorganizmów bez względu
na wzmocnienie dostarczonej dawki. Czyli sterylność w znaczeniu absolutnym nie
może być zapewniona. Możemy tylko mówić o poziomie zapewnienia sterylności -
w języku angielskim sterilization assurance ievel ( SAL ). Termin ten jest
zdefiniowany jako prawdopodobieństwo przeżycia mikroorganizmów na każdym
indywidualnym jednostkowym produkcie po napromienieniu w celu otrzymania
zatwierdzonego procesu sterylizacji. SAL jest wyrażany jako 10"n. Producent jest
odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie operacje, związane z produkcją,
sten/fizacją i jakością SAL dla danego produktu są odpowiednie i prawidłowo
przeprowadzone. Osoba napromieniowująca jest odpowiedzialna za dostarczenie
wymaganej dawki, określonej w instrukcji napromieniania danego produktu.

Omówienie projektu normy ISO/DIS 11137.2

Zasadniczy dokument opisuje wymagania, dotyczące kwalifikacji produktu i
materiałów opakowaniowych oraz wyboru dawki sterylizacyjnej, wymagania
dotyczące urządzeń do napromieniania, wymagania dotyczące samego procesu
napromieniowania oraz wymagania stawiane, by w/w punkty miały moc prawną.
Dokument omawia również proces rutynowej kontroli, a więc sposób dostarczania
produktu do sterylizacji, jego przyjęcie i sposób magazynowania przed i po
sterylizacji. Dokument ten zawiera również trzy aneksy, które stanowią tylko część
informacyjną a nie nakazową. Aneks A dotyczy kwalifikacji materiałów, z których
wykonywany jest sprzęt medyczny i materiały opakowaniowe. Aneks 8 opisuje
metody ustalania dawki sterylizacyjnej. Aneks C opisuje metody dozymetryczne i
aparaturę kontrolną. Norma nie dotyczy projektów urządzeń, licencjonowania
urządzeń, szkolenia operatorów i nic nie mówi o przepisach BHP.Norma również
nie oszacowywuje przydatności wysterylizowanych produktów.

W praktyce, minimalna dawka 25 kGy została zaakceptowana przez większość
krajów jako dawka wystarczająca do sterylizacji radiacyjnej sprzętu medycznego
pod warunkiem, że zanieczyszczenie produktu mikroorganizmami nie przekroczy
ustalonego maksimum. Jednakże istnieje wieledokumentacji potwierdzających, że
nawet przy znacznie niższych dawkach produkty spełniają wymagania stawiane
produktom sterylnym. Dlatego też dokumenty AAMI proponują inne metody
określania dawki sterylizacyjnej. Wszystkie te metody bazują na założeniu otrzymania
informacji z zachowania się populacji, gdy dawka promieniowania zapewnia SAL
10'2 i następnie poprzez zastosowanie przeliczników ekstrapoluje się je
eto SAL W6.
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Omówienie metodyki postępowania w celu otrzymania świadectwa ważności
procesu sterylizacji.

1. Wymagania dotyczące produktu i materiałów opakowaniowych.
Przed zastosowaniem sterylizacji radiacyjnej do produktów medycznych należy
rozważyć wpływ promieniowania na materiały, z których są wykonane produkty
( lub składniki produktów ) i ich opakowanie. Należy przeprowadzić badania
w/kazująca trwałość użytkową produktu przez określony czas składowania. Te
badania powinny sprawdzać każdą specyficzną własność istotną dla sprawnego
działania produktu. Należy określić maksymalną dopuszczalną dawkę dla każdego
produktu i opakowania. W tym celu można wykorzystać dane zawarte w aneksie
A.

2. Określenie minimalnej dawki sterylizacyjnej
Minimalna dawka sterylizacyjna powinna być określona na podstawie danych o
ilości i odporności radiacyjnej naturalnej populacji drobnoustrojów, występujących
na i wewnątrz produktu, który będzie poddany sterylizacji, przy założeniu
określonego SAL. Metody opisujące ustalenie dawki są zebrane w aneksie B.
Metoda 1 wymaga by znana była ilość zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Test
sterylizacyjny jest przeprowadzany na 100 próbkach napromienionych daną
dawką. Jeżeli wynik napromieniania 100 próbek jest zadawalający, dawka
sterylizacyjna jest obliczana za pomocą tabeli podanej w tekście. Tabela ta
zawiera współczynniki ekstrapolacji, które wzrastają w miarę zwiększania się ilości
zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bazuje na założeniu dawki sterylizacyjnej 25
kGy dia zanieczyszczeń mikroorganizmami 10OO/produkt. Metoda 2 nie wymaga
informacji na temat zanieczyszczeń mikroorganizmami. Z tego względu wymagane
jest przygotowanie większej ilości materiału niż w metodzie 1. Metoda 2 wymaga
po 20 próbek z trzech różnych szarż produkcyjnych, napromieniowanych
dziewięcioma dawkami zwiększającymi się o 2kGy. Z otrzymanych wyników
oblicza się dawkę, którą napromieniowywuje się 100 próbek. Jeżeli wynik jest
zadawalający, dawka sterylizacyjna może być wyliczona według podanych w
tekście wzorów. Metoda 2 ma dwa warianty - wariant A stosuje się do
produktów, których zanieczyszczenia mikroorganizmami są wynikiem operacji i
procesów technologicznych, wariant B stosuje się do produktów z bardzo niskim
poziomem zanieczyszczenia mikroorganizmami. Ustalenie dawki sterylizacyjnej
powinno być dla każdego źródła niezależne (np. nie można wyników otrzymanych
dla źródła gamma wykorzystać przy napromieniowaniu wiązką elektronową ).

3. Kwalifikacja instalacji
A/' dokumentacja dotycząca urządzenia

Istniejąca dokumentacja powinna opisywać urządzenie do napromieniania.
Dokumentacja ta powinna zawierać:
a/ wykaz wszystkich części urządzenia i ich charakterystykę
b/ opis pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie, ze szczególnym

uwzględnieniem sposcbu rozdziału produktów napromieniowanych od
nienapromieniowanych

c/ opis konstrukcji i działania transportera
c/ opis konstrukcji i wymiarów kontenerów do napromieniania
e/ opis sposobu obsługi urządzenia do napromienia i współpracującego z nim

transportera
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f/ dla źródeł gamma- datowane świadectwo, mówiące o aktywności źródła i o
rozmieszczeniu poszczególnych kapsuł ze źródłami

g/ opis wszelkich modyfikacji poczynionych w czasie instalowania
B/ charakterystyka urządzenia do napromieniania

Celem tego etapu jest scharakteryzowanie urządzenia do napromieniania z
uwzględnieniem wzmocnienia rozkładu i powtarzalności dostarczonej dawki
Informacje te pozwalają na wyznaczenie parametrów napromieniania, stałych
szybkości procesu i jednorodności przestrzennej mocy dawki. Rozkład izodóz
charakteryzuje rozkład dawki w całej objętości kontenera do napromieniować
wypełnionego materiałem o homogenicznej gęstości. Jeżeli jest więcej niż jedna
droga przejścia przez urządzenie do napromieniania, rozkład izodóz powinien
być wykonany dla każdej z nich. Informacje o tym można znaieźć w aneksie C.

4. Kwalifikacja procesu
A/ Określenie wzorca upakowania produktu

Wzorcowe upakowanis powinno być określone dla każdego typu produktu
indywidualnie. Wykaz taki powinien zawierać:
a/ opis opakowanego produktu tzn.jego wymiary i gęstość oraz jeżeli jest to

istotne, kierunek ułożenia produktu w opakowaniu zbiorczym
b/ opis wzorcowego upakowania produktu w kontenerze do napromieniania
c/ opis kontenera do napromieniowania i jego wymiary
til dla akceleratora elektronowego- orientacja produktu w stosunku do przesuwu

transportera i wiązki elektronowej
B/ Rozkład przestrzenny dawki w produkcie

Rozkład izodóz powinien być wykonany w celu określenia stref maksymalnej i
minimalnej dawki w całej objętości produktu. Umożliwi to również oszacowenie
powtarzalności procesu. Dane te powinny być wykorzystywane w rutynowych
napromieniowywaniach do kontrolowania rozkładu dawki. Rozkład izodóz jest
okreśiany poprzez rozłożenie odpowiedniej ilości dozymetrów w całej przestrzeni
kontenera wypełnionego produktem zgodnie ze specyfikacją na wzorcowe
upakowanie produktu.

S.Świadectwo ważności
Wszystkie informacje zebrane podczas kwalifikacji produktu, instalacji i procesu
powinny być spisane w formie dokumentu i zatwierdzone przez upoważnione do
tego instancje. W regularnych odcinkach czasowych po vinny być
przeprowadzane kontrole urządzenia do napromieniania oraz sprawdzanie dawki
sterylizacyjnej, w celu zapewnienia minimalnej dawki sterylizacyjnej.

Różnice w przepisach międzynarodowych i europejskich

W chwili obecnej opracowywane są zarówno projekty normy europejskiej, jak i
międzynarodowej.dotyczące sterylizacji radiacyjnej. Projekt normy europejskiej jest
oznaczony pr EN 552, natomiast projekt normy międzynarodowej ma symbol
ISO/DIS 11137.2. Za koordynację prac w grupie europejskiej jest odpowiedzialny
CEN (European Committee for Standardization ) z siedzibą w Brukseli, za prace
w komisji międzynarodowej M M I ( Association for the Advancement of Medical
Instrumentation ). W skład europejskiej grupy wchodzą przedstawiciele osiemnastu
państw ( Polska nie jest członkiem CEN ). W skład grupy międzynarodowej
wchodzą przedstawiciele 21 krajów - członkowie stali i przedstawiciele 13 krajów
członkowie obserwatorzy. Poiscy przedstawiciele zostali przyjęci do grupy roboczej
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WG2 tzn. Radiation Sterilization w lipcu 1992r. Projekty obu dokumentów są bardzo
zbliżone w treści, aczkoiwiek norma międzynarodowa obejmuje szerszy zakres
działania. ! tak:
• projekt normy europejskiej dotyczy "medical devices", czyli tylko sprzętu

medycznego, natomiast norma międzynarodowa dotyczy "health care products",
czyli wszystkich produktów służących ochronie zdrowia. Termin "health care
product" obejmuje sprzęt medyczny i produkty medyczne np. lekarstwa,
szczepionki, płyny infuzyjne i diagnostyki in vitro.

- w projekcie normy europejskiej sterylizację przeprowadza się w źródłach gamma
i w akceleratorach o energii przyspieszonych elektronów nie większej niż 10 MeV.
W normie ISO sterylizację radiacyjną przeprowadza się w źródłach gamma lub
wiązką elektronową lub wiązką promieniowania X z akceleratorów elektronowych.
Wprawdzie w chwili obecnej promieniowanie hamowania nie jest jeszcze
wykorzystywane na skaię przemysłową, ale metoda ta została włączona do
normy, gdyż badania naukowe wskazują na duże możliwości aplikacyjne
promieniowania X w sterylizacji radiacyjnej.

- najistotniejszą rzeczą różniącą te dwa projekty jest stosowana minimalna dawka.
Projekt europejski dopuszcza minimalną dawkę 25kGy. W normie ISO dopuszcza
się stosowanie innych dawek w zależności od badań zanieczyszczeń
mikrobiologicznych i przyjętego poziomu zapewnienia sterylności (SAL).
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Sterylizacja Radiacyjna w Raktyce Banków Tkanek

Janusz Komender i Andrzej Komender

Zakład Transplantologii, Instytutu Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie.

1.1 Bankowanie tkanek.

Rozwój technik operacyjnych w wielu gałęziach medycyny klinicznej umożliwił
szerokie wprowadzenie transplantacji tkanek. Okazało się jednak, że dostępność
tkanek autologicznych do przeszczepiania jest ograniczona i powstała potrzeba
posłużenia się tkankami allogenicznymi, głównie ze zwłok. Od dziesiątków lat
przygotowaniem takich przeszczepów zajmują się wyspecjalizowane laboratoria
"banki tkanek". Techniki konserwacyjne, kontrole materiału przygotowywanego do
przeszczepienia, zastosowania kliniczne przeszczepów konserwowanych stały się
nową, interdyscyplinarną specjalnością medyczną (J.Komender, Przeszczepy
Biostatyczne 1981) i omówieniem niektórych elementów jej stanu aktualnego
zajmiemy się w niniejszej publikacji.

Zakłada się, że tkanki konserwowane stanowią przede wszystkim materiał
ulegający powolnemu zastępowaniu tkankami biorcy. Zasadniczymi procesami
biologicznymi, które zachodzą po przeszczepieniu tkanek konserwowanych i które
uzasadniają takie formy leczenia są:
1) Pobudzanie regeneracji tkanek w miejscu wszczepienia, np. po przeszczepieniu

kości.
2) Spełnianie funkcji podporowych do czasu odtworzenia się tkanek biorcy w

miejscu wszczepienia, np. przez kość i chrząstkę.
3) Zastąpienie mechanicznych funkcji fizjologicznych, uszkodzonych narządów np.

kosteczek słuchowych i zastawek serca.
4) Ochrona przed zakażeniem i utratą płynów tkankowych, przez przeszczepy

konserwowanej skóry allo- lub ksenogenicznej.
Wybór metody konserwacji jest zależny od rodzaju tkanki i roli przeszczepu.

Kwalifikacja dawców przeszczepów, ze względu na możliwość przeniesienia chorób
infekcyjnych przeszczepem musi być bardzo skrupulatna. Metod konserwacyjnych
jest wiele (A. Komender, 1981) przeważają jednak:
a) zamrażanie do temperatury ciekłych gazów i przechowywanie w tej temperaturze

do czasu zastosowania przeszczepu,
b) liofilizacja przeszczepu
c) jego stabilizacja różnymi czynnikami chemicznymi np. aldehydem glutarowym.
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Przeszczep biostatyczny powinien być sterylny a więc większość metod
konserwacji tkanek przewiduje ich sterylizaje głównie przy użyciu energii
promieniowania, wysokiej temperatur/ lub czynników chemicznych takich jak np.
tlenek etylenu. Zalety i niedogodności poszczególnych technik konserwowania są
przedmiotem licznych badań i dyskusji, zwłaszcza, że wobec procesów
integracyjnych w różnych dziedzinach życia w Europie i te sprawy będą podlegały
standaryzacji.

Chociaż banki tkanek zajmują się głównie przygotwywaniem martwych
biostatycznych przeszczepów to jednak coraz częściej dochodzi do konserwowania
żywych komórek i tkanek do przeszczepienia. Można tu wymienić: bankowanie
żywych keratynocytów, zachowanie żywotności śródbłonka w zastawkach serca
(A.Dziatkowiak i wsp.1S91, R.Cichoń 1991), konserwowanie żywych chrząstek
powierzchni stawowych i badania nad konserwowaniem wysp Langerhansa (M.Sabat
i wsp. Transplantologia Dzisiaj, 1991)). Te metodyczne możliwości zbliżają
problematykę konserwowania narządów żywych i bankowanie tkanek. Od roku 1963
działają w Polsce wyspecjalizowane laboratoria, banki tkanek i przygotowujące
przeszczepy biostatyczne, allo- lub ksenogeniczne dla potrzeb wielu działów
medycyny zabiegowej (J.Komender, PTL,XLV,46,1990). Obecnie, ponad 250 szpitali
w kraju korzysta z ich usług. Do tej pory liczba przygotowanych przez banki
tkanek i przeszczepów sięga blisko 300 tysięcy, z których wszystkie zostały
użyte do różnego typu operacji odtwórczych.

Działalność w dziedzinie konserwacji tkanek, dla potrzeb klinicznych w Polsce,
rozpoczął w roku 1963 Centralny Bank Tkanek przy Akademii Medycznej w
Warszawie, Bank Tkanek przy Ceniralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie
utworzono w roku 1966, Bank Tkanek przy Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w
Katowicach rozpoczoł działalność w roku 1967, a Ośrodek Kriobiologiczny
Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Kielcach w roku 1979. Ponadto istnieją także
lokalne banki tkanek przygotowujące przeszczepy dla potrzeb własnego oddziału,
są to np: rogówki lub kosteczki słuchowe. Banki tkanek przygotowują również
inne produkty tkankowe np. ksenogeniczną chrząstkę sproszkowaną, kolagen i
inne biopreparaty używane w lecznictwie.

1.2. Prawne aspekty bankowania tkanek.

Prawo polskie zezwala na pobieranie tkanek ze zwłok w celach lecznicznych
(Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991 roku j zakładach opieki zdrowotnej, art.24, punkt 2.
"Dopuszcza się pobranie ze zwłok narządów lub tkanek dla celów leczniczych,
jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu."). Ten sam akt (Art.25,
punkty 2 i 3) upoważnia lekarzy do pobrania narządów lub tkanek przed upływem
12 godzin od chwili śmierci pod warunkiem komisyjnego stwierdzenia zgonu,
pizyczym lekarze którzy mają narząd lub tkankę przeszczepić nie mogą
uczestniczyć w komisji stwierdzającej zgon. środowiska medyczne, zainteresowane
problematyką transplantologiczną, przygotowały projekt specjalnej "Ustawy o
pobieraniu i przeszczepianiu narządów i tkanek", który został przedłożony Sejmowi
R.P. jako projekt rządowy, zgłoszony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Ustawa ta powinna roztrzygnąć kilka ważnych problemów, które nie zostały
omówione w "Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej".
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1.3. Zachowanie czy modyfikacja własności tkankowych?

W pierwszym okresie działania banków tkanek dominowała opinia, że tkanki w
czasie konserwowania powinny zachować swoje składniki i cechy fizyczne w
możliwie niezmienionym stanie. Chociaż wiadomo było, że konserwowane tkanki
mają np. obniżoną immunogenność. Z czasem jednak pojawiało się coraz więcej
doniesień o tym, że zmieniona charakterystyka tkanek korzystnie wpływa na skutki
transplantacji. Najbardziej znanym przykładem jest stosowanie od lat kilkunastu
tzw. "zdemineralizowanej macierzy kostnej", opisanej przez M.Urista w 1963 roku.
Okazało się, że tkanka kostna allogeniczna po częściowym odwapnieniu łatwiej
wywołuje indukcję osteogenezy i przyspiesza regenerację kości w warunkach
klinicznych. Dzisiaj mechanizm biologiczny prowadzący do pobudzania osteogenezy
w przypadku przeszczepienia odwapnionej macierzy kostnej jest zrozumiały a nawet
doprowadzono do wyodrębnienia substancji (morfogenetyczne białko kostne, BMP)
pobudzające regeneracje kości. Niektóre z nich należą do rodziny tzw. transforming
growth factors i i mogą być uzyskiwane metodami biotechnologicznymi.

Innym przykładem może być znane od lat zjawisko zmiany charakteru kolagenu
wszczepialnego od sposobu sterylizacji. Kolagen sterylizowany radiacyjnie cechuje
się szybszą resorpcją i większą immunogenością (w układzie ksenogenicznym) niż
kolagen sterylizowany termicznie (A.Sliwowski i wsp. 1978).

Stosowane niekiedy w operacjach plastycznych powłok brzucha powiezie
ksenogeniczne po wytrawieniu trypsyną wykazują zmniejszoną immunogenność i
lepiej wgajają się w warunkach klinicznych (A.Komender i E.Lesiak -Cyganowska
1978, Arch. Immunol.Ther. Exp.,26; 1065).

Allogeniczna chrząstka stosowana często w operacjach plastycznych przez
laryngologów ulega czasami przyspieszonej resorpcji, co negatywnie wpływa na
wynik operacji. Jeśli jednak chrząstka przed konserwacją jest inkubowana w kwasie
soinym lub detergentach staje się bardzo oporna na resorpcję (A.Pawłowski i wsp.
Otoiaryngol.Pol.,40; 25,1986).

Wiadomo, że konserwowane glutaraldehydem zastawki serca stosowane w
klinice człowieka ulegają często uwapnieniu, doprowadzając do usztywnienia
zastawek i zaburzeń krążenia. Jeśli jednak zastawki serca konserwowane w ten
sam sposób są przed przeszczepieniem inkubowane w kwasie solnym lub
detergentach (odwapniane), to w warunkach doświadczalnych szybkość mineralizacji
jest dwukrotnie mniejsza (D.SIadowski i wsp Problems of Tissue Banking nad
Clinical Applications, ed. R.v.Versen, Berlin 1991,pp 96).

Z przedstawionych powyżej przykładów wynika, że tkanki przeszczepiane w
układzie allo- lub ksenogenicznym mogą nabywać korzystniejszych cech z punktu
widzenia zastosowania w transplantacjach klinicznych. Można więc sądzić, że
współczesna konserwacja tkanek polega raczej na celowej modyfikacji ich składu i
własności niż na pełnym ich zachowaniu.

Sterylizacja radiacyjna przeszczepów biostatycznych.

Trudno w tym miejscu przedstawiać szczegóły techniczne związane ze sterylizacją
radiacyjną, Większość rozdziałów tej publikacji opisuje je bardzo precyzyjnie.
Najważniejsze zasady stosowania sterylizacji w procedurze bankowania tkanek
zostały podane w wielu łatwo dostępnych artykułach (A.Dziedzic-Gocławska w
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Przeszczepach Biostatycznych t l,str.5O, t II str.53,1981). Przeszczepy sterylizuje się
w dwóch urządzeniach: w źródle kobaltowym w Instytucie Techniki Radiacyjnej
Politechniki Łódzkiej i w akceleratorze elektronów w instytucie Chemii Radiacyjnej
na [eraniu. W badaniach doświadczalnych przed laty ustalono, że skuteczną dawką
promieniowania jonizującego, w naszych warunkach jest około 30 kGy. Dawka
ekspozycyjna jest stosowana zwykle z dokładnością około 10 procent i dlatego
chcemy, żeby wynosiła ona około 33 kGy. Ze względu na charakterystykę
promieniowania w źródle kobaltowym można sterylizować przeszczepy niezależnie
od ich rozmiarów, natomiast w akceleratorze elektronów, gdzie przenikliwość
promieniowania jest ograniczona (J.Komender i wsp. Nukieonika, 1979), grubość
warstwy sterylizowanej musi być uwzględniana przy przygotowywaniu procedury
sterylizacyjnej. Przenikliwość jest zależna od jakości materiału i od zawartości wody
w sterylizowanej tkance. Warstwa kości poddawana sterylizacji nie może być
grubsza niż 12 mm natomiast warstwa liofilizowanej tkanki łącznej włóknistej może
mieć 40 mm. W czasie napromieniowania rośnie nieco temperatura materiału jest
to zwłaszcza wyraźne przy sterylizacji materiału zamrożonego. Wiadomo, ze w
czasis 40 sekundowej ekspozycji w akceleratorze elektronów temperatura
zamrożonego w suchym lodzie materiał rośnie o 27°C. W źródle kobaltowym w
czasie kilkugodzinnej ekspozycji temperatura rośnie o około 10°C. Należy pamiętać,
że im niższa jest temperatura zamrożonego materiału tym większy jest wzrost
temperatury w czasie ekspozycji. Zasady konserwowania tkanek wymagają aby raz
zamrożony materiał nie był ogrzewany w czasie procedur konserwacyjnych lub
transportu powyżej -30°C. Należy się liczyć z możliwością pewnego efektu
ochronnego w stosunku do drobnoustrojów w czasie sterylizacji radiacyjnej
zamrożonych przeszczepów. Jednak przy dawce około 30 kGy ten efekt nie został
potwierdzony, w stosunku do drobnoustrojów, które mogą znajdować się w
tkankach. Zasady sterylizacji radiacyjnej obejmują również sprawę wrażliwości na
promieniowanie i na zamrażanie materiałów służących do opakowania przeszczepów
{J.Komender i wsp.Opakowania, 1979,7:8). Przede wszystkim, ze względu na
przenikliwość promieniowania i specyficzne pochłanianie go przez materiał, należy
uwzględniać grubość warstwy opakowania przy sterylizowaniu w akceleratorze
elektronów. Drugą ważną sprawą jest ustalenie czy materiał służący do opakowania
przeszczepów nie zmienia istotnie swoich chech fizycznych w trakcie
napromieniowania i zamrażania i czy nadal zabezpiecza skutecznie przeszczep
przed zakażeniem przeszczepu. Z reguły stosuje się do opakowań laminaty, których
charakterystyka mechaniczna nie ulega istotnym zmianom pod wpływem zamrażania
inapromieniowania.

Sterylizacja radiacyjna ma jedną bardzo ważną cechę: można mianowicie
sterylizować materiał do przeszczepienia po opakowaniu, co chroni go skutecznie
przed wtórnym zakażeniem. Takich gwarancji nie dają metody sterylizacji
chemicznej, po których przeszczepy mogą być opakowane do przechowywania lub
transportu. Rozwój techniki radiacyjnej i rozwój technik konserwowania tkanek
decydują o tym, że metoda sterylizowania przeszczepów staje się coraz bardziej
powszechna.

indukowane radiacyjnle centra paramagnetyczne w badaniach tkanek
zmineralizowanych i w ocenie losów przeszczepów.

W niektórych przypadkach zmiany zachodzące w czasio konserwowania tkanek
np. kości pozwalają na obserwowanie ich iosów. Promieniowanie jonizujące,

52



stosowane do sterylizacji przeszczepów, indukuje trwałe centra paramagnetyczne w
krystalicznej sieci hydroksyapatytu minerału tkanki kostnej. Obecność tych defektów
można stwierdzić, a także ilościowo ocenić, przy pomocy spektrometrii
elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)(M.Geofroy i wsp.
Int.J.Rad.Bio!., 48;621,1985, K.Ostrowski i wsp. w W.Pryor "Free radicals in Biology"
Acad.Press 1980,p 321). Te centra, ze względu na swą trwałość sięgającą kilkunastu
lat, służyć mogą jako nowy rodzaj znacznika biologicznego napromieniowanych
tkanek zmineralizowanych.

Posłużono się tym nowym znacznikiem w czterech obszarach badań materiału
biologicznego:
1. Przy jego pomocy oceniono krystaliczność minerału kości. Stwierdzono

mianowicie zależność pomiędzy wielkością krystalitów minerału a ilością
paramagnetycznych defektów indukowanych promieniowaniem jonizującym.
Krystaliczność minerału jest parametrem zmieniającym się w przebiegu rozwoju i
starzenia się tkanek a także w przebiegu tworzenia się kostniny i niektórych
schorzeń metabolicznych kości. Zmiany tego parametru można ilościowo określić
przy pomocy spektrometrii rezonansu paramagnetycznego (A.Dziedzic-Gocławska
i wsp. Nova Acta Leopoldina, 44;217, 1976).

2. Centra paramagnetyczne służą jako znacznik procesów resorpcii i pełzającego
zastępowania przeszczepów w procesie przebudowy się kości. Tą metodą można
oddzielnie mierzyć szybkość resorpcji przeszczepu kostnego (poprzez zmierzenie
procentu utraconych spinów na skutek resorpcji) oraz oddzielnie zmierzyć
szybkość procesu pełzającego zastępowania przez regenerującą tkankę kostną
(poprzez pomiar zmian w stężeniu spinów w obszarze przeszczepu)
(A.Dziedzic-Gocławska i wsp. Metab.Bone Dis.Relat.Res., 2; 33,1979,
Bas.Appl.Histochsm., 28; 21,1984).

3. Szkielet kostny jest biologicznym dozymetrem zaabsorbowanej dawki
promieniowania jonizującego. W bardzo szerokim zakresie istnieje liniowa
zależność pomiędzy stężeniem indukowanych centrów a zaabsorbowaną dawką
promieniowania (K.Ostrowski i wsp. Nukleonika, 20;877,1975).

4. Ponadto radiacyjnie indukowane centra paramagnetyczne znaiazły zastosowanie
w kontroli żywności, konserwowanej promieniowaniem jonizującym (H.M.Swartz i
wsp. w J.Wileya "Biological application of electron spin resonace",1972, p. 127).

Z przedstawionych powyżej faktów wynika, że konserwowanie tkanek jest żywo
rozwijającą się specjalnością z pogranicza wielu dziedzin nauki i wymaga w
obecnym czasie przygotowania zawodowego.

Metody konserwowania są zależne od rodzaju tkanki, jej przeznaczenia,
sposobu pobierania materiału ze zwłok i możliwości technicznych danego ośrodka
konserwacji.

Najpopularniejsze obecnie metody konserwacji tkanek oparte są o techniki
kriogeniczne (A.Komender, Przeszczepy Biostatyczne,PZWL,33,1977). Opracowano
także technikę sterylizacji radiacyjnej zamrożonych przeszczepów biostatycznych
(J.Komender i H.Malczewska, Przeszczepy Biostatyczne, PZWL, 67, 1981). Korzysta
się z niej konserwując kości, chrząstki, skórę i inne. Sterylizacja radiacyjna jest
efektywną i bardzo wygodną metodą w praktyce banków tkanek
(A.Dziedzic-Gocławska, Przeszczepy Biostatyczne. PZWL, 50,1977). Stosowanie jej
łączy problematykę badawczą konserwowania tkanek z zagadnieniami
radiobiologicznymi. Sterylizacja radiacyjna chociaż jest metodą podstawową nie
stanowi jednak jedynej metody wyjaławiania przeszczepów. Nada! stosowane są
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metody sterylizacji chemicznej np. z użyciem tlenku etylenu, cialitu lub innych
roztworów antyseptycznych (A.Kukwa i A.Jeziorny, Przeszczepy Biostatyczne, PZWL,
111,1981).

W wielu sytuacjach sterylizacja przeszczepów nie jest możliwa. Np: przy
przeszczepianiu anatomicznych fragmentów kości z powierzchniami stawowymi
zachowuje się żywe komórki chrząstki stawowej (R.G.Burwell i wsp.,
Clin.Orthop.,268: 141, 1985). Również, przy przeszczepianiu allogenicznych zastawek
serca wg. obecnych zasad należy zachować żywe komórki śródbłonka
(D.SIadowski, w druku). Sterylizacja jest także wykluczona w przypadku bankowania
żywych keratynocytów (E.Bell,E.Rosenberg, Transpl.Proc.,22:971,1990) lub komórek
szpiku (P.J.Stiff i wsp.,Cryobiology, 20: 17, 1983). Wtedy , dla ochrony pacjenta
przed przeniesieniem zakażenia stosuje się postępowanie antyseptyczne lub dodaje
odpowiednie antybiotyki do roztworów konserwujących.

O ile jednak stosowanie zabiegów steryiizacyjnych nie jest możliwe powstaje
konieczność skrupulatnych kontroli bakteriologicznych i bioiogcznych. Zwłaszcza
ogromny nacisk kładzie się na wyeliminowanie możliwości przeniesienia wirusa HIV,
'wywołującego niesłychanie groźny "zespół nabytej niewydolności układu
immunologicznego".

Nadal, jedną z podstawowych technik konserwacyjnych jest liofilizacja tkanek.
Zliofilizowane tkanki można bowiem przechowywać bardzo długo, a także przesyłać
w normalnych warunkach. Jest ona także najpewniejszą techniką przechowywania
dużego zapasu przeszczepów, zwłaszcza na wypadek masowych urazów. Kości
liofilizowane wykazują jednak mniej korzystne własności mechaniczne w
porównaniu z przeszczepami zamrożonymi (A.Komender, Materia Med. Poi.,26: 1,
1976).

Ponieważ wiele zamrożonych lub liofilizowanych tkanek ulega po przeszczepieniu
szybkiej resopcji, co nie zawsze jest pożądanym efektem leczniczym, niektóre
przeszczepy wymagają zastosowania innych metod konserwacji np: stabilizacji w
alkoholu lub aldehydzie giutarowym i przechowywania w odpowiednich płynach.
Dotyczy to między innymi chrząstki allogenicznej, także zastawek serca.

Istotnymi ulepszeniami wprowadzonymi od niedawna do niektórych metod
konserwacji tkanek są: inkubacja z enzymami (A.Komender i E.Lesiak-Cyganowska,
Arch.lmm. Ther.Exp., 26: 1065, 1978), lub kwasem solnym i detergentami
(A.Pawłowski i wsp.,Otolaryng.Pol., 40: 25, 1986). Takie traktowanie powoduje
usunięcie niektórych komponentów tkankowych bądź komórkowych w celu
obniżenia immunogenności lub szybkości resorpcji przeszczepów.

Przeszczepy biostatyczne i inne produkty tkankowe znajdują zastosowanie w
wielu specjalnościach medycznych, szczególnie do wszelkiego rodzaju zabiegów
chirurgii odtwórczo-naprawczej. Najczęściej stosowane są w rekonstrukcjach
narządów ruchu, trzewioczaszki, opon mózgowo-rdzeniowych, odtworzeniu aparatu
przenoszącego pobudzenia dźwiękowe, operacjach serca, gałki ocznej, leczeniu
oparzeń i owrzodzeń. Należy podkreślić, że przeszczepy biostatyczne umożliwiają
wykonywanie wielu operacji odtwórczych u dzieci, u których pobranie
autoprzeszczepu jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Konserwacja tkanek wymaga współdziałania specjalistów z wielu dziedzin. Oprócz
lekarzy , także mikrobiologów, immunologów, farmaceutów, chemików radiacyjnych
i kriobiologów. Stanowi więc ona specjalność integrującą wiele gałęzi nauki.
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Wyniki kliniczne osiągane przy stosowaniu przeszczepień.

Efektywność terapeutyczna przeszczepiania tkanek w układzie allogenicznym
ulega stałej poprawie. Ocena wyników uzyskiwanych przy przeszczepianiu narządów
żywych nie jest przedmiotem tego opracowania. Należy jednak wspomnieć, że
wyniki uzyskiwane przy przeszczepianiu nerek i serca są porównywalne z
uzyskiwanymi w Europie Zachodniej.

Przeszczepy biostatyczne służą głównie w odtwórczych operacjach
ortopedycznych, zwłaszcza u młodocianych. Analizy skutków terapeutycznych
przeszczepiania konserwowanych kości świadczą o wysokiej skuteczności. Dla
przykładu warto wspomieć ocenę skuteczności przeszczepiania liofilizowanej,
radiacyjnie sterylizowanej kości allogenicznej (J.Komender i wsp., Clin Orthop., 272
38, 1991). Opierając się o analizę 27 zmiennych cech 1014 pacjentów, którym
wszczepiono kości stwierdzono, że:
1) w 91 2% 3 przypadków wynik lecznia był bardzo dobry lub dobry a u 5 2%

3 niezadawalający,
2) chociaż przewagę stanowili pacjenci młodzi lub dzieci nie ma prostej zależności

pomiędzy wiekiem i wynikiem przeszczepiania kości,
3} wyraźna natomast zależność dotyczyła wyniku leczenia i rozpoznania klinicznego,

lepsze wyniki uzyskano przy operowaniu guzów łagodnych i zniekształceń
wrodzonych niż w chorobach degeneracyjnych lub zmianach pourazowych,

4) lokalizacja zmian również miała znaczenie dla wyników leczenia, lepsze wyniki
uzyskano przy operacjach biodra, ramienia i kręgosłupa niż podudzia !ub
przedramienia,

5) liczba niezadawalających wyników wzrasta wraz z czasem obserwacji po operacji,
jest też większa im dłuższy jest czas choroby przed operacją,

6) choroby towarzyszące nie zwsze są przeciwwskazaniem do przeszczepienia
kości,

7) najważniejszymi czynnikami przy prognozowaniu wyników leczenia jest postęp w
przebudowie wszczepionej kości, dobry stan ogólny i miejscowy po operacji.
Z innych analiz (W.Zasacki, Ciin.Orthop., 272: 82, 1991) wynika, że konserwowane

przeszczepy kostne dobrze służą w licznych operacjach odtwórczych, nie wywołując
niekorzystnych zmian w okresie pooperacyjnym natomiast skracając okres leczenia
i usuwając lub zmniejszając bardzo kalectwo.
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MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

doc. dr inż. Hieronim Kubera

Opakowania medyczne do środków farmaceutycznych i przyrządów medycznych
mają poważny udział w produkcji przemysłowej na świecie. Wynika to z faktu, iż
nakłady na ochronę zdrowia systematycznie rosną, w krajach wysokorozwiniętych
stanowią od 6 % w Japonii do 10 % w USA.(Tabela I)

Tabela I
Struktura rynku opakowań medycznych ( w min USD )

-środki farmaceutyczne
-przyrządy metyczne i
akcesoria szpitalne
-medyczne zestawy
diagnostyczne
Material)
-tworznva sztuczne PP.PE.
PET, PVC.PS

-papier tektura
-szło
-metale
-inne

1987
4.750

2.100

160

2.555
2.303

974
155
11S

1992
5.600

2.550

130

3.193
2.579

904
196
178

1997
6.450

3.200

160

4.212
2.849

854
246
229

Sytuacja ta powoduje, że następuje szybki rozwój materiałów opakowaniowych,
jak również metod pakowania. Bezpośrednimi przyczynami dużych zmian w
dziedzinie opakowań medycznych jest dążenie do zachowania aseptyczności w
całym cyklu produkcyjnym, począwszy od produkcji medykamentu a skończywszy
na jego zapakowaniu. Jedną z dróg prowadzących do pewnej aseptyczności jest
stosowanie opakowań jednorazowego użytku.

Dobór właściwego opakowania, nawet bez żadnych zabiegów sterylizacyjnych,
przedłuża jego trwałość, chroni przed niekorzystnymi narażeniami oraz podwyższa
jego walory estetyczno-reklamowe. Jednakże nawet najlepsze opakowanie nie jest
w stanie zapobiec naturalnym procesom biologicznym i fizyko-chemicznym,
wpływającym na jakość produktu.
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Opracowano i wdrożono szereg metod sterylizacji sprzętu medycznego do
których należy:
- sterylizacja parowa,
- sterylizacja gazowa,
- sterylizacja radiacyjna.

Z wymienionych technik dwie ostatnie znalazły zastosowanie zarówno w
przemyśle, jak i w szpitalach.

Udział ilościowego zastosowania poszczególnych *^chnik sterylizacji
wykorzystywanych w Europie i Stanach Zjednoczonych przedstawiono w tabeli II.

Tabela U
Udział różnych lechnik stosowanych do sterylizacji wyrobów
medycznych w Europie i USA (vv % ).

i
| Wyrób
i
i

1 Strzykawki |
j i g ł v i
1 r.P : >
! Rękawice |
j Odzież j
i Odzież !
impregnow ana |
Przewody(ttvze) J

Rodzaj sterelizacji
USA

radiacyjna

5
. • >

45
-

-

• S " .

uazowa

95
95
55

5
50

parowa

-
-
-

95

95
-

Europa
radiacyjna

30
50
90
5

10
85

gazowa

70
50
10
5

-
15

parowa

-
-
-

90

-
-

Najczęściej sterylizacji poddawane są :
- ig<y.
- strzykawki,
- cewniki,
- nici chirurgiczne,
- przyrządy do przetaczania krwi,
- rękawice,
- odzież
- inne.

Wymagania w stosunku do opakowań produkowanych w skali masowej oraz
zachowanie całkowitej sterylności w trakcie obrotu towarowego, są bardzo wysokie.

Niewłaściwa jakość opakowań może spowodować zwiększenie ryzyka zakażenia
pacjenta, utrudnienie pracy w trakcie zabiegu medycznego, wzrost kosztów
szpitalnych z tytułu braków oraz wzrost kosztów producenta z tytułu reklamacji
opakowań.

Do radiacyjnej sterylizacji wyrobów medycznych stosowane są zazwyczaj
opakowania z tworzyw sztucznych, rzadziej z papieru. Tworzywa sztuczne
wykorzystywane są w postaci torebek, produkowanych z rękawa lub taśmy
wykonanych z folii jednowarstwowych lub laminatów. Zazwyczaj w laminatach, jedną
z warstw stanowi polietylen małej lub średniej gęstości umożliwiający wykonanie
szczelnego zamknięcia w postaci zgrzewu. Konstrukcja torebek determinowana jest
postacią folii. W przypadku rękawa z folii torebki są formowane poprzez zgrzew
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górny i dolny, natomiast dla folii w postaci taśmy wykonuje się dodatkowo zgrzew
boczny.

Zakłady produkujące sprzęt medyczny jednorazowego użytku, zazwyczaj stosują
poziome systemy pakowania. Umożliwiają one formowanie, napełnianie i zamykanie.

Na tego typu maszynach wykonywać można metodą termoformowania
opakowania pęcherzowe (blister-pack) z folii miękkiej lub twardej, zazwyczaj
przezroczystej o wysokiej barierowości, w których dolną warstwę stanowi
opakowanie typu blister. Te ostatnie ilościowo dominują nad pozostałymi typami
opakowań medycznych przeznaczonych do sterylizacji radiacyjnej. Z opakowań
termoformowanych sztywnych najczęściej produkowane są tacki do pakowania
sprzętu medycznego.

Stosowane w praktyce materiały służące do produkcji opakowań medycznych
obejmują szeroki asortyment polimerów, wśród których wyróżnić naieży polietylen,
służący w laminatach jako warstwa zgrzewalna.

Produkowany jest on w postaci jednoroanej bądź występuje jako warstwa
składowa laminatu, która wykonywana jest techniką współwytłaczania. Bardzo często
do produkcji opakowań wykorzystuje się inne tworzywo poliolefinowe-polipropylen.
jak również jego kopolimery. Ponadto ze stosowanych do celów radiacyjnych
materiałów opakowaniowych, można wymienić: poliestry, nieplastyfikcwany PVC,
polimery' akrylowe, kopolimery nitrocelulozowe i inne.

Sterylizacja, a w tym sterylizacja sprzętu medycznego przy pomocy zabiegu
napromieniowania, jest ściśle związana z problemem opakowań. Promieniowanie
jonizujące dzięki swojej przenikliwości umożliwia przeprowadzenie procesu w
opakowaniu sterylizując jednocześnie i produkt i opakowanie. Dobór opakowań przy
założeniu stosowania techniki radiacyjnej musi być poprzedzony badaniami
materiałów opakowaniowych. Powstające wskutek radioiitycznego procesu produkty
rozpadu materii mogą stymulować nie zawsze korzystne z punktu zdrowia efekty.
Zmiany własności fizyko-chemicznych materiałów pod wpływem dawek
sterylizacyjnych są dość istotne i w niektórych przypadkach decydują o powodzeniu
procesu sterylizacji.

W opakowaniach jednorazowego użytku nie występuje problem degradacji
materiału opakowaniowego pod wpływem radiacji, natomiast w opakowaniach
zbiorczych, które mogą być wykorzystane wielokrotnie, problem ten ma istotne
znaczenie.

Wpływ promieniowania jonizującego na materiały opakowaniowe jest różny dla
różnych materiałów, jednakże we wszystkich rodzajach tworzyw opakowaniowych
mają miejsce zmiany radiacyjne, których stopień zależny jest od natury chemicznej
materiału, natężenia promieniowania a czasem nawet od rodzaju stosowanego
źródła. Skutki wpływu promieniowania przy stosowaniu dawek sterylizacyjnych na
własności wytrzymałościowe i barierowe są stosunkowo niewielkie i nie stanowią
przeszkody w wykorzystaniu tych materiałów w technologii radiacyjnej. Zmiany
chemiczne, oceniane sensorycznie i chromatograficznie, mogą w określonych
przypadkach w istotny sposób ograniczyć ich stosowanie do pakowania wyrobów
sterylizowanych za pomocą promieniowania jonizującego. Zastosowanie różnych
źródeł promieniowania jonizującego do sterylizacji może spowodować powstanie
niewielkich różnic we własnościach napromieniowanych materiałów opakowaniowych.
Wpływ źródła gamma na parametry materiału opakowaniowego jest silniejszy niż
akceleratora, szczególnie pod kątem własności chemicznych. Upływ czasu nie
wpływa zasadniczo na ich własności, choć zmiany fizyko-mechaniczne są bardziej
widoczne. Zauważalna jest tendencja do przyspieszonego starzenia siw materiałów
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opakowaniowych w porównaniu z nienapromieniowanymi. Proces ten jest wynikiem
rozpadu niskocząsteczkowych substancji stabilizujących wskutek działania
promieniowania.

Jak było powiedziane wyżej do najczęściej stosowanych materiałów
opakowaniowych należą poliolefiny: polietylen i polipropylen. Różne rodzaje
polietylenu w zależności od budowy strukturalnej i dodatków uszlachetniających w
zróżnicowany sposób reagują na promieniowanie. Własności wytrzymałościowe PE
mg, PE dg i PE lin po napromieniowaniu dawkami sterylizującymi, zmieniają się
w niewielkim stopniu. W początkowej fazie przechowywania parametry
fizyko-mechaniczne wymienionych napromieniowanych rodzajów polietylenu są nieco
••wyższe niż przed naprornienieniem aby z upływem czasu uzyskać tendencję
spadkową. Starzenie się napromienionych PE przebiega szybciej niż
nienapromieniowanych.

Odmiennie kształtują się własności chemiczne omawianych polimerów.
Charakterystyki chromatograficzne wykazują zmiany występujące w tych materiałach
pod wpływem zabiegu radiacyjnego w zależności od struktury chemicznej materiału.
Najbardziej stabilnym pod wzg'edem odporności chemicznej jest PE liniowy,
nastpnie PE dużej gęstości a na końcu usytuowany jest PE małej gęstości.

Podsumowując stwierdzić należy, że dawki sterylizacyjne w aspekcie właściwości
wytrzymałościowych nie stanowią przeszkody w stosowaniu różnych rodzajów
polietylenów do pakowania tego rodzaju produkcji, natomiast własności chemiczne,
szczeglnie polietylenu stabilizowanego skłaniają do pewnej ostrożności w ich
stosowaniu w zabiegu radiacyjnym.

Polipropylen przy stosowaniu dawek sterylizacyjnych nie zachowuje swoich
właściwości wytrzymałościowych. Jeszetrudniejszą sytuację obserwujemy przy ocenie
jego parametrów chemicznych; pogarszają się one w istotny sposób. Dlatego też
przy stosowaniu polipropylenu w technologii radiacyjnej należy również rozpotrywać
interakcję produkt-opakowanie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż polipropylen
powleczony próżniowo aluminium zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i
chemicznym nie zmienia swych parametrów pod wpływem promieniowania.

Jednym z najczęściej stosowanych materiałów opakowaniowych jest po'ichlorek
winylu. Własności fizyko-mechaniczne folii PCW pod wpływem dawek
sterylizacyjnych ulegają pewnej poprawie natomiast właściwości chemiczne ulegają
pogorszeniu. W przypadku PCW również zalecana jest duża ostrożność przy
stosowaniu w sterylizacji radiacyjnej. Wykorzystywać go można wyłącznie po analizie
możliwości jego reakcji z pakowanym produktem.

Często stosowana w opakowalnictwie folia wiskozowa (tomofan) jest nieprzydatna
w technice sterylizacji radiacyjnej ze względu na spadek właściwości
wytrzymałościowych i pogorszenie jej właściwości chemicznych.

Właściwości napromienionych wyrobów papierowych ulegają pewnemu
pogorszeniu, jednakże nie stanowią przeszkody w stosowaniu ich w technologii
radiacyjnej, choć dawki sterylizacyjne w istotny sposób zmieniają ich właściwości
chemiczne.

Materiały wielowarstwowe stosowane najczęściej w opakowaniach medycznych
charakteryzują się zazwyczaj dobrą odpornością na promieniowanie jonizujące a
odporność ich zależna jest od składu surowcowego poszczególnych warstw.

Laminaty poliester metalizowany / polietylen w zasadzie przy stosowaniu dawek
sterylizacyjnych nie zmieniają swych właściwości fizycznych jak i chemicznych.
Materiał ten posiada najlspszą odporność na promieniowanie jonizujące.
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Sztywne opakowania w postaci metalowych puszek, pojemników czy szklanych
stoików są bardziej odporne na promieniowanie jonizujące niż opakowania giętkie.
Różne typy opakowań sztywnych nie tracą swych właściwości wskutek zabiegu
radiacji, jakkolwiek szkło ulega brązowemu zabarwieniu. Nie stanowi to jednak
przeszkody w stosowaniu go w technologii radiacyjnej, choć można uniknąć
powyższego efektu poprzez specjalne dodatki wprowadzane do masy szklanej.

Wiadomo, że nie występuje indukcja radioaktywności przy traktowaniu materiału
opakowaniowego dawkami sterylizacyjnymi. Jednakże istnieje możliwość migracji
lotnych i nielotnych produktów radiolizy z napromieniowanego opakowania do
wyrobu. W przypadku pakowania wyrobów tworzywowych czy metalowych fakt
powyższy może nie mieć istotnego znaczenia, jednakże przy sterylizacji wyrobów
o konsystencji płynnej lub pastowatej może występować reakcja pakowanego
wyrobu z migrującymi produktami radiolizy. Dlatego też dobór opakowań do
produktów sterylizowanych radiacyjnie pod względem materiału opakowanowego,
wielkości i kształtu ma bardzo duże znaczenie. Opakowanie powinno zabezpieczać
produkt przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi i umożliwiać przechowywanie
produktu przez czas dłuższy. Przy wyborze danego rodzaju opakowania do wyrobu
sterylizowanego radiacyjnie należy brać pod uwagę zadania, jakie ma ono do
spełnienia w powiązaniu ze specjalnymi właściwościami produktu oraz specyficznymi
warunkami w jakich będzie się znajdować w czasie napromieniowania i
przechowywania po napromienieniu.

W wypadku sterylizacji radiacyjnej, opakowanie powinno zabezpieczać produkt
przed ponownym zainfekowaniem, a więc musi być nieprzepuszczalne dla
mikroorganizmów. Materiały te powinny być dostatecznie przepuszczalne dla
promieniowania a jednocześnie muszą wykazywać się odpornością na działanie
stosowanych dawek a zmiany występujące w nich pod wpływem promieni gamma,
bądź strumienia elektronów, zarówno w składzie chemicznym jak i właściwościach
fizycznych powinny być jak najmiejsze. Również materiały opakowaniowe nie
powinny powodować żadnych zmian w pakowanych produktach czy to podczas
napromieniania, czy podczas przechowywania po napromienieniu.

Zwykle stosowane do sterylizacji radiacyjnej dawki mogą wpływać na materiały
opakowaniowe i dlatego też każdorazowo należy ocenić materiały wytypowane do
ochrony produktu a także interakcję napromieniowanego opakowania i produktu.
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MEDYCZNE MATERIAŁY HYDROŻELOWE
OTRZYMYWANE RADIACYJNIE

Janusz M. Rosiak

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej,
Politechnika Łódzka, Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź.

1. Wprowadzenie

Przemysłowe zastosowania techniki radiacyjnej obejmują coraz większy zakres
dziedzin. Obok „tradycyjnych" kierunków, takich jak sterylizacja radiacyjna czy
sieciowanie polietylenu, szczególne zainteresowanie w ostatnich latach wzbudza
bioinżynieria radiacyjna. Pod tym określeniem rozumie się całość prac badawczych
i technologicznych mających na ceiu otrzymanie za pomocą promieniowania
jonizującego nowych - i modyfikację właściwości istniejących - materiałów,
przeznaczonych do stosowania w kontakcie z płynami ustrojowymi i/lub żywym
ustrojem. W miarę rozwoju technologii zakres zastosowań biomateriałów rozszerza
się i obecnie obejmuje: instrumenty inwazyjne (np. cewniki), implantowane aparaty
(np.rozrusznik serca), zewnętrzne urządzenia z przepływem krwi pacjenta (np.
sztuczna nerka, płuco-serce), implantowane „twarde" elementy struktury organizmu
(np. staw biodrowy, zęby), implantowane części organów (np. zastawki serca,
skóra) oraz substytuty tkanek miękich (np. naczynia krwionośne, ścięgna) .

Niezależnie od przeznaczenia danego biomateriału można wyróżnić generalne
cechy, które powinien on wykazywać. Należy brać pod uwagę:
1. właściwości fizyczne (elastyczność, wytrzymałość, przepuszczalność etc);
2. łatwość wytwarzania, oczyszczania, sterylizacji
3. wypełnianie zaplanowanej funkcji in vivo przez zakładany czas (godziny, tygodnie,

lata).
4. niewywoływanie niepożądanych reakcji w organizmie, takich jak np. skrzepy,

obumieranie tkanek, powstawanie nowotworów, etc.
Syntetyczne polimery stanowią największą i najczęściej stosowaną grupę

biomateriałów. Wynika to z faktu, że są one dostępne w bardzo szerokiej gamie
kompozycji i właściwości oraz mogą być wytwarzane w praktycznie dowolnym
kształcie i formie. Ponadto, ich powierznia może być stosunkowo łatwo
modyfikowana metodami chemicznymi, fizycznymi lub radiacyjnymi. Przy
projektowaniu nowych biomateriałów polimerowych należy brać pod uwagę nie tylko
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ich skład chemiczny lecz również takie ich właściwości jak charakterystyka
powierzchni, początkowa adsorpcja międzyfazowa i długotrwała równowaga
procesów absorpcji-desorpcji (tabela 1).

TABELA 1. WŁAŚCIWOŚCI BIOMATERIAŁÓW

Powierzchnia biomałeriału
1. Kompozycja chemiczna (polarność; kwasowość/zasadowość; wiązania

wodorowe; ładunek elektrostatyczny)
2. Mobilność (swobodne końce łańcuchów, pętle)
3. Topografia (porowatość, mikropęcherzyki gazu etc.)

Początkowa adsorpcja międzyfazowa
1. Woda (związana, wolna, strukturowana)
2. Jony (np. wapniowy, reszty kwasowe lub zasadowe, lokalne pH, reakcje

elektrochemiczne)
3. Skład płynu fizjologicznego (lipidy, cukry, proteiny).

Zjawiska absorpcji-desorpcji
1. Absorpcja z otaczającego środowiska (woda, jony, składniki naturalne)
2. Desorpcja zanieczyszczeń i wypełniaczy
3. Desorpcja produktów biodegradacji

Do najczęściej stosownych obecnie w praktyce klinicznej biomateriałów
polimerowych naieżą silikony (zwłaszcza Medical Grade Silastic produkowany przez
Dow-Corning) oraz poiiterftalan etylenu, stosowany w postaci włókien, znany pod
nazwą Dacron (Du Pont). Największą wadą biomateriałów polimerowych jest to, że
mogą one zawierać pewne ilości ekstrahowalnych substancji toksycznych lub, że
substancje taki9 mogą się tworzyć podczas długotrwałego oddziaływania z żywym
organizmem (tabela 2).

TABELA 2. POTENCJALNIE EKSTRAHOWALNE SUBSTANCJE Z MATERIAŁÓW
POLIMEROWYCH

- Pozostałości katalizatorów
- Antyutleniacze, UV stabilizatory
- Plastyfikatory
- Małocząsteczkowe oligomery
- Środki powierzchniowo czynne
- Barwniki
- Wypełniacze
- Produkty biodegradacji

Wiele nowych i zaskakujących zastosowań biomateriałów zaproponowano w
ostatnich latach bazując na połączeniu biologicznie aktywnych cząsteczek z
matrycami polimerowymi (tabele 3,4,5).
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TABELA 3.SUBSTANCJE UNIERUCHAMIANE W BIOMATERIAŁACH

- Enzymy
- Antyciała
- Antygeny
- Czynniki antytrombogenne
- Antybiotyki
- Czynniki antybakteryjne
- Leki antynowotworowe
- Hormony
- Żywe komórki

TABELA 4. FUNKCJE POLIMEROWYCH SYSTEMÓW BIOAKTYWNYCH

- Poprawa biotoierancji
- Kontrolowane uwalnianie leków
- Znaczniki komórek (kompleks antyciafo - antygen)
- Zestawy diagnostyczne
- Reakcje enzymatyczne
- Sensory biomedyczne

TABELA 5. BIOMEDYCZNE ZASTOSOWANIA UNIERUCHOMIONYCH ENZYMÓW
Brinolaza
Urikinaza Powierzchnie antytrombogenne
Streptokina
Asparaginaza Leczenie leukemii
Glutaminaza
Katalaza Natlenianie membranowe
Ureaza Sztuczna nerka
Oksydaza glukozowa Sensor glukozy
Oksydaza alkoholowa Sensor alkoholu
Rybonukleaza Leczenie infekcji

Połączenie takie może mieć charakter wiązania chemicznego lub może polegać
na fizycznym unieruchomieniu aktywnej cząsteczki wewnątrz sieci polimeru. W
przypadku układów, które mają być wielokrotnie stosowane, pułapkowane
cząsteczki (np. unieruchomione enzymy) nie powinny wydostawać się z matrycy,
natomiast powinna ona umożliwiać dyfuzję do nich czynników reagujących. W
przypadku systemów zawierających leki (Drug Delivery System - DDS) matryca
polimerowa winna umożliwiać wydyfundowanie (lub uwolnienie - w przypadku
biodegradacji) leku do otaczającego ją środowiska. Na trwałość unieruchomienia
(szybkość uwalniania) można wpływać poprzez manipulacje cechami
biokomponentów i polimeru tworzącego matrycę oraz za pomocą zmian warunków
prowadzenia procesu (tabela 6).
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TABELA 6. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TRWAŁOŚĆ UNIERUCHOMIENIA

SKŁADNIK
Biokomponent
masa cząsteczkowa
stężenie
rozpuszczalność
Warunki procesu
zawartość wody
temperatura
PH
Polimer
hydrofilowość
biodegradowalność
porowatość
powierzchnia

KIERUNEK ZMIAN

wzrost
wzrost
wzrost

wzrost
wzrost
wzrost

wzrost
wzrost
wzrost
wzrost

TRWAŁOŚĆ

zwiększenie
zmniejszenie
zmniejszenie

zmniejszenie
zmniejszenie
zmniejszenie

zmniejszenie
zmniejszenie
zmniejszenie
zmniejszenie

Obserwowane zależności stały się podstawą do projektowania i wytwarzania
polimerowych systemów terapeutycznych przeznaczonych do lokalnego dozowania
leków, co ma kapitalne znaczenie w terapii, zwłaszcza przy stosowaniu toksycznych
farmaceutyków (np. cytostatyki).

Procesy radiacyjne stosowane do otrzymywania biomateriałów to przede
wszystkim polimeryzacja, sieciowanie oraz szczepienie. W zależności od
oczekiwanych właściwości finalnych wytwarzanego układu stosuje się różnorodne
kompozycje wyjściowe (tabela 7).

TABELA 7. PROCESY RADIACYJNE STOSOWANE DO OTRZYMYWANIA
BIOMATERIAŁÓW

Szczepienie
- szczepienie na powierzchni/w całej objętości
- unieruchamianie bioaktywnych cząsteczek

Polimeryzacja w fazie ciekłej i stałej
- monomerów
- monomerów i polimerów
- monomerów z substancjami bioaktywnymi

Sieciowanie radiacyjne
- po!'merów hydrofilowych/hydrofobowych
- polimerów hydrofilowych w fazie ciekłej i stałej
- polimerów w roztworach wodnych zawierających czynniki bioaktywne
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TABELA 8. RADIACYJNE TWORZENIE BIOMATERIAŁÓW

A. Wybór rodzaju i skOadu kompozycji polimerów/monomerów (hydrofilowe, hydrofobowe,
anionowe, kationowe, obojAtne)

B. Dobór warunków piowadzenia procesu i/!ub metody unieruchamiania
substancji bioaktywnej

C. Charakterystyka fizykc-chemiczna materiału
D. Odziaływanie z płynami ustrojowymi, mikroorganizmami, komórkami, krwią (in

vitro)
E. Odziaływanie z tkankami (in vivo)
F. Odziaływanie z krwią (in vivo)
G. Uwalnianie - lub trwałość unieruchomienia - substancji bioaktywnej (in vitro,

in vivo)
H. Badania kliniczne

Biomateriał otrzymywany za pomocą metod radiacyjnych podlega takim samym
procedurom testującym jak biomateriał „konwencjonalny", a o ewentualnej jego
przydatności decydują wyniki badań klinicznych (tabela 8).

2. Hydrożele

Spośród wielu materiałów stosowanych w kontakcie z żywym ustrojem coraz
szersze zastosowanie znajdują hydrożele. Wykazują one na ogół dobrą biozgodność
w kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi oraz żywymi tkankami. Stąd ich
stosowanie w formie soczewek kontaktowych, opatrunków pooparzeniowych,
sztucznych chrząstek, membran do hemodializy oraz pokrywanie nimi powierzchni
materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywym ustrojem, np. pokrywanie
powierzchni cewników, elektrod, protez naczyniowych itp. Hydrożele definiuje się
najczęściej jako układy dwuskładnikowe, w których jeden ze składników jest
polimerem hydrofilowym, nierozpuszczalnym w wodzie z powodu połączenia jego
łańcuchów w sieć przestrzenną, natomiast drugim składnikiem jest woda. Mogą one
pęcznieć w roztworach do osiągnięcia stanu równowagi i zazwyczaj zachowują swój
pierwotny kształt.

Zdolność wchłaniania płynów, bez trwałej utraty kształtu i właściwości
mechanicznych, jest bardzo istotną cechą hydrożeli spotykaną często w wielu
organach naturalnych takich jak np.: mięśnie, ścięgna, chrząstki, jelita.Sorpcja wody
przez hydrożele spowodowana jest ich hydratacją, co związane jest z obecnością
w polimerze takich grup chemicznych jak np. —OH, —COOH, —CONH2,
—CONH—, —SO3H oraz występowaniem w nich obszarów kapilarnych. Brak
rozpuszczalności polimeru spowodowany jest najczęściej istnieniem wiązań
kowalencyjnych pomiędzy poszczególnymi makrocząsteczkami, choć mogą to być
również wiązania wodorowe lub oddziaływania elektrostatyczne. Ponieważ woda i
polimer wzajemnie się przenikają, nie można w spęcznionych hydrożelach wyróżnić
fazy zdyspergowanej, w takim sensie, jak to ma miejsce np. w przypadku zawiesin
czy emulsji.

Hydrożele chemiczne (lub po prostu hydrożele) stanowią sieć przestrzenną, w
której poszczególne łańcuchy polimeru są połączone za pomocą trwałych wiązań
kowalencyjnych, nie ulegających rozkładowi bez zniszczenia całej makrocząsteczki.
Natomiast hydrożele fizyczne (żele odwracalne, pseudożele) stanowią trójwymiarową
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sieć przestrzenną, w której łańcuchy polimeru połączone są za pomocą słabych
wiązań wodorowych lub oddziaływań elektrostatycznych. W odpowiednich
warunkach można z nich ponownie uzyskać roztwory jednorodne. Klasycznym
przykładem hydrożeli fizycznych są roztwory żelatyny, alkoholu poliwinylowego,
agaru itp.

Choć znanych jest wiele sposobów tworzenia hydrożeli, to rosnące
zainteresowanie ich zastosowaniem do celów biomedycznych datuje się od pracy
Wichterle i Lima z roku 1960, poświęconej właściwościom radiacyjnie sieciowanego
polimetakrylanu hydroksyetylu (pierwsze tzw. „miękkie" soczewki kontaktowe).
Zastosowanie promieniowania jonizującego do tworzenia biomateriałów
hydrożelowych ma szereg zalet wynikających z istoty metod radiacyjnych. Należą
do nich:

• możliwość inicjowania reakcji bez konieczności wprowadzania do układu
inicjatorów chemicznych (zazwyczaj wysoce toksycznych związków
nadtlenkowych, które muszą być usunięte z hydrożelu pozakończeniu
procesu);

• możliwość prowadzenia reakcji w gotowych, handlowych opakowaniach, co
można wykorzystać w procesie produkcji, łącząc np. proces tworzenia
hydrożelu z jego jednoczesną sterylizacją;

• możliwość inicjowania sieciowania (tworzenia hydrożelu) w szerokim zakresie
temperatury, bez konieczności doprowadzania ciepła do układu reakcyjnego;

• możliwość modyfikacji właściwości polimerów w różnych stanach skupienia;

• możliwość inicjowania i zakończenia reakcji chemicznych zachodzących w
układzie, przez wprowadzenie lub usunięcie materiału z pola promieniowania

• możliwość kształtowania właściwości produktu przez dobór rodzaju
stosowanego promieniowania, kontrolę czasu napromieniania, zmiany składu
komponentów wyjściowych układu itp.

Należy tu podkreślić, że promieniowanie jonizujące stosowane do inicjowania
procesów radiacyjnych nie powoduje powstania zjawiska wtórnej
promieniotwórczości, tak, że napromieniowany materiał po wyjęciu z pola
promieniowania (gamma z 6 0Co lub 1 3 7Cs, strumień elektronów z akceleratora) jest
absolutnie bezpieczny w użytkowaniu. Wymienione zalety stosowania metod
radiacyjnych do otrzymywania hydrożeli w połączeniu z nieustannie rosnącymi
rozmiarami sterylizacji radiacyjnej (ocenia się, że obecnie ponad 60 % materiałów
do celów medycznych jest sterylizowanych za pomocą promieniowania jonizującego)
sprawiają, że metody te zastępują, nie tylko w laboratoriach, lecz i praktyce
przemysłowej, konwencjonalne metody chemiczne.

Tworzenie hydrożelu sprowadza się w zasadzie do utworzenia trwałych wiązań
chemicznych pomiędzy oddzielnymi łańcuchami polimeru. W wyniku absorbcji
promieniowania jonizującego w materii, powstają nietrwałe produkty przejściowe
(rodniki, jony, cząsteczki wzbudzone), które mogą wchodzić w reakcje chemiczne
z otaczającym je środowiskiem. Jeżeli ugrupowania rodnikowe, utworzone w różnych
łańcuchach polimeru, znajdą się w odpowiednim położeniu przestrzennym względem

68



siebie, to następować może ich połączenie, równoznaczne z utworzeniem nowego,
trwałego wiązania chemicznego pomiędzy tymi łańcuchami. Gdy ilość tych nowych
wiązań odpowiada ilości makrocząsteczek zawartych w układzie, to pojawi się w
nim nierozpuszczalna frakcja - żel.

Proces ten opisuje zależność:

n 4.8-10 6 , .° (1)

w której poszczególne symbole oznaczają:
Dg - dawka żelowania, czyli dawka promieniowania konieczna do utwo-

rzenia żelu w układzie [kGy],
Mwo - wagowo średnia masa cząsteczkowa wyjściowego polimer,
G(x) - wydajność radiacyjna sieciowania czyli liczba wiązań poprzecznych

pomiędzy łańcuchami polimeru, która powstaje w wyniku zaabsor-
bowania przez układ 100 eV energii,

4,8><106 - przelicznik związany z zamianą jednostek.

Konsekwencją praktyczną równania (1) jest stwierdzenie, że aby utworzyć
radiacyjnie żel, do układu trzeba dostarczyć tym mniej energii, im większa jest masa
cząsteczkowa wyjściowego polimeru (przy stałej wartości wydajności sieciowania, a
ta w rzeczywistości zależy od rodzaju polimeru). Pojawienie się w układzie żelu nie
oznacza, że cały polimer jest usieciowany - część makrocząsteczek pozostaje w
dalszym ciągu nie po\ączona z sobą i jest rozpuszczalna w wodzie (zol). W miarę
dalszego napromieniowania frakcja żelu (g) wzrasta, natomiast frakcja zolu (s)
maleje (s+g = 1).

Na przebieg procesu sieciowania i jego efektywność można wpływać poprzez
zmianę środowiska reakcji (obecność tlenu, rozpuszczalników, stężenie polimeru
itp.), zmianę parametrów promieniowania (rodzaj, moc itp.), jak również poprzez
wprowadzenie do układu niewielkich ilości monomerów wielofunkcyjnych (np.
metyleno-bis-akryloamidu, dwumetakrylanu etylu, trójmetakrylanu trójmetyiopropanu
itp.), a więc takich, które zawierają w cząsteczce co najmniej dwa wiązania
podwójne i mogą tworzyć „dodatkowe" połączenia pomiędzy odrębnymi łańcuchami
polimeru.

Jeżeli reakcję radiacyjnego tworzenia hydrożelu prowadzono w roztworze, to
należy uwzględnić procesy zachodzące pod wpływem promieniowania w
rozpuszczalniku. Powstające w nim małocząsteczkowe rodniki mogą reagować
pomiędzy sobą, (co prowadzi do trwałych produktów np. w wodzie tworzy się
wodór - H2 i nadtlenek wodoru - H2O2), lecz również z makromolekułami polimeru.
Gdy reakcja taka polega na przyłączeniu rodnika z rozpuszczalnika do
makrorodnika, to prowadzi to do zmniejszenia efektywności sieciowania (łańcuch
polimeru pozostaje nie połączony z innymi). Często jednak, zwłaszcza w roztworach
wodnych, reakcje te polegają na odszczepieniu od łańcucha polimeru atomu
wodoru przez rodnik wodorotlenkowy OH. W ten sposób zostaje utworzony w
makrocząsteczce nowy, dodatkowy rodnik, który może brać udział w tworzeniu sieci
przestrzennej polimeru (reakcje takie określa się jako efekt pośredni
promieniowania).

Procesy radiacyjne zachodzące w roztworach wodnych polimerów sa bardzo
szybkie. Tworzenie wiązań poprzecznych pomiędzy odrębnymi łańcuchami związków
wielkocząsteczkowych następuje zazwyczaj w czasach 10"6 - 10"3 s. Praktycznie
zakończenie napromieniowania (wyłączenie akceleratora) oznacza również
zakończenie wszystkich reakcji chemicznych, które zachodziły w układzie. Reakcje
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te mogą mieć różny charakter i przebiegać nieco inaczej, lecz zawsze prowadzą
do otrzymania trwałych produktów.

W przypadku napromieniowania monomerów lub ich roztworów proces tworzenia
hydrożelu ma nieco bardziej skomplikowany przebieg, ponieważ reakcje sieciowania
muszą być poprzedzone reakcjami polimeryzacji, tj. tworzeniem polimeru z
wyjściowego monomeru. Jeżeli w roztworze znajdują się co najmniej dwa różne
monomery, to utworzony produkt będzie wykazywał cechy mieszane, tzn. związane
z obydwoma składnikami, ponieważ pojedynczy łańcucn polimeru utworzony
zostanie przez łączenie różnych merów (kopolimer). Hydrożel o cechach mieszanych
może zostać również utworzony przez napromieniowanie układu zawierającego
różne polimery. Pozwala to w stosunkowo prosty sposób sterować właściwościami
tworzonych radiacyjnie hydrcżeli.

Specyficzną odmianą przedstawionych procesów jest tzw.radiacyjne szczepienie.
Polega ono na trwałym łączeniu makromolekuł jednego polimeru (podłoże) z
rosnącymi łańcuchami polimeru o innych cechach. Procesy radiacyjnego szczepienia
są szeroko stosowane, zwłaszcza, gdy należy zmodyfikować właściwości gotowego
i ukształtowanego już produktu (np. zwiększyć hydrofilność powierzchni wyrobów
medycznych). Procesy te mogą być prowadzone bezpośrednio, tj. poprzez
równoczesne napromieniowanie produktu i monomeru lub pośrednio, tj. przez
kontaktowanie monomeru z uprzednio napromieniowanym podłożem. Szczepienie
może zachodzić w różnych stanach skupienia monomeru: w fazie ciekłej, gazowej
a nawet w fazie stałej.

Sumarycznie, zasadnicze procesy radiacyjne stosowane do modyfikacji i
otrzymywania nowych biomateriałów hydrożelowych można podzielić na trzy grupy,
obejmujące szereg wariantów szczegółowych.

1. Radiacyjne sieciowanie

a. polimery hydrofilowe w fazie stałej
b. polimery hydrofilowe w roztworze wodnym
c. polimery hydrofilowe w roztworach wodnych, zawierających biologicznie

aktywne składniki (np. leki, enzymy, antyciała czy hormony unieruchamiane po
lub podczas sieciowaniau kładu).

2. Radiacyjna polimeryzacja i sieciowanie

a. czyste monomery i ich mieszaniny (włączając w to również monomery
wielofunkcyjne)

b. monomery i ich roztwory (zawierające lub nie składniki biologicznie aktywne).

3. Radiacyjne szczepienie

a. monomery i ich roztwory (modyfikacja powierzchni lub całego materiału)
b monomery, polimery i ich roztwory oraz składniki biologicznie aktywne

(unieruchamiane w trakcie lub po obróbce radiacyjnej)
c. polimery i monomery w różnych stanach skupienia.
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2.1. Metody badania hydrożeli

Ze względu na szeroki zakres zastosowań i potencjalnych możliwości związanych
z hydrożelami do ich badań stosuje się wiele różnych technik pomiarowych.
Ponieważ żadna z tych technik nie jest specyficzna dla hydrożeli i są one opisane
w pracach poświęconych fizykochemii polimerów, w niniejszym rozdziale
ograniczono się jedynie do ich wskazania oraz krótkiej informacji o właściwościach
hydrożeli badanych za ich pomocą.

2.1.1. Analizy grawimetryczne

Praktycznie we wszystkich pracach dotyczących hydrożeli posługiwano się
analizami grawimetrycznymi. Do typowych oznaczeń należą:

• określanie zawartości żelu w układzie reakcyjnym (frakcja żelowa)

9 ~ Wp ' {2}

gdzie wiei i Wp oznaczają odpowiednio wagę żelu i wagę układu (polimeru),
w którym następowało sieciowanie (uwzględniając wagę tylko tych składników,
które mogą być wbudowane trwale w sieć tj. pomijając np. wagę
rozpuszczalnika zawartego w układzie). Część układu (polimeru), która
pozostaje rozpuszczalna, zol (s), może być obliczona z zależności s+g = 1;

stopień spęcznienia żelu (DS), czyli stosunek wagi spęcznionego żelu do wagi
w stanie suchym (wżel) . Stopień spęcznienia żelu zależy od szeregu
czynników m.in. rodzaju polimeru tworzącego żel, rodzaju cieczy spęczniającej,
gęstości sieciowania, temperatury itp. Maksymalny stopień spęcznienia, w
ustalonych warunkach, określa się jako stopień spęcznienia równowagowego;

objętościowy stopień spęcznienia wyrażony jako stosunek objętości żelu w
stanie zrelaksowanym (Vr) lub w sianie spęcznienia równowagowego (Vs) do
objętości suchego żelu (Vp)

<7 = ^ 0 = ^ (3)
Przez pojęcie „stan zrelaksowany" określa się objętość układu, w którym
tworzony był żel. Wyrażenie Q"1 określa się jako ułamek objętościowy
polimeru (V2,s). Objętość żelu - Vp oblicza się jako stosunek jego wagi w
stanie suchym do ciężaru właściwego polimeru tworzącego żel (dp) lub
praktycznie, ważąc żel w powietrzu (wpow) i w cieczy niespęczniającej go
(wciecz):

,, Wpow -
VP = ddciecz "

gdzie: dciecz - ciężar właściwy cieczy;

• stężenie łańcuchów polimeru biorących efektywny udział w tworzeniu sieci
przestrzennej hydrożelu - Ve obliczane jest z zależności podanej przez
Flory.ego:

j _ . _ [/"( i-y2.s).+ v2.s+,

Z'r\\Vz,r) -?{W" <5)
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w której:
V2,r = 1/q; V2.s =
Vi - objętość molowa cieczy spęczniającej,
// - parametr określający oddziaływanie polimeru i cieczspęczniającej

(charakterystyczny dla danego układu polimer/rozpuszczalnik i zależny m.in.
od temperatury).

2.1.2. Właściwości mechaniczne

Charakterystyka mechaniczna hydrożeli polega głównie na pomiarze siły
rozciągającej, naprężenia towarzyszącego pękaniu oraz siły potrzebnej do
spowodowania określonego stopnia deformacji hydrożeli. Próbki z zaznaczonymi
punktami, spęcznione uprzednio do stanu równowagi, umieszcza się w zaciskach,
zanurza w wodzie i poddaje działaniu sił powodujących deformację i mierzy za
pomocą katetometru.

Na podstawie pomiarów siła - odkształcenie można wyznaczyć stężenie
łańcuchów biorących efektywny udział w tworzeniu sieci:

Ve = f [ RT Vz^ («)§ (« - a~ 2 )] , (6)
gdzie:
f - siła, w odniesieniu do przekroju poprzecznego suchego polimeru,
a - współczynnik deformacji liniowej L/Lo; przy czym l_o i L - odpowie-

dnio długość próbki wyjściowej i zdeformowanej,

(c)§ - izotropowy współczynnik rozszerzalności (gdy i d tworzony był w
roztworze o objętości Vr, to znaczy w stanie zrelaksowanym:

(«)§ = (Yrf).
Pomiary właściwości wiskoelastycznych i relaksacyjnych wykorzystano dla

oznaczania udziału struktur pierścieniowych w sieci przestrzennej jonowych hydrożeli
- stwierdzono, że w żelach utworzonych z polielektrolitów struktury pierścieniowe
nie występują.

Z badaniami właściwości mechanicznych połączone są zazwyczaj pomiary zmian
rozmiarów próbek (dylatometria), zarówno liniowych, jak i zmiany objętościowe.
Pomiary tego typu zostały wykorzystane jako dodatkowy dowód na istnienie w
hydrożelach tzw. wody związanej. Choć przejściu fazowemu wody w lód towarzyszy
wyraźna zmiana objętości właściwej, to w hydrożelach zawierających mniej niż 20%
wody (p-HEMA), nie stwierdzono wzrostu objętości próbek w temperaturach bliskich
0°C. Gdyby cząsteczki wody nie podlegały specyficznym oddziaływaniom wewnątrz
hydrożelu to powinna być mierzalna zmiana objętości związana z krzepnięciem.

2.1.3. Spektroskopia

Spektroskopia UV (185-800 nm) znalazła szerokie zastosowanie do badania
przebiegu procesu polimeryzacji monomerów poprzedzającej sieciowanie, do
oznaczeń ilości monomeru pozostającego w hydrożelu oraz do oznaczania
szybkości uwalniania różnych substancji zawartych w usieciowanym układzie.

Metoda ta jest stosunkowo łatwa eksperymentalnie, co przy jej wysokiej czułości
pozwala na wykonanie dużej liczby dokładnych pomiarów w krótkim czasie.

Za pomocą pomiarów spektrofotometrycznych w zakresie podczerwieni (4000
cm" 1 0 H- 600 cm"1) (spektroskopia IR) stwierdzono, że wiązania wodorowe, które
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tworzą się w suchym hydrożelu p-HEMA są wynikiem oddziaływań grup OH...OH,
a nie jak zakładano C=O....OH.

Spektroskopia IR jest również często wykorzystywana do analizy składu
ilościowego hydrożeli, zwłaszcza utworzonych w wyniku kopolimeryzacji różnych
monomerów.

Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) stosowana jest
rutynowo w szsregu laboratoriach do określania struktury polimerów. Za pomocą
pomiarów NMR (13C) stwierdzono, że w zależności od sposobu prowadzenia
polimeryzacji i sieciowania otrzymuje się hydrożele p~HEMA o różnej taktyczności,
co wpływa na ich oddziaływanie z wodą. Formy syndiotaktyczna i heterotaktyczna
wykazują niewielkie zmniejszenie stopnia spęcznienia w zakresie temperatur 60 -
70°C, podczas gdy forma izotaktyczna niewykazuje takiego efektu.

Protonowy NMR (1H) wykorzystano do badania jednorodności sieci hydrożeli.
Wykazano, że żele poliakryloamidowe otrzymane na drodze chemicznej są
niehomogeniczne, co wiąże się z różnymi szybkościami polimeryzacji monomeru i
czynnika sieciującego (metyleno-bis-akryloamid).

Technikę pulsowego NMR zastosowano dla wyznaczenia współczynników dyfuzji
wody w hydrożelach oraz dla określenia stanów wody w nich zawartej (związana,
wolna, międzyfazowa). Ostatnio, zastosowano pomiary czasu relaksacji spin-spin,
T2, do badania przebiegu polimeryzacji i sieciowania wodnych roztworów
akryloamidu potwierdzając zależności tego parametru (T2) od masy cząsteczkowej
tworzonego polimeru i zawartości rrakcji zolowej w układzie .

Spektroskopia elektronowa dla analiz chemicznych, ESCA, wydaje się być bardzo
obiecującą techniką pozwalającą na dokonanie analizy powierzchni materiału
przeznaczonego do celów biomedycznych. Technika ta polega na fotojonizacji
warstwy powierzchniowej za pomocą naświetlania promieniowaniem
elektromagnetycznym (promieniowanie X lub UV). Energia wybitych elektronów
zależy od ich położenia w atomie oraz lokalizacji atomu w cząsteczce. Pomiary
polegają na rejestracji liczby wyemitowanych elektronów o określonych energiach.
Mierząc energię kinetyczną (KE) można obliczyć energię ich wiązania w
macierzystych atomach (BE):

BE = hv - KE - <p (7)
gdzie: hv - energia promieniowania X użytego do „aktywacji powierzchni",

<p - stała, charakterystyczna dla danego typu spektrometru.

Za pomocą tej metody można uzyskać bardzo precyzyjne spektrogramy
pokazujące udziały poszczególnych składników powierzchni - analizie podlegają
elektrony wybite jedynie z warstw powierzchniowych (o głębokości 5-10 nm, co
odpowiada 10-20 warstwom atomów). Ponieważ wszystkie elementy powierzchni
podlegają analizie oraz technika ta jest nieniszcząca, wydaje się, że będzie ona w
coraz większym zakresie stosowana w badaniach hydrożeii i innych biomateriałów.

Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (ESR) pozwala na
określenie ilości i rodzaju ugrupowań posiadających niesparowany elektron (rodnik).
Umożliwia to badania mechanizmu tworzenia sieci przestrzennej oraz rodzaju
oddziaływań ugrupowań chemicznych występujących w hydrożelach z np. kationami
obecnymi w układzie.
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2.1.4. Mikroskopia

Mikroskopia, obejmująca zarówno pomiary optyczne jak i mikroskopię
elektronową, jest jedną z częściej stosowanych technik do badania hydrożeli.
Dotyczy to badania struktury powierzchniowej żeli, zmian w strukturze
powierzchniowej materiałów modyfikowanych przez szczepienie, wielkości ziaren
tworzących się polimerów, porowatości powierzchni itp.

Mikroskopia została również zastosowana do badania zjawiska pęcznienia oraz
penetracji hydrożeli przez wnikające do ich wnętrza cząsteczki.

2.1.5. Analizy termiczne

Analizy termiczne są często wykorzystywane w badaniach hydrożeli. Małą próbkę
badanej substancji (rzędu kilkudziesięciu miligramów) umieszcza się w naczyńku
pomiarowym i poddaje się działaniu ciepła. W jednym rodzaju pomiarów (DSC)
mierzy się ilość ciepła, którą trzeba dostarczyć do próbki oraz naczyńka odniesienia
aby zachowały one jednakową temperaturę. W drugim (DTA), mierzy się różnicę
temperatur lub różnicę masy (DTG) pomiędzy naczyńkami, do których dostarczono
taką samą ilość ciepła. Na podstawie takich pomiarów można określić przejścia
fazowe zachodzące w badanych substancjach, zmiany ich ciepła właściwego i
temperaturę przejścia szklistego (TG).

Stosując ten typ analiz stwierdzono, że hydrożele zawierają trzy różne formy
wody, które określono jako: związaną, wolną i międzyfazową. Jest to powszechnie
akceptowana hipoteza, potwierdzona również za pomocą innych metod
pomiarowych (NMR). Niezależnie od proporcji poszczególnych form, woda związana,
zawarta np. w polimetakrylanie hydroksyetyiu (p-HEMA), krzepnie dopiero w temperaturze

°
2.1.6. Rozpraszanie światła

Pomiary światła rozpraszanego przez roztwory polimerów są klasyczną metodą
pozwalającą na wyznaczanie wagowo średniej masy cząsteczkowej i parametrów
hydrodynamicznych cząsteczek. Ponieważ hydrożele nie rozpuszczają się w wodzie,
metoda ta jest stosowana do pomiarów mas cząsteczkowych polimeru zawartego
we frakcji zolowej oraz polimeru, przed osiągnięciem punktu żelowania.

Technika ta została również wykorzystana do wyznaczania współczynników dyfuzji
cząsteczek w sieciach hydrożeli. Stwierdzono, że na szybkość dyfuzji istotny wpływ
wywiera rodzaj polimeru tworzącego sieć.

W hydrożelacn o giętkich łańcuchach (np. poliakryloamid) wykazujących dużą
ruchliwość fragmentów sieci, ruch dyfundujących cząsteczek jest ograniczany.

Pomiary zmian natężenia światła rozpraszanego przez rozcieńczone roztwory
polimerów zostały zastosowane do badania kinetyki i mechanizmu procesów
sieciowania i degradacji, prowadzących m.in. do tworzenia sieci przestrzennej żeli.

2.1.7. Analizy chromatograficzne

Chromatografia gazowa (GC) oraz chromatografia cienko-warstwowa (TLC), są
głównie stosowane do oznaczania stopnia czystości wyjściowych komponentów oraz
badania pozostałości monomerów w utworzonych hydrożelach .

74



Wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC/GPC) znalazła bardzo
szerokie zastosowanie do wyznaczania mas cząsteczkowych polimerów biorących
udział w tworzeniu żelu oraz mas cząsteczkowych i ich dystrybucji w odniesieniu
do polimerów zawartych we frakcji zolowej. Chromatografię cieczową stosowano
także do badania zmian zachodzących w roztworach wodnych. Np. stwierdzono,
że wprowadzenie żelu polimetakrylanu hydroksyetylu (p-HEMA) do układu powoduje
zmianę proporcji zawartych w nim jonów.

2.1.8. Wiskozymetria i osmometria

Obydwie te metody są powszechnie znane i stosowane do wyznaczania mas
cząsteczkowych polimerów. Ma to istotne znaczenie dla charakterystyki przebiegu
polimeryzacji poprzedzającej proces sieciowania (np. tworzenie rozgałęzień w
łańcuchach makrocząsteczek) lecz bezpośrednio do oznaczeń właściwości hydrożeli
nie ma zastosowania. Wprawdzie, znajomość średnich mas cząsteczkowych
wyjściowego polimeru i ich dystrybucji była niezbędna do wyznaczania stałych
charakteryzujących proces radiacyjnego tworzenia hydrożelu, np. wydajności
radiacyjnej sieciowania, lecz opisano już metodę, która umożliwia takie obliczenia,
abstrahując od masy cząsteczkowej.

Mierząc ciśnienie osmotyczne wodnego roztworu, w którym hydrożel był
spęczniony do stanu równowagi, stwierdzono, że żele zawierające znaczne ilości
wody (ok. 100 %) są ekstremalnie wrażliwe na zmiany tego ciśnienia. Wzrost
ciśnienia osmotycznego o zaledwie 133 Pa powodował zmniejszenie o ponad 50
% stopnia spęcznienia. Efekt ten jest znacznie mniejszy w przypadku hydrożeli
zawierających mniejszą zawartość wody w stanie spęcznienia równowagowego (np.
zawartość wody w polimetakrylanie hydroksyetylu zmniejsza się zaledwie o 3% (od
40 % do 37 %), przy wzroście zewnętrznego ciśnienia osmotycznego o 1300 Pa).

2.1.9. Pomiary kąta zwilżania

Zgodnie z interpretacją zaproponowaną przez Andrade'go optimum
kompatybilności pomiędzy krwią a biomateriałem jest osiągane, gdy siła
oddziaływania międzyfazowego jest minimalna. Stwierdzenie to było oparte na
spostrzeżeniu, że osadzanie się protein z krwi na powierzchni biomateriałów(faza
poprzedzająca tworzenie skrzepów) było tym mniejsze, im mniejsze było
oddziaływanie międzyfazowe. Oddziaływanie to może być charakteryzowane za
pomocą pomiarów kąta zwilżania (0).

Gdy kropla cieczy umieszczona jest na innym materiale, powierzchnia kropli
tworzy pewien kąt z powierzchnią tego materiału. Wielkość tego kąta jest
determinowana przez siły oddziaływania międzyfazowego pomiędzy materiałem,
cieczą i środowiskiem, w którym wykonywano eksperyment (zazwyczaj powietrzem).

Związek pomiędzy tymi wielkościami opisuje zależność:
ysp = ysc - ycp cos 6 (8)

gdzie y oznacza napięcie powierzchniowe na granicy faz:
sp = ciało stałe/para; sc = ciało stałe/ciecz; cp = ciecz/para.

Mierząc kąt zwilżania w zależności od czasu kontaktu pomiędzy cieczą a
powierzchnią hydrożeli stwierdzono, że następuje zmniejszanie sił międzyfazowych.
Wyniki te zinterpretowano jako dowód, że grupy hydrofilowe, które w stanie suchym
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znajdują się wewnątrz żelu, pod wpływem kontaktu z wodą ulegają reorientacji i
przemieszczają się w kierunku powierzchni.

2.1.10. Konduktometria

Pomiary przewodnictwa hydrożeli zostały zastosowane do badania struktury wody
w nich zawartej. Zarówno pomiary przewodnictwa jak i przenikalności magnetycznej
wykazują istotne zmiany w zależności od zawartości wody - poniżej pewnej
granicznej wartości, różnej dla różnych żeli, przewodnictwo maleje, wskazując, że
część wody zawarta w hydrożelu ma inną strukturę niż w stanie wolnym.

Do identycznego wniosku prowadzą pomiary przewodnictwa indukowanego
bardzo krótkimi pulsami elektronów (kilka nanosekund), które jest rejestrowane w
czasach 10~8+ 10~4 sekundy. Stwierdzono, że poniżej pewnej granicznej zawartości
wody to wzbudzone przewodnictwo nie jest mierzalne, co wskazuje na specyficzną
strukturę cząsteczek wody, niezdolnych do podtrzymywania transportu ładunku.

2.1.11. Inne metody pomiarowe

Pomiary interferometryczne, polegające na obserwacji w mikroskopie optycznym
charakterystycznych obrazów powstających na skutek oddziaływania różnych
promieni światła przechodzących przez hydrożel, zostały zastosowane do badania
gradientu stężenia leku w matrycach poliakryloamidowych.

Pomiary refraktometryczne, podobnie jak techniki chromatograficzne, zostały
zastosowane do badania czystości monomerów biorących udział w tworzeniu
hydrożelu.

Pomiary sonograficzne, polegające na pomiarach rozchodzenia się w badanych
układach fal dźwiękowych, zostały zastosowane do badania dyfuzji leków w
hydrożelach.

3. Hydrożelowe materiały biomedyczne

Kierowana przez autora Grupa Biomateriałów MITR opracowała szereg
oryginalnych technologii radiacyjnych wytwarzania nowych biomateriałów
hydrożelowych. Poniżej podano krótkie omówienie trzech takich produktów.

3.1. Hydrożelowy opatrunek pooparzeniowy

Ostatecznym celem w leczeniu rozległych i poważnych poparzeń jest dokonanie
przeszczepu, przy czym może to być tzw. autoprzeszczep (skóra pobrana z innych
miejsc ciała) lub implantacja skóry wyhodowanej in vitro z fibroblastów pacjenta.
Okres pomiędzy powstaniem urazu a dokonaniem przeszczepu trwa zazwyczaj kilka
tygodni i w tym czasie rany powinny być odpowiednio zabezpieczone. Opatrunki
stosowanew tym celu można podzielić na trzy grupy:

• konwencjonalne - takie jak np. gaza, płótno, bandaże nasączone maściami
lub olejami silikonowymi itp.

• biologiczne - skóra pobrana od zmarłych ludzi, amnion, różnie preparowana
skóra zwierzęca, gąbki i maty z kolagenu, dekstranu, itp,

• syntetyczne - tj. utworzone z poiimerów syntetycznych i stosowane w różnych
formach jak np.: pianki, maście, gąbki, płytki, błony, tkaniny, itp...
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Cechą imanentną wszystkich opatrunków jest to, że stosowane one są okresowo,
tj. do czasu przygotowania leczonych miejsc do autoprzeszczepu. Częstotliwość
wymiany opatrunków wynika z ich właściwości, a to ze względu na „zużycie" czy
też ze względu na reakcje obronne organizmu (wszystkie „obce" układy biologiczne
są czynnikami antygennymi).

W literaturze funkcjouuję pojęcie „idealnego" opatrunku pooparzeniowego, który,
ze względu na specyfikę tego typu ran, powinien spełniać szereg warunków. Choć
nie ma w tym względzie pełnej zgodności poglądów, na ogół, uważa się, że
opatrunek taki powinien wykazywać takie cechy jak: zdolność do absorbcji płynów,
stanowić barierę dla bakterii, dobrze przylegać do rany i zdrowej skóry, być
wytrzymały, lecz jednocześnie miękki i przyjmować kształt ciała, być przeźroczysty,
umożliwiać dostęp tlenu do rany, hamować utratę wody przez organizm, powinien
być łatwy w zakładaniu i wymianie, umożliwiać dozowanie ieków, powinien być
sterylny, łatwy w przechowywaniu, trwały, dostępny i względnie tani.

Za najbardziej zbliżony do takiego wzorca niektórzy autorzy uważają opatrunek
hydrożelowy o nazwie „Geliperm" (prod. Geistlich and Sons, Szwajcaria),
produkowany według technologii opatentowanej przez Towarzystwo Maxa Plancka
w wielu krajach, w tym również w Polsce.

Opatrunek ten wytwarzany jest poprzez chemiczną polimeryzację i sieciowanie
akryloamidu i metyieno-bis-akryloamidu, zawierających polisacharydy lub proteiny.
Proces tworzenia sieci polimerów zachodzi w dwóch etapach, z których pierwszy
trwa 30 minut a wodny roztwór monomerów ogrzewany jest do temperatury 56°C,
drugi natomiast 24 godziny w temperaturze 4°C. Z punktu widzenia technologii
produkcji krytyczną fazą jest proces wielokrotnej ekstrakcji masy reakcyjnej, a to z
uwagi na konieczność usunięcia (wymycia) z niej nieprzereagowanego monomeru
- akryioamid jest substancją o silnych właściwościach toksycznych, atakującą
zwłaszcza centralny system nerwowy i potencjalnym czynnikiem kancerogennym.
Ponieważ podczas tych zabiegów hydrożel silnie pęcznieje, przed pocięciem go na
fragmenty - sprzedawane, po zapakowaniu ich w sterylnych warunkach, jako
gotowy opatrunek - folia hydrożelowa musi być dodatkowo suszona.

Pomimo, że gotowy opatrunek zawiera około 95% wody i koszt surowców jest
niewielki, z uwagi na skomplikowaną technologię produkcji, jest on stosunkowo
drogi.

Opracowana przez nas technologia produkcji hydrożelowych opatrunków
pooparzeniowych HDR, opatentowana m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech,
pozwala wyeliminować w/w trudności związane z technologią chemiczną, przy
jednoczesnym zachowaniu wszystkich korzystnych cech gotowego produktu.

Pierwszy etap tej technologii polega na rozpuszczaniu w wodzie składników
opatrunku. Mogą nimi być polimery syntetyczne i naturalne takie jak:
poliwinylopirolidon (PVP), pcliakryloamid (PAA) lub ich monomery oraz agar bądź
żelatyna. Po ich wymieszaniu tworzą one przejrzysty, homogeniczny roztwór, o lekko
brązowym zabarwieniu.

Drugi etap technologii polega na napełnieniu foremek, które stanowią część
opakowania gotowego opatrunku i po zakrzepnięciu roztworu szczelne ich
zamknięcie w folii, nieprzepuszczalnej dla powietrza i bakterii. W foremce tworzy
się błona pseudo-żelu (tj. nietrwałego żelu, który po ogrzaniu staje się ponownie
roztworem).

W trzecim etapie technologii ten półprodukt, umieszczony w handlowych
opakowaniach, poddaje się działaniu strumienia elektronów z akceleratora. Dawka
promieniowania, 25 kGy, jest zupełnie w/starczającą ilością energii aby obok
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procesu pełnej sterylizacji materiału, spowodować w pseudo-żelu reakcje
sieciowania, tzn. utworzenia trwałej sieci przestrzennej złożonej z poszczególnych
łańcuchów polimeru, połączonych ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi.

Pod wpływem strumienia elektronów w makrocząsteczkach polimeru powstają
miejsca rodnikowe, które mogą łączyć się, tworząc trwałe wiązania chemiczne.
„Dodatkowa" ilość makrorodników powstaje w wyniku reakcji odszczepiania atomów
wodoru od łańcucha polimeru przez rodniki hydroksylowe OH (tworzą się one na
skutek radiolizy wody). Część makrorodników P, która nie przereagowała z
utworzeniem wiązania poprzecznego ulega reakcjom „dezaktywacji" z
małocząsteczkowymi, nietrwałymi produktami radioiizy układu (R*). Schemat
procesów zachodzących podczas napromieniowania można przedstawić
następująco:
1. Tworzenie rodników (symbol ****-* oznacza promieniowanie; symboi

/ ^ . / V / V A / ^ ^ , N oznacza łańcuch polimeru)

M ~~^^-+ M*
Mł . „lit D/ \

P P
H2O ~-^~-* R* (OH, H, eaq)
P + OH —» P* + H2O

2. Sieciowanie (symbol A A ^ A ^ A A ^ ^ A oznacza łańcuch polimeru)

3. Reakcje zaniku rodników

P* + R* — P—R
R* + R* —* R—R (H2O, H2, H2O2)
Procesy radiacyjne zachodzące w środowisku wodnym są bardzo szybkie, zatem

zakończenie sterylizacji oznacza praktycznie zakończenie reakcji zachodzących w
układzie. Po zakończeniu sterylizacji pseudo-żel zawarty w handlowym opakowaniu
staje się opatrunkiem hydrożelowym.

Technologia produkcji opatrunków hydrożelowych HDR, w porównaniu do
znanych technologii chemicznych otrzymywania podobnych wyrobów, wykazuje
szereg zalet, a to:
1. jest prosta, łatwa (tzn. fool-proof);
2. jest czysta (nie ma produktów ubocznych w postaci odpadów, ścieków,

wyziewów itp.);
3. wszystkie używane substancje chemiczne w kadym etapie technologii są

całkowicie bezpieczne (i „przyjazne") dla człowieka;
4. nie wymaga specjalnych, wyjałowionych pomieszczeń, choć zapewnia otrzymanie

sterylnego produktu;
5. może być realizowana w formie procesu ciągłego (linia produkcyjna składająca

się z maszyny do wytłaczania opakowań, automatu dozującego roztwór i
akceleratora) lub procesu okresowego, tj. rozdzielenia etapu przygotowania
roztworów i pakowania pseudo-żelu od etapu sterylizacji i tworzenia właściwego
opatrunku.
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Opracowano kilka innych wariantów tej technologii, a elastyczność przyjętych
rozwiązań rokuje nadzieje na jej zastosowanie do otrzymywania również innych
materiałów do celów biomedycznych.

Gotowy opatrunek hydrożelowy, wytworzony zgodnie z dokumentacją licencyjną,
ma formę przezroczystego płatu żelu o grubości 3,5 + 0,5 mm, zawierającego
ponad 90% wody i wykazuje następujące właściwości:
1. stanowi barierę dla bakterii z zewnątrz oraz barierę dla nadmiernej utraty wody

przez organizm;
2. zapewnia dostęp tlenu do rany (jest przepuszczalny dla tlenu);
3. jest elastyczny, miękki, lecz wystarczająco mocny, dzięki czemu może być

również stosowany do pokrywania takich powierzchni ciała, których
unieruchomienie jest kłopotliwe dla pacjenta, np.: twarz, stawy, dłonie itp.;

4. wykazuje dobrą adhezję do rany i zdrowej skóry, lecz bez tendencji do
przyklejania się do ••any, co umożliwia bezbolesną wymianę opatrunków i nie
zakłóca przebiegu leczenia;

5. umożliwia łatwe doprowadzenie leków do rany bez usuwania opatrunku (przez
nawilżenie zewnętrznej powierzchni opatrunku roztworem leku, wprowadzenie
roztworu leku pod powierzchnię opatrunku za pomocą strzykawki lub spęcznianie
w roztworze leku przed założeniem);

6. absorbuje wysięki i toksyny bakteryjne;
7. jest nieantygenny i niealergizujący;
8. łagodzi ból i zapewnia „komfort" psychiczny pacjentowi;
9. jest przeźroczysty, co umożliwia kontrolę przebiegu leczenia bez zdejmowania

go;
10. jest sterylny, łatwy w stosowaniu i przechowywaniu (temperatura otoczenia).

Ponadto, ze względu na skład chemiczny i konstrukcję, opatrunek HDR może
być użyty jako:

a) doustny środek odtruwający organizm (wiąże się to ze specyficznymi
właściwościami poliwinylopirolidonu);

b) system terapeutyczny do uwalniania leków z kontrolowaną szybkością;
c) opatrunek na różne rodzaje ran, a także w formie tamponu, czopka itp.;
d) opatrunek pierwszej pomocy (z apteczki domowej).

Powyższe cechy opatrunków hydrożelowych HDR oraz prostota i elastyczność
technologii produkcji pozwalają oczekiwać szerokiego zakresu ich zastosowań w
praktyce medycznej.

Opatrunki hydrożelowe produkowane są w Polsce z zezwoleniem Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej przez kilku niezależnych producentów i dostępne na
rynku pod nazwą „HDR", „AQUA-GEL" i „HYDROPACK".

Opatrunki hydrożeiowe stosowane są zgodnie z swoim pierwotnym
przeznaczeniem tj. do leczenia ran pooparzeniowych, a ponadto do leczenia
wszystkich rodzajów trudnogojących się ran, odleżyn i takich uszkodzeń skóry,
których terapia wymaga dostępu tlenu i wilgotnego, sterylnego środowiska.

Prowadzone są dalsze prace nad zastosowaniem opatrunku jako systemu do
transd6rrnalnego dozowania leków.
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3.2. System terapeutyczny do indukcji porodu

W przypadkach przedłużania się ciąży ponad naturalny limit czasu !ub w
przypadkach gdy zagrożone jest życie matki i/iub dziecka istnieje potrzeba indukcji
akcji porodowej. W praktyce klinicznej w takich sytuacjach stosuje się podawanie
pacjentkom oxytocyny lub/i prostaglandyn. Niestety, doustnemu lub dożylnemu
wprowadzaniu tych substacji towarzyszą niepożądane efekty ubcczne. Zaistniała
zatem potrzeba opracowania takiego systemu dostarczania leku, który umożliwi
iokalne jego podawanie oraz zezwoli na znaczne obniżenie jego ilości. Specjalna
hydrożelowa wkładka, w kształcie cienkiego pręcika zakończonego główką i
zaopatrzonego w nić chirurgiczną, wytwarzana jes* za pomocą techniki radiacyjnej.

Hydrofilowy polimer, poliwinylopiroiidon, podawany jest sieciowaniu radiacyjnemu,
a następnie hormon, prostaglandyna F2a, wprowadzana jest do objętości czynnej
wkładki. Parametry prowadzenia procesu są dobrane w ten sposób aby szybkość
uwalniania prostagiandyny z wkładki wynosiła ok. 1 mg na godzinę (in vitro). Po
umieszczeniu przez lekarza wkładki w szyjce macicy zaczyna ona pęcznieć,
wywierając dodatkowy nacisk na ścianki szyjki. Stopniowa dyfyzja hormonu do
otaczającego go środowiska jest odbierana przez organizm jako „naturalny" sygnał
do przejścia do dalszych etapów metabolizmu porodu - naturalny, ponieważ
podczas jednej z faz „normalnej" akcji porodowej obserwuje się wzrost stężenia
prostaglandyn właśnie w szyjce macicy. W setkach porodów indukowanych za
pomocą tego systemu terapeutycznego, w kilku klinikach wskazanych przez Min.
Zdrowia, stwierdzono, że poród rozpoczyna się po około 6-8 godzinach od
założeniu wkładki przez lekarza. Jej skuteczność jest prawie stu procentowa, a
stosowanie całkowicie bezpieczne dla kobiety i dziecka.

Prowadzone są obecnie prace rozpoznawcze nad możliwością wykorzystania
wkładki do obniżenia bolesności porodu. Rozpoczęto również badanić nad
opracowaniem podobnie działających systemów hydrożelowych przeznaczonych do
leczenia chorób dróg rodnych, w tym nowotworowych. Prace wdrożeniowe podjęła
polska firma PRO VITAE Sp.z o.o.

3.3. Sztuczna trzustka

Sztuczne organy typu hybrydowego przyciągają uwagę mieiu laboratoriów na
całym świecie, ponieważ mogłyby one zastąpić w organizmie, w przypadku ich
całkowitego uszkodzenia, takie narządy jak np.trzustka czy wątroba. Hybrydowa
sztuczna trzustka zbudowana jest z wysepek Langerhansa, produkujących insulinę
oraz otaczającej je membrany, chroniącej te żywe komórki przed zniszczeniem przez
układ immunologiczna pacjenta. Hydrożelowa membrana powinna być
przepuszczalna dla tlenu, pożywienia, glukozy i insuliny, lecz praktycznie
nieprzepuszczalna dia składników systemu immunologicznego np. immunoglobuliny.
Taka membrana hydrożelowa wykazująca biokompatybilność z otaczającym ją
środowiskiem, i nie ulegająca biodegradacji ani otorbieniu przez tkanki,
umożliwiałaby wypełnianie funkcji bioreaktora czyli produkcję insuliny przez wysepki
Langerhansa, w odpowiedzi na rosnący poziom glukozy. Jak wykazują prace
prowadzone w różnych laboratoriach najbardziej przydatnym do wytwarzania
membran, spośród poiimerów syntetycznych, jest alkohol poliwinylowy (PVA).

Pad wpływem promieniowania jonizującego w roztworach wodnych alkoholu
poliwinylowego tworzy się żel. Choć mechanizm zachodzących reakcji nie jest
;eszcze w pełni wyjaśniony i stanowi przedmiot intensywnych badań można już
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obecnie wytwarzać membrany o zaplanowanej, selektywnej przepuszczalności, w
zależności od wielkości dyfundujących cząsteczek. Ponieważ masa cząsteczkowa
immunoglobuliny jest wielokrotnie większa niż insuliny, można, manipulując
warunkami prowadzenia procesu, wytworzyć z PVA membrany nadające się do
zastosowania jako ścianki hybrydowej sztucznej trzustki.

4. Podsumowanie

Przedstawione rozwiązania technologiczne stanowią ilustrację tezy o coraz
szerszym stosowaniu techniki radiacyjnej do celów biomedycznych, zwtaszcza
wtedy, gdy uzyskiwane produkty są tańsze, a technologie mniej skomplikowane niż
odpowiadające im procedury z zastosowaniem inicjatorów chemicznych.
Dodatkowym walorem technik radiacyjnych jest możliwość łączenie procesu
sterylizacji i końcowego formowania produktu. Zarówno technologia produkcji
opatrunków hydrożelowych, jak i systemu terap tycznego do indukcji porodów,
wskazują nowe sposoby wytwarzania hydrozelo.vych produktów biomedycznych.
Wymienione rozwiązania, stanowią nowość w skali światowej oraz pierwsze,
oryginalne, polskie technologie w zakresie bioinżynierii radiacyjnej wdrożone do
praktyki przemysłowej.

Podziękowania

W prowadzonych badaniach aktywny udział biorą współpracownicy autora z
MiTR-u, a to: dr K. Burczak, dr S.Galant, mgr inż. P. Ułański, mgr inż. J. Albinska,
techn. J. Ignaczak oraz studenci, za co gorąco im dziękuję. Badania te są możliwe
dzięki finansowemu wsparciu z strony Komitetu Badań Naukowych (grant nr 4 1789
01) oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (contracts No.5509/RB and
POL/1/010).
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POLIPROPYLEN W ZASTOSOWANIU DO WYROBÓW
MEDYCZNYCH STERYLIZOWANYCH RADIACYJNIE

Jerzy Bojarski, Zofia Bułhak

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej

W ochronie zdrowia metody sterylizacji sprzętu medycznego ;9dnorazowego
użytku decydują o jego jakości, która oprócz jałowości powinna zapewniać
bezpieczeństwo pacjenta przed wprowadzaniem substancji szkodliwych dla zdrowia.
Postęp w tej dziedzinie w krajach uprzemysłowionych należy do sterylizacji
radiacyjnej. Zapewnia ona najwyższą jakość sprzętu medycznego dzięki silnym
właściwościom bakteriobójczym promieni jonizujących i ich zdolnościom do
przenikania przez opakowania i sterylizowane materiały polimerowe umożliwiając ich
całkowitą jałowość.

Polipropylen /PP/ stosowany jest do sprzętu medycznego, w tym w dużych
ilościach do produkcji strzykawek jednorazowego użytku. Jego podstawowe
wkaściwości fizyczne przedstawiają się następująco:
- homopolimer PP stanowi układ dwufazowy (faza amorficzna i krystaliczna)
- zakres fazy krystalicznej objętościowo od 0.35-0.65
- gęstość fazy amorficznej pa= 854 Ky//i3

- gęstość fazy krystalicznej pK= 946
- sferulity o wymiarach od 0.1-300
- lepkość w stanie stopionym wyrażona wskaźnikiem szybkości płynięcia od 0.5-15 g/1 Omiń

Należy zwrócić uwagę na szeroki zakres struktury krystalicznej i zmiany gęstości
i wielkości sferulitów. Znajomość tych cech fizycznych i ich współzależność jest
konieczna dla opanowania prawidłowego przebiegu procesów technologicznych ,
jak i przewidywania właściwości użytkowych wyrobów, zwłaszcza sprzętu
medycznego.

Homopolimer PP nie jest odporny radiacyjnie i pod wpływem promieniowania
jonizującego w czasie sterylizacji tworzą się w nim rodniki. Schemat tego procesu
pokazano na Rys.1. Rodniki te jako trwałe umiejscowione są w fazi9 krystalicznej
i jako nietrwałe w fazie amorficznej (Rys.2). Jedne i drugie prowadzą do degradacji
łańcuchów homopolimeru PP, Zmian w strukturze chemicznej i fizycznej aż do
wystąpienia kruchości wyrobów. Różnica między nimi polega jedynie na przebiegu
tego procesu w czasie. Pierwsze działają w krótkim czasie, drugie po kilku
miesiącach magazynowana w/robów.
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Odporność radiacyjna i jakość medyczna PP-M.

W ICHTJ opracowano PP-M odporny radiacyjnie o jakości medycznej (zgłoszenie
patentowe P-295304 z dnia 1992-07-16). Istotą i zaleta, modyfikacji PP (Malen
p-J603) jest zastosowanie w tyrn procesie dodatków polimerowych zdolnych do
blokowania rodników oraz wzajemnych połączeń chemicznych składników. W ten
sposób uzyskano dwie istotne cechy fizyczne PP-M, tj. odporność radiacyjną przy
dawkach sterylizacyjnych 25-35kGy oraz jakość medyczną potwierdzoną
w badaniach kwalifikacyjnych Instytutu Leków. Odporność radiacyjną określono na
podstawie pomiarów EPR (elektronowy rezonans paramagnetyczny) oraz
wytrzymałości mechaniczne przy ściskaniu korpusu strzykawek do 70%
odkształcenia w okresach 1.3,6,12 i 24 miesiącach magazynowania w warunkach
otoczenia.

Zakres badań kwalifikacyjnych prowadzonych w Zakładzie Materiałów
Medycznych Instytutu Leków przedstawia Tabl.1. Badania te oprócz oznaczeń
analitycznych chemicznych i biologicznych samego materiału, obejmują również
oznaczenia właściwości fizycznych strzykawek po sterylizacji radiacyjnej.

Zastosowanie.

Odporny radiacyjnie PP-M o jakości medycznej o symbolu PP-MKE93 po
uzyskaniu zezwolenia MZiOS, znalazł zastosowanie do produkcji strzykawek
jednorazowego użytku sterylizowanych radiacyjrie. W 1993 r. PZ'TiMED" na zlecenie
IChTJ z 1,5 tony otrzymanego w Instytucie granulatu wyprodukował 200 tys.szt.
strzykawek o pojemności 20 i 10 cm3. Zmiana sterylizacji z tlenku etylenu na
sterylizację radiacyjną pozwoliła również na zmianę pojedynczego opakowania
strzykawki z papieru-folii na bardzo trwałe opakowania folia-folia, zapewniając
bezpieczny transport i przechowywanie przez 5 lat.

Obecnie prowadzone są wspólnie z zainteresowanymi producentami badania
zastosowania PP-MKE93 do otrzymywania obudowy do filtrów biologicznych i
końcówek do pipet automatycznych.

7astosowania PP-M w przetwórstwie wyrobów różniących się kształtem, grubością
ścianek, wymiarami itp, jest ułatwione ze względu na duże możliwości otrzymania
odmian o określonych właściwościach przetwórczych i użytkowych, w tym iepkości
w stanie stopionym oznaczonej wartością wskaźnika płynięcia WSP. Odmiany te
można uzyskiwać na drodze zmian w składzie surowców wyjściowych zachowując
jednocześnie odporność radiacyjną i jakość medyczną PP-M. Ma to duże znaczenie
przy produkcji strzykawek o różnej pojemności korpusów.

Informacje ogólne.

Możliwości technologiczne IChTJ pozwalają na otrzymanie odpornego radiacyjnie
PP-M o symbolu PP-MKE 93 w ilości ok. 100 ton/rok w postaci granulatu. Przy
obecnej cenie 10.500 zł/kg Maienu P J603 t.zw. medycznego, zawierającego środek
poślizgowy i stosowanego do produkcji strzykawek, koszt PP-M otrzymanego w
IChTJ wynosi 16.000 zł/kg. Naieży zaznaczyć, że MZRiP w Płocku produkują tylko
jedną odmianę Maienu P J603 o wskaźniku płynięcia VVSP^5.5-8.5 g/1 Omiń,
przeznaczoną do strzykawek sterylizowanych tlenkiem etylenu. Jak już wspomniano
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Tablica 1. Zakres badań kwalifikacyjnych instytutu Leków

I. BADANIA CHEMICZNE produktów lub zanieczyszczeń
migrujących do:

A. Wyciągów wodnych;
1. Cecny badane organoleptycznie /smak, zapach, barwa,
zmętnienie/.
2. Pojemność buforowa:

- alkaliczność, ml 0.01 N HCI
- kwasowość, ml 0.01 N NaOH

3. Związki redukujące - produkty radiolizy, ml 0.01 N Na2S2O3
4. Związki absorbujące światło UV w zakresie 220-360 nm
5. Zanieczyszczenia jonami: NH4 i Cl",
6. Zanieczyszczenia jonami metali ciężkich w przeliczeniu na P b 2 +

7. Zanieczyszczenia nielotne z parą wodną
8. Chromatografia cienkowarstwowa

B. Wyciągów heksanowych;
10. Absorbcja w UV, max. 280 nm
11. Związki rozpuszczalne w heksanie, w %

II. BADANIA BIOLOGICZNE wyciągów wodnych:
1. Toksyczność
2. Działanie homolizujące, w %
3. Jałowość

III. BADANIA FIZYCZNE:
1. Szczelność opakowań strzykawek o pojemności 20 ml
2. Wytrzymałość zgrzewu opakowań,
3. Wymagania ogólne strzykawek 20 ml, wg normy PZ "TIMED".
4. Siła niezbędna do rozpoczęcia przesuwu tłoka w strzykawce
5. Opory przy przesuwie tłoka w korpusie strzykawki przed i po

ekstrakcji 95% etanolem (ocena praktyczna migracji substancji
ze strzykawek do roztworu modelowego).

6. Szczelność strzykawek 20 ml przy aspiracji i przy kompresji.
7. Pojemność strzykawki 20 ml nominalna, resztkowa i

znamionowa zgodnie z normą krajową.
8. Średnia siła przesuwu tłoka w strzykawce 20 ml wg normy

ISO7886/90 projekt.
9. Średnia siła przesuwu tłoka w strzykawce 20 ml wg normy

ISO7886/90 projekt z płynami modelowymi - wodą
destylowaną, olejem arachidowym i olejem arachidowym z
dodatkiem 10% etanolu.
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istnieje możliwość otrzymywania odmian PP-M o zmiennych właściwościach
przetwórczych, tj. o wskaźniku płynięcia WSP powyżej 6 g/1 Omiń, np. 10-12 g/1 Omiń
do produkcji strzykawek o małych pojemnościach zgodnie z zaleceniami
producentów zagranicznych.

W zależności od potrzeb przewiduje się otrzymywanie i stosowanie koncentratu
PP-M, którego dodatek w stosunku !:1 do Malenu P J603 pozwoli na produkcję
strzykawek i innego sprzętu medycznego, jednocześnie obniżając koszt jednostkowy
PP-MKE93.

W IChTJ prowadzone są obecnie prace nad obniżeniem kosztu otrzymywania
PP-MKE93 do ceny Malenu P J603 zwiększonej o 10-15%. Pierwsze próby
wykonano dzięki uprzejmości Dyrekcji PZTiMEDU" dały wyniki pozytywne.

Produkcją PP odpornego na promieniowania jonizujące w zakresie dawek
sterylizujących zajmują się dwie firmy w Europie: BASF w Niemczech i Himont we
Włoszech. BASF produkuje PP o nazwie handlowej Novoien 1300L o wskaźniku
płynięcia WSP= 5.0 g/1 Omiń. Koszt tego materiału •wynosi ok.1.35 DM/kg-!oco
granica. Firma ta jednak zaleca mieszanie Novolenu 1300L z Novoienem 1100
o WSP=11.0 g/10min w zależności od pojemności strzykawek dwuczęściowych or-a.?
dodatek Novolenu 13 Konz.SL02, tj.koncentratu ze środkiem poślizgowym w cenie
4.45 DM/kg. Firma Himont produkuje dwie odmiany PP odpornego raciacyjnie
Moplen F11G o WSP=12g/10min do strzykawek dwuczęściowych do 5 cm3 i
Moplen F30G o WSP=12g/10min do strzykawek dwuczęściowych powyżej 5 cv,3.
Na rynek amerykański firma dostarcza PP o nazwach Pro-Fax PD921 o
WSP=10g/10min i Pro-Fax pd o WSP = 12g/1 Omiń do produkcji strzykawek
dwuczęściowych sterylizowanych radiacyjnie.

Koszty sterylizacji radiacyjnej sprzętu medycznego będą orriówior.e w
dr inż Z. Zimka pt."Ekonomiczne aspekty sterylizacji radiacyjnej".
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OBRÓBKA RADIACYJNA LEKÓW, SUROWCÓW
O PRZEZNACZENIU MEDYCZNYM

ORAZ KOSMETYKÓW.

T. Bryl-Sandelewska,

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej,

1. Wstęp.

Przemysły farmaceutyczny i kosmetyczny w ciągu dziesiątków lat swego istnienia
stosowały jako czynniki sterylizujące i pasteryzujące: parę, gorące powietrze, filtrację
oraz tlenek etylenu lub inne środki chemiczne. Każdy z wymienionych sposobów
może być stosowany tylko do niektórych surowców wykorzystywanych w tych
przemysłach oraz do ich wyrobów gotowych. Ograniczenia wynikają ze specyfiki
składu chemicznego bądź stanu fizycznego danego surowca lub kompozycji, np.
niskiej odporności termicznej, złej penetracji lub trudności w desorpcji gazowego
czynnika sterylizującego, a także możliwości powstawania szkodliwych produktów
reakcji ze składnikami środowiska.

Powyższe trudności spowodowały zainteresowanie przemysłów o których mowa
metodą radiacyjną, która pozbawiona jest wymienionych wyżej ograniczeń, choć i
ona ma swoją istotną wadę, a mianowicie nie wszystkie wyroby farmaceutyczne i
kosmetyczne są wystarczająco odporne chemicznie na dawki promieniowania
jonizującego, niezbędne do uzyskania wymaganego efektu sterylizacyjnego lub
pasteryzacyjnego.

Ogólnie można powiedzieć, że najodporniejsze na działanie promieniowania
jonizującego są preparaty suche, zaś najmniej odporne - rozcieńczone roztwory
wodne. Wykazały to wieloletnie badania, którym w różnych krajach poddano do tej
pory kilkaset surowców i wyrobów farmaceutycznych oraz kosmetycznych.
Przedmiotem badań był zarówno efekt biobójczy promieniowania w odniesieniu do
różnych grup drobnoustrojów występujących w tych surowcach lub wyrobach, jak
i jego wpływ na właściwości fizyko-cjiemiczne i farmakologiczne lub kosmetyczne
napromieniowanych wyrobów gotowych. Wyniki w/w badań opisano m.in. w kilku
publikacjach przeglądowych [1-3].

89



2. Surowce.

Bardzo istotną rolę odgrywa stopień zakażenia wstępnego sterylizowanego
surowca. Im jest on mniejszy, tym niższa dawka promieniowania jest wystarczająca
do wyjałowienia materiału.

Ogólnie z dotychczasowych badań wynika, że surowce pochodzenia naturalnego
(kopalne, zwierzęce i roślinne) są zdecydowanie bardziej zakażone drobnoustrojami
niż syntetyczne produkty wyjściowe, a zatem i dawki sterylizacyjne winny być dla
nich wyższe.Potwierdzają to zawarte w pracy Dam'a i wsp.[4] dane z których
wynika, że dawki sterylizujące d!a substancji syntetycznych (np. 2,4 kGy dla
siarczanu neomycyny, 4,8 kGy dla soli potasowej benzylopenicyliny) są znacznie
mniejsze, niż dla surowców pochodzenia naturalnego {np. 9,6 kGy dla skrobi
zbożowej i ziemniaczanej, talku i żelatyny). Znacznie zanieczyszczone
drobnoustrojami są również ekstrakty ziołowe. Z tej samej pracy wynika, że z
dziewięciu badanych ekstraktów tylko dwa zawierały przed napromieniowaniem
mniej niż 102 drobnoustrojów/g próbki, który to poziom jest dopuszczalny w tego
rodzaju preparatach pod warunkiem, że nie są to drobnoustroje chorobotwórcze.
Pozostałe ekstrakty zawierały od 2,0x102 do 2,6x104 drobnoustrojów/g. Po dawce
1 kGy sześć z nich było sterylnych, w dwóch uzyskano poziom dopuszczalny
(poniżej 102), a tylko jeden ekstrakt wymagał dawki wyższej niż 1 kGy.

W Kanadzie przeprowadzono ostatnio badania dotyczące wpływu promieniowania
jonizującego na zdolność do tabletkowania tzw. zarobek (celuloza, skrobia, laktoza)
[5]. Stwierdzono, że napromieniowanie dawką do 25 kGy nie zmienia żadnego z
badanych parametrów, charakteryzujących trwałość i inne cechy użytkowe
wytwarzanych tabletek. Również w Kanadzie zakończono ostatnio wszechstronne
badania czterech surowców powszechnie stosowanych w przemyśle
farmaceutycznym i kosmetycznym. Są to: skrobia, talk, żelatyna i bentonit [6]. Testy
prowadzone były w ciągu 4 lat i podzielone zostały na dwie fazy dwuletnie. Podczas
pierwszej z nich sprawdzano - w ciągu dwóch lat po napromieniowaniu - wpływ
dawki 25 kGy na zgodność odpowiednich oznaczeń z wymaganiami Farmakopei
Amerykańskiej (oznaczenia wykonano bezpośrednio po napromieniowaniu oraz po
3, 6, 12 i 24 miesiącach przechowywania próbek). Materiał do badań wytypowano
w ten sposób, że przed napromieniowaniem wykonano oznaczenia mikrobiologiczne
w kilku partiach każdego surowca i do dalszych testów wybrano najbardziej
obciążone drobnoustrojami. Próbki te dodatkowo zaszczepiono określonymi ilościami
przetrwalników Bacillus pumilus, a następnie napromieniowano w komorze
radiacyjnej z Co-60. W podobny sposób przygotowano próbki kontrolne.W
próbkach napromieniowanych nie stwierdzono obecności żywych drobnoustrojów,
zarówno w czasie zerowym jak i w okresie późniejszym - do 24 miesięcy
leżakowania, natomiast w próbkach kontrolnych po tym samym czasie zawartość
ich była przeważnie taka sama jak na początku testu z tym, że wykazywały one
zdolność do namnażania po przeniesieniu na odpowiednią pożywkę. Inne parametry
ujęte w Farmakopei Amerykańskiej nie ulegały zmianie w wyniku napromieniowania
lub zmieniały się nieznacznie. Podczas przechowywania do 24 miesięcy próbki
napromieniowane i kontrolne zachowywały się podobnie.

Ogólny wniosek jaki wypływa z pierwszej fazy omawianego testu to rekomendacja
dla metody radiacyjnej jako zalecanej do sterylizacji skrobi, żelatyny, talku i
bentonitu dawkami nie przekraczającymi 25 kGy.
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Podczas druyiej fazy testu badano wyroby kosmetyczne dobrane tak, aby
testowany surowiec stanowił w nich składnik główny (poza wodą, której zawierały
zawsze najwięcej). Odpowiednie kompozycje kosmetyczne sporządzano więc
dodając do nich surowce napromieniowane dawką 25 kGy, zaś próbki kontroine -
z surowcami nienapromieniowanymi z tych samych szarż. W tej fazie testu badano
wskaźniki istotne dla właściwości użytkowych wyrobu, nie wymienione w Farmakopei
Amerykańskiej jako wymagane, np. lepkość, ciężar właściwy, pH oraz zawartość
substancji stałych. Oznaczano również zawartość drobnoustrojów tlenowych.
Kompozycje badane to: maseczki zawierające napromieniowaną lub
nienapromieniowaną skrobię, szampony zawierające żelatynę, maseczki do twarzy -
z bentonitem oraz płyny nawilżające - z talkiem. Nie stwierdzono znaczących różnic
pomiędzy właściwościami kompozycji sporządzonych z udziałem napromieniowanych
i nienapromieniowanych surowców. Różnice wartości liczbowych lepkości
stwierdzone w przypadku szamponów i maseczek do twarzy nie są - zdaniem
autorów - spowodowane napromieniowaniem, lecz ograniczeniami stosowanej
metody oznaczeń.

Tak więc również druga faza testu kanadyjskiego wypadła pozytywnie dia metody
radiacyjnej jako sposobu likwidacji zanieczyszczenia surowców kosmetycznych
drobnoustrojami.

W Polsce w latach siedemdziesiątych również przeprowadzone zostały badania
odporności radiacyjnej kilkunastu surowców stosowanych w przemyśle
kosmetycznym [7,8]. Wykazały one, iż zdecydowaną większość badanych surowców
cechuje znaczna odporność radiacyjna, zaś niewielkie zmiany obseavowane w
niektórych z nich także nie wydają się dyskwalifikujące dla metody zważywszy, że
w praktyce najprawdopodobniej wystarczające okażą się dawki niższe Ogólna
ocena wynikająca z wymienionych badań przedstawiona została w tabeli 1.

Na podstawie dotychczas uzyskanych w różnych krajach wyników badań można
stwierdzić, że zdecydowana większość surowców stosowanych w przemyśle
farmaceutycznym i kosmetycznym może być sterylizowana metodą radiacyjną.

3. Wyroby-farmaceułyczne

Znacznie bardziej zróżnicowany niż w przypadku surowców jest wpływ
promieniowania jonizującego na leki. Wykazały to bardzo liczne badania wykonane
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w różnych krajach [np.1-3, 9-14]. Zdecydowana
większość tych badań dotyczyła właściwości fizyko-chwmicznych preparatów
lękowych, wyraźnie mniejsza ich część obejmowała oznaczenia mikrobiologiczne,
zaś najmniej prac poświęcono wpływowi promieniowania jonizującego na
właściwości farmakologiczne i toksykologiczne leków.

Bardzo interesujące zestawienie wyników różnych rodzajów badań przedstawione
zostało w pracy przeglądowej Bogl'a [14]. Wynika z niego wyraźnie, że
najważniejszym czynnikiem wpływającym na odporność leku na rozkład radiolityczny
jest jego stan skupienia i stężenie . Ogólnie można powiedzieć, że najbardziej
odporne są preparaty stałe, suche, zaś najmniej odporne - rozcieńczone roztwory
wodne. Dość dobrze ilustrują to rysunki zawierające pewne zbiorcze dane,
obejmujące leki stałe i ich roztwory wodne o różnym stężeniu (rys.1 i 2). Widać z
nich wyraźnie, że zdecydowana większość leków stałych nie wykazywała
znaczącego rozkładu nawet po dawce 60 kGy, w znacznie mniejszej ich iiości
obserwowano rozkład poniżej 2%, zaś w znikomej liczbie •• rozkład większy niż 2%
(rys.1). Zupełnie inna sytuacja występują w przypadku napromieniowania roztworów
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wodnych (rys.2). Tutaj dla takich samych zakresów dawek znikoma tylko liczba
leków nie ulega rozkładowi, zaś w zdecydowanej ich większości rozkład sięga od
2 do 50% początkowej zawartości leku.

Na podstawie dotychczasowych badań można również stwierdzić, że istnieje
pewne znaczące zróżnicowanie odporności radiacyjnej pomiędzy grupami leków, a
nawet formami chemicznymi tego samego leku, np. steroidy są znacznie
odporniejsze od witamin, zaś formy kwasowe penicylin są mniej odporne niż sole
i estry [15}.

Z przedstawionych wyżej danych wypływa wniosek, że każdy lek musi być
poddany oddzielnym, stosownym dla niego badaniom. Nie można wyników
uzyskanych dla jednego preparatu przenosić na inne, nawet o zbliżonej budowie
chemicznej.

Ze względu na zróżnicowaną odporność radiacyjną leków, bardzo ważny jest
stopień ich zakażenia wstępnego oraz rodzaj występujących w nich drobnoustrojów.
Im zawartość mikroorganizmów oraz ich odporność na promieniowanie jonizujące
mniejsze, tym niższa dawka wystarczy do wyjałowienia leku i tym mniejsze
prawdopodobieństwo wywołania w nim znaczących zmian fizyko-chemicznych. Z
tego punktu widzenia ważne jest stwierdzenie zawarte w Farmakopei Amerykańskiej
z 1985 roku [16], że "pomimo historycznie przyjętej dawki sterylizacyjnej wynoszącej
25 kGy, jest pożądane i akceptowane w pewnych przypadkach stosowanie niższych
dawek w odniesieniu do wyrobów medycznych, substancji lękowych i gotowych
formuł leków". Jest to modyfikacja wymagań formalnych, która może wyraźnie
zwiększyć liczbę preparatów lękowych nadających się do sterylizacji radiacyjnej,
gdyż spełniając wymóg sterylności już po dawce mniejszej niż 25 kGy zachować
mogą zgodne z normami właściwości fizyko-chemiczne i farmakologiczne.

Na podstawie badań omówionych tu w wieikim skrócie, w kiiku krajach wydane
zostały zezwolenia na radiacyjną sterylizację niektórych surowców i leków oraz
opublikowane ich wykazy [3].

4. Wyrobykosmetyczne.

Problem czystości mikrobiologicznej dotyczy również wyrobów kosmetycznych, o
czym wspomniano już wcześniej. Większość z nich stanowi środowisko sprzyjające
rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni, w tym chorobotwórczych, będących
zagrożeniem dla zdrowia użytkowników tych wyrobów.

W celu zapobieżenia niekorzystnym zmianom mikrobiologicznym w kosmetykach
w trakcie ich użytkowania, stosuje się dodatki biobójcze, tzw. konserwanty. Są one
jednak substancjami mniej lub bardziej toksycznymi, dlatego władze sanitarne
wszystkich krajów ograniczają maksymalną dopuszczalną ich zawartość w wyrobach
kosmetycznych. Zadaniem konserwantów jest niszczenie drobnoustrojów
wprowadzanych do kosmetyku podczas jego użytkowania, należy więc zapewnić
taką czystość mikrobiologiczną surowców oraz higienę produkcji wyrobów
końcowych, aby dodatek komserwujący nie był zużywany na likwidację zakażenia
wstępnego, zamiast chronić kosmetyk w trakcie użytkowania i przedłużać okres
jego przydatności do bezpiecznego stosowania.

Czystość surowców oraz higiena produkcji stanowią jednak poważny problem
nawet dia dużych renomowanych firm ' kosmetycznych, o czym świadczą
stosunkowo liczne doniesienia o zakażeniach wywołanych przez kosmetyki, w tym
również dziecięce. Np. w USA w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Urząd
d/s Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA) wycofywał z handlu
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całe partie wyrobów zakażonych drobnoustrojami chorobotwórczymi, w tym
Pseudomonas [17, 18].

Władze sanitarne USA i wielu innych krajów wprowadziły więc kontrolę czystości
mikrobiologicznej kosmetyków i wymagają, aby nie zawierały one drobnoustrojów
chorobotwórczych, zaś dopuszczalny określony dla danego wyrobu poziom
niechorobotwórczych nie wzrastał podczas jego użytkowania. W Polsce również
obowiązują podobne wymagania (PN-85/C 77023).

Tak więc z jednej strony ograniczenie zawartości drobnoustrojów w wyrobach, z
drugiej - wymienione wcześniej ograniczenie stężenia konserwantów, zmuszają
producentów już od wielu lat do poszukiwania nowych sposobów rozwiązania
problemu czystości mikrobiologicznej kosmetyków.

Podobnie jak w przypadku surowców i leków, tu również należy dokonywać
wyboru metody niszczenia drobnoustrojów z uwzględnieniem ewentualnych zmian
fizyko-chemicznych, ale oprócz tego również zmian organoleptycznych i efektów
dermatologicznych, co w przypadku kosmetyków jest niesłychanie istotne.

Rozważając możliwość niszczenia drobnoustrojów w kosmetykach metodą
radiacyjną należy pamiętać, iż likwiduje ona jedynie zakażenie preparatu występujące
w nim w chwili napromieniowania, czyli tylko zakażenie wstępne. Jest to jednak
również bardzo ważny efekt, gdyż w ten sposób konserwanty obecne w kompozycji
mogą być chronione przed zużywaniem na ten cel. Pozwolić to może na stosowanie
niższych stężeń dodatków konserwujących oraz na przedłużenie okresu
bezpiecznego użytkowania kosmetyków.

Wszystkie zalety i wady metody radiacyjnej o których była mowa w odniesieniu
do surowców i leków dotyczą także kosmetyków, w tym przede wszystkim różna
odporność poszczególnych wyrobów na rozkład radiolityczny. Dlatego również w
tym przypadku należy przeprowadzić oddzielne dla każdego z nich badania
fizyko-chemiczne i organoleptyczne, a także dermatologiczne, przy czym te ostatnie
mają sens dopiero po pozytywnej ocenie wyników dwóch pierwszych rodzajów
badań. Badania takie prowadzone są od wielu lat w różnych krajach w bardzo
zróżnicowanym zakresie. Np. we Francji już w latach siedemdziesiątych, w IX
wydaniu Farmakopei Francuskiej, w rozdziale dotyczącym napromieniowania jako
metody wyjaławiania, wymienia się także szereg kosmetyków wśród obiektów, które
można traktować tą metodą, W Kanadzie natomiast rozważano na początku lat
siedemdziesiątych możliwość wykorzystania metody radiacyjnej w przemyśle
kosmetycznym, jednak stwierdzono wówczas, że stosowane od lat metody:
termiczna i gazowa (tlenek etylenu - EtO), łącznie z tzw. "Dobrą Praktyką
Wytwarzania" (Good Manufacturing Practice - GMP), są wystarczające aby spro/stać
ówczesnym wymogom władz sanitarnych w tym kraju. Dopiero w końcu lat
osiemdziesiątych, w świetle nowych wymogów oraz informacji z innych krajów,
powrócono do tego problemu i rozpoczęto program badawczy obejmujący narazie
surowca kosmetyczne.Omówiony on tu został wcześniej, w części dotyczącej
surowców.

W latach siedemdziesiątych badania nad możliwością zastosowania metody
radiacyjnej do wyjaławiania kosmetyków przeprowadzone zostały również w Polsce
w Zakładzie Chemii Radiacyjnej IBJ w Warszawie oraz przez dr Czerniawskiego z
Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego [7, 8, 19]. Z bardzo obszernych
badań, obejmujących kilkadziesiąt różnego rodzaju wyrobów kosmetycznych
Zjednoczenia "POLLENA" warto tu przytoczyć wybrane wyniki, obrazujące
różnorodność tych badań (tabela 2 i 3) oraz najniższe dawki promieniowania
jonizującego powodujące zmiany w poszczególnych rodzajach wyobów (tabela 4).

93



Z ostatniej tabeli widać, jak zróżnicowana jest odporność radiacyjna poszczególnych
kompozycji i jak duża rozpiętość dawek wywołujących obserwowalne zmiany.

Kontrola mikrobiologiczna przeprowadzona przez dr Czerniawskiego wykazała [8],
że najbardziej zakażone drobnoustrojami spośród badanych wyrobów
kosmetycznych były cienie do powiek (od 9,0x102 do 1,0x104 jednostek
koloniotwórczych w 1 gramie preparatu), jednak już po dawce 6,5 kGy były one
wszystkie jałowe i podczas 12 miesięcy przechowywania w opakowaniach
fabrycznych stan ten nie uległ pogorszeniu.

Tak więc również w przypadku kosmetyków, podobnie jak to było dla surowców
i wyrobów farmaceutycznych, skuteczne okazały się znacznie niższe dawki, niż
pierwotnie przyjęte dla wyrobów medycznych 25 kGy. Ma to znaczenie zarówno
dla ekonomiki procesu wyjaławiania, jak i dla minimalizacji zmian fizyko-chemicznych
i organoleptycznych. Stosowanie niższych dawek może znacznie rozszerzyć
asortyment wyrobów nadających się do radiacyjnego wyjaławiania oraz zwiększyć
konkurencyjność ekonomiczną tej metody w przemyśle kosmetycznym w stosunku
do innych metod.

5. Podsumowanie.

Na podstawie przedstawionych w niniejszej pracy danych można wysnuć
następujące wnioski:
a/ Metoda radiacyjna może być stosowana jako jeden ze sposobów obniżenia

poziomu lub całkowitej likwidacji drobnoustrojów w surowcach oraz wyrobach
farmaceutycznych i kosmetycznych.

b/ Odporność różnych surowców farmaceutycznych i kosmetycznych oraz
gotowych leków i kosmetyków na działanie promieniowania jonizującego jest
różna, dlatego badania nad możliwością zastosowania metody radiacyjnej do
niszczenia zawartych w nich drobnoustrojów muszą być przeprowadzone
oddzielnie dla każdego surowca lub wyrobu,

c/ W niektórych przypadkach metoda radiacyjna może być konkurencyjna
ekonomicznie w stosunku do innych metod, lub niezastąpiona ze względu
na możliwość jej stosowania do wyrobów w opakowaniach końcowych, co
zapobiega zakażeniom wtórnym.
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Tabela 1. Zmiany obserwowane w surovuacn pó napromieniowaniu

dawką 23 kGy.

L.p.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

Nazwa surowca

Compactol

Corhydrol

Dragii

Guma arabska

Iriodin

Kalafonia

Kaolin

Lanolina

Mirystar

Nipagina A

Olej rycynowy

Stearyna

Stearynian magnezu

Talk

Trójetanoloaraina

Wosk Carnauba

Wosk pszczeli

Obserwowane zmiany

Obniżenie liczby kwasowej miesz-

czące się w normie przedmiotowej.

Wzrost liczby kwasowej nie prze-

Kraczający wartości przewidzia-

nych w normie.

Brak zmian.
H u

Wzrost sygnału EPR.

Brak zmian.

Wzrost siły adsorpcyjnej.

Lekkie rozjaśnienie barwy.

Wzrost iic2by kwasowej zależny od

początkowej wartości w danej

partii surowca.

Zmiana barwy z białaj na lekko

seledynową.

Brak zmian.
M li

u II

' u w

u u

Lekkie rozjaśnienie barwy.
u » u
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Tabela 2. Wyniki badań olejków dla niemowląt [7].

NAZWA OLEJKU

Specjalny olejek
dla dzieci

Jacek 1 Agatka

Olejek dla
niemowląt nr. 33
nleperfunouany

Olejek dla
nleaowlat nr. 29
nieperfumowany

Olejek dla
nlenowląt nr. 29
perfumowany

Olejek dla
niemowląt nr. 33
perfumowany

NORMA

ZN-68/
MPCh
SP-93

i

DAWKA

[Mrad]

0
0.60
1,10
2,05

3,3
4.6

0
1.10
2.05
3.3

4.6

0
1,10
2,05
3.3
4.6

0
1,10
2.05

3,3

0
1,10
2,05

3.3
4.6

BADANIA

barwa

żółta
••

m

•

m

»

słoak.
•

M

m

N

bezb.

•

*

-

m

słomk.

0FGAN0LEPTYC2NE

zapach

charakt.

pogorsz.
lekko
zjełcz.

zjełez.

charakt.
pogorsz.

cwańno-
zjełcz.
zjełcz.

charakt.
zjełcz.

«
M

charakt.
osłab.
lekko
zjełcz.
zjełcz.

charakt.
zanik
lekko
zjełcz.
zjełcz.

wygląd

1
oleista
ciecz

H

M

M

M

H

**

**

.

m

«

-

"

-

••

"

*•

jodowa

46,4
-

47.2
46.5

40.0
-

29,6
29,2
25,6
26,7

-

0,26
-
-
-
1.11

0,42
0,68
0,91

1.09

36.4
31,4
37,2

35,5
-

BADANIA CHEMICZNE

liczba

wodorotl.

49,2
-

51
52,4

-
-

42,2
55,0
22,7
-

_
-
-
-
-

S7,S
84,3
33,6

52.2
-

14.1

-
-

kwasowa

0,30
-

0,29
0.36

0,39
0,40

0,40
0.38
0.46
0.55

0.53

0,32
0,35
0,37
0.41
0.41

0.33
0,33
0,38

0,38

0.41
0.45
0,52

0,51
0.58

znydl.

134, S
-
141
157

159
-

68.2
76,5
77.2
81,2

22,8
16.2
21.2
24.3
-

23,34
20.3
21.6

19,9

86,55
-
82.0

-

zawartość
nadtlenków

2,4
-
3.5
3.4

3.5
3,2

3.0
3.6
3.3
3.4

3,5

1.8
1.4
0.8
0.6
0,4

0
0.9
0.8

0.7

11.8
11.4
9.9

9.9
9. 1



Tabela 3. Wyniki badań flzyko-chemlcznych niektórych kreitów 17].

RodzsL'

LK (Bg

Liczba

N a2 52°3

badani a.

KOH/g)

Lta (»1 0,002n

/lg próbki)

Grupy 0 0 : A438-S0
UV/V1S:

ix tag
j
jLiczba
N a2 S2°-
u ( y~

Al93
A197-S10
A2SO-280
A2BS-310

KOH/g)

Lea (BI 0,002n

,/lg probkl)

wag. J,)

Irupy C=O: Atso-Be
JV/VIS-.A21Z

A232-70
A278
A28S
A28S-310

0

Jacek 1

2.

0

0.

2,

0

0

5

2

33

28

28

210

02

390

35

029

.02

.97

-
-
-
-
—

0,6

Agatka

2,

0

0

1

0

0

5

2

32

28

28

695

96

O 9 2 C )

2 4 b 5

1 7 C )

8 1 b )

,94 C )

_
-
-
-
-
-

0.

0

0
0

0

0

1

0

5

15

1
0
0

0

Avlt

0146

270

95S
229

7S6

052

30

90

,21 C )

_

,500
,958
,187
-
-

0,

0,

1
o.

0

0

0

1

6

1
1
0

Dawka [MradJ

0,6

Faza

0182

355

07
229

Faza

759 b )

O 5 2 C )

9 2 b )

7 1 C )

. 1 7 b )

-

,520
,050
,170
-
-

0 0

Annona

wodna

1,

0.

0,

0.
0,
0.

9 2 a )

59

07

718
250
228

1,

0,

0,

-
0.
0.
0,

organiczna

2

22

0

0

34

5

-

,700
-
,900
-
-
-

2,

14.

0

o

.6

9 0 a )

48

14

990
290
280

0

8

670

900

0

0.

o,

0,

o.
0,
0,

1,

6

26

0

1
1
1

0,6

Zenszeniowy

039

47

091

458
468
770

16

as
25

680

-
.33
63
.98

0,

0,

0.

0
0,
0

0

15

01
1
1
1

039

37

315

478
542
540

99

38

04

-

.780
-
-
,33
,63
.98

0,

0,

0,

0,
0,
0,

0

5

H

0

1
1
1

1

034

46

327

495
SS8
372

69

!?d)

,780

-
.33
.63
,98

a) llose ml O.Oln HCl/ol fazy wodnej
b) frakcja fazy organicznej rozpuszczalna w etanolu
c) frakcja fazy organicznej rozpuszczalna w benzenie
d) d)a różnych partii kremu



Tabela 4. Zmiany obserwowane w napromieniowanych wyrobach

kosmetycznych.

Lp

1
2
3

k

5
6

7
8.

9.

10.

11.

12.

13.
U.
15.

6.
7.

8.
9.

Nazwa wyrobu

Olejek dla dzieci

Mleczka dla dzieci

Szampony:ziołowy
i Uroda

Krem Annona

11 Avit
11 Jacek i Agatka

" miodowy
11 nawilżający

0/VO
H Nivea

" oliwkowy

" przeciw
zmarszczkom

" Relax

" Sybilla

* żeńszeriiowy

Pasty do zębów

Szminki B-3 i B-9

Tusze do rzęs

Cienie do powiek

Puder prasowany
pastelowy

Najniższa
rinwlr aUttwtLd

powodując
zmiany
/kGy/

10
15
10

10

10
10

10
20

15

6

15

23

17
15

6-10

20

23

23

Obserwowane zmiany

Pogorszenie zapachu.

Osłabienie zapachu.

Zmiana barwy.

Pogorszenie zapachu,
wycieK oleju.
Zmiana zapachu.
Osłabienie zapachu,
pogorszenie Jednorodność
u.asy.

n

i-ogorszenie zapachu.

Osłabienie zapachu,
zmiana konsystencji.
Odbarwienie, nieznaczne
osłabienie zapachu,
pogorszenie Jednorodność
masy.
Zmiana zapachu.

Brak zmian w badanym
przedziale dawek.
Osłabienie zapachu.
Zalana zapachu.
Upłynnienie masy,odbar-
wienie pasty azulenowej,
kwaśny smak truskawkowej
[.asty dla dzieci.
Zupach zjełczały.
brak zmian w badanym
przedziale dawek.

n
it
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liczba napromieniowanych leków
40 -,

35

30 -

20 -

O >0-2 >2-5 >5-20 >20-50
rozkład I Xi

*/ zakres dawek 10-25 kGy

liczba napromieniowanych leków
40

35

30 -

20 -

10 -

0 >0-2 >2-5 >S-20 >20-S0
rozkład f.%1

zakres dawek 40-60 kGy

Rysi. Rozkład napromieniowanych leków stałych [143.
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liczba napromieniowanych leków
30 -, 28

20 -i

10 -

0 >0-l >l-2 >2-S >5-20 >20-50 >50
rozkład C%3

/ zakres dawek 40-60 kGy, stężenie 1-2%
liczba napromieniowanych leków
30 -i

20 -

1 0 -J

I

O >0-l M-2 >2-S >5-20 >20-50 >50
rozkład t%]

zakres dawek 40-60 kOy, stężenie 1-2S<

Rys.2 Rozkład napromieniowanych roztworów leków 114].
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STACJA STERYLIZACJI RADIACYJNEJ WYROBÓW
MEDYCZNYCH I PRZESZCZEPÓW

Zbigniew Zimek

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej

1. Wstęp

Wzrastające znaczenie sterylizacji radiacyjnej sprzętu medycznego jednorazowego
użytku jest związane ze wzrostem zastosowania tworzyw sztucznych do ich wyrobu
a także możliwością występowania niekorzystnych efektów ubocznych przy
sterylizacji gazowym tlenkiem etylenu. Do podstawowych zalet sterylizacji radiacyjnej
zaliczyć należy:
- gwarantowany poziom steryinośći w całej masie produktu,
- całkowita pewność steryinośći oparta na wstępnych testach mikrobiologicznych

i pomiarze dawki,
- prostota procedury i realizacja wyjaławiania w temperaturze pokojowej,
- wyjaławianie w całkowicie szczelnych opakowaniach jednostkowych i zbiorczych,
- nieobecność zanieczyszczeń po sterylizacji,
- duża szybkość wyjaławiania i możliwość użycia sterylizowanego sprzętu w tym

samym dniu.
W chwili obecnej Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej Instytutu Chemii i Techniki

Jądrowej dysponuje jedynymi w kraju urządzeniami radiacyjnymi, przeznaczonymi
do sterylizacji radiacyjnej w skali masowej. Możliwości akceleratora elektronów LAE
13/9 pracującego w IChTJ od 1971 roku sięgają 2500 h godzin pracy z wiązką w
skali rocznej. Taka ilość godzin, przy określonych parametrach akceleratora LAE
13/9, może pozwolić na wysterylizowanie w ciągu roku 22,5 min strzykawek. Nowe
możliwości stwarza przekazany do eksploatacji w 1993 r liniowy akcelerator
elektronów typu Elektronika, zainstalowany w Stacji Sterylizacji Radiacyjnej IChTJ.
Możliwości produkcyjne w skali rocznej sięgają 50 min sztuk strzykawek lub 40 min
sztuk cewników. Istnieje możliwość dalszej rozbudowy Stacji poprzez zainstalowanie
dodatkowego akceleratora, co podwoi moce produkcyjne instalacji.
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2. Przeznaczenie stacji sterylizacji radiacyjnej

Program działania Stacji Sterylizacji Radiacyjnej w odniesieniu do sprzętu
medycznego i przeszczepów został opracowany na podstawie prognozowanych
potrzeb Ministerstwa Zdrowia. Przewidywano w kraju produkcję wielu rodzajów
wyrobów medycznych jednorazowego użytku wymagających sterylizacji. W chwili
obecnej się sterylizuje się ok. 40 różnych wyrobów, których lista jest podana w
Tabeli 1.

TABELA 1.

NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE, ŚRODKI FARMACEUTYCZNE
i KOSMETYKI STERYLIZOWANE METODĄ RADIACYJNĄ W IChTJ
1. Acudeks - dekstran
2. Aorty i biomateriały
3. Cewniki
4. Cienie do powiek
5. Fartychy chirurgiczne
6. Błony kalogenowe
7. Wzierniki ginekologiczne
8. Opatrunek hydrożelowy
9. Panewki polietylenowe
10. Pipetki serologiczne
11. Pojemniki mikrobiologiczne
12. Rękawice chirurgiczne
13. Surowce do produkcji antybiotyków
14. Serwety operacyjne
15. Szalki Petriego
16. Woreczki do zbiórki moczu dla niemowląt
17. Woreczki do dobowej zbiórki moczu
18. Etykiety samoprzylepne
19. Końcówki w opakowaniu
20. Rękawy
21. Probówki polistyrenowe
22 Azy bakteriologiczne
23. Przeszczepy kostne i produkty tkankowe
24. Kuwety
25. Odzież chirurgiczna jednorazowego użytku (ubrania, prześcieradła, podkłady,

maseczki, czepki, ochraniacze)
26. Katetery, kanki
27. Biomateriały węglowe
28. Worki polietylenowe
29. Glukoza
30. Zestawy do lewatyw
31. Mieszki do odsysania ran
32. Pojemn .'<(' urologiczne
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Wraz ze zmianami ekonomicznymi w kraju zmienił się charakter producentów i
rodzaj składanych zamówień. W chwili obecnej dominują producenci prywatni a
realizowane zamówienia są znacznie bardziej ograniczone zarówno co do wielkości
poszczególnych partii jak też co do rocznej skali produkcji. W Tabeli 2
zamieszczono aktualną lisię producentów zaintereseowanych sterylizacją radiacyjną

TABELA 2
USŁUGI ZEWNĘTRZNE W ZAKRESIE STERYLIZACJI RADIACYJNEJ

1. MIRACULUM Fabryka Chemii Gospodarczej - Kraków
2. KIK Hydrożele i Tworzwa Sztuczne - Ujazd
3. METAM Artykuły z Tworzyw Sztucznych - Michałowice
4. TRIKOMED Centralny Ośrodek Bad Rozw. Przem. Dziew. Łódź
5. Poznańskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego - Poznań
6. Instytut Matki i Dziecka - Warszawa
7. LAB-ART Art. Labcrat.iTworzywa Sztuczn - Sękocin Nowy
8. Wojewódzka Stacja Krwiodastwa - Kielce
9. HAGMAD Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów dla Medycyny -

Rawa Mazowiecka
10. SANMED Zakład Produkcyjno-Handlowy - Bydgoszcz
11. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego - Warszawa
12. ALMED Art.Laboratoryjne z Tworzyw Sztucznych - Warszawa
13. ELEKTROMECHANIKA Wyr.z Tworzyw Sztucznych Wytwórnia Sprzętu

Medycznego - Warszawa
14. AQUA-GEL Wytw.ARt.z Tworzyw Sztucznych - Łódź
15. HARIMEX Spółdzielnia Pracy - Kielce
16. RAVIMED Z-d Prod. Sprzętu Med. - Łajsk k/Legionowa
17. POLMID Z-d Produkcji i Handlu Wyrobów z Folii i Sprzętu

Medycznego Jednorazowego Użytku - Bydgoszcz
18. BIOWET Z-dy Przemysłu Bioweterynaryjnego - Drwalew
19. TOMA Przedsiębiorstwo Prod.-Handlowe Sp.z.o.o - Tomaszów M.
20. GRAMER S.c.Firma Prod. Handl. - Łomianki
21. TECHNIKA MEDYCZNA Spółka z.o.o. - Warszawa
22. COMINDEX Z-d Produkcji Farmaceutycznej - Rzeszów
23. ISTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGI Z-d Genetyki - Warszawa
24. POLFA Kutnowskie Z-dy Farmaceutyczne - Kutno
25. POLFA Jeleniogórskie Z-dy Farmaceutyczne - Jelenia Góra
26. KOBE Przedsięb. Prod.-Handlowe SP.z.o.o.
27. BALTON Producent Sprzętu Medycznego - Legionowo
28. SWENSPOL Przedsęb.Prod.-handlowe - Warszawa
29. Spółdzielnia Rzemieślnicza Mechaników - Wrocław
30. Wojewódzka Stacja Krwiodastwa - Katowice
31. GRETAX Przedsięb.Zagr.w Polsce Sp.z.o.o - Odrzywół
32. MEDICO Sp.c. - Sobolew
33. ICHEiM Ośrodek Badawczo Produkc. Politech. SP.z.o.o - Łódź
34. E.lwanowska, H.Kaczmarczyk - Halinów k/w-wy
35. Wytw.Art. z Włókien i Tworzy// Szt. - Białystok
36. OBR Duchnica - Ożarów Maz.
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3. Budynek i wyposażenie stacji

Zlokalizowanie Stacji Sterylizacji Radiacyjnej na terenie IChTJ ;wniKło z kilku
istotnych faktów. Usługowa działalność w zakresie p.erylizacji radiacyjnej w Instytucie
trwa od połowy !at 70-tych. Ponadto na terenie iChTJ od szeregu lat prowadzone
są prace badawczo-rozwojowe dotyczące materiałów polimerowych przydatnych w
procesie sterylizacji radiacyjnej. Istniejące zapiecze zapewnia prowadzenie kalibracji
i dozymetrii we własnym zakresie, zaś wysokokwalifikowany personel posiada
niezbędne doświadczenia odnośnie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Ważnym czynnikiem jest centralne położenie w skali kraju co w sposób istotny
ogranicza wydatki na transport. Wysoki koszt urządzeń czyni nieopłacalnym
budowanie indywidualnych stacji przez poszczególnych producentów.

Podstawowym założeniem realizowanych prac była budowa instalacji
przeznaczonej wyłącznie na potrzeby sterylizacji radiacyjnej, prowadzonej w skali
masowej z maksymalną wydajnością przy możliwie matych kosztach własnych.
Przewidując stopniowy wzrost zapotrzebowania na usługi w zakresie sterylizacji
radiacyjnej, zastosowano dwuetapowy cykl realizacji. Pierwszy etap zakończono
uruchomieniem instalacji na początku 1993r. Drugi etap, polegający na
zainstalowaniu w istniejących pomieszczeniach drugiego akceleratora w celu
zwiększenia wydajności stacji, będzie realizowany przy wzroście zapotrzebowania na
usługi strylizacyjne. W Tabeli 3 przedstawiono podstawowe charakterystyki instalacji,
budynku oraz zainstalowanego akceleratora typy "Elektronika" produkcji rosyjskiej
(Rys. 1).

Po zakończeniu prac montażowych i uruchomieniu akceleratora przeprowadzono
test końcowy w obecności przedstawicieli producenta. W trakcie nieprzerwanej
pracy podczas 124 h próby osiągnięto przewidziane kontraktem parametry
nominalne akceleratora (10 MeV, 10 kW). Warto podkreślić, iż zgodnie z
zapewnieniami producenta akceleratora istnieje możliwość zwiększenia mocy średniej
wiązki do 15 kW pod warunkiem wykorzystania magnetronu o nowej konstrukcji. Z
uwagi na wysoki koszt takiego urządzenia wymiana magnetronu zostanie dokonana
po istotnym zwiększeniu zapotrzebowania na usługi akceleratorowe.

Charakterystyczną cechą budynku, jest zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi
rozdzielenie magazynów gdzie przechowywane są wyroby przed i po obróbce
radiacyjnej.

Budynek składa się z trzech kondygnacji (Rys. 2.):
A - przyziemie (komora naprcmieniań, pomieszczenia techniczne),
B •• parter (hale magazynowe, zaplecze socjalne, pomieszczenia modulatora i

akceleratora),
C - piętro (sterownia, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne).

Do instalacji niezbędnych dla prawidłowego działania akceleratora zaliczyć należy:
- układ chłodzenia wodnego składający się dwu zamkniętych obiegów wodnych z

wymiennikiem ciepła i chłodnią wetylatorową,
- układ próżni wstępnej i wysokiej,
- instalację sprężonego powietrza,
• układ wentylacji,
- układ kontroli, zabezpieczeń i blokad,
- instalację uziemienia,
- instalację zasilania 3x380V.
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TABELA 3.

CHARAKTERYSTYKA STACJI STERYLIZACJI RADIACYJNEJ

Parametry akceleratora eleictrondw Elektronika 10-10

Energia elektronów

Moc średnia wiązki

Szerokość przemlatanla

Częstotliwość przemlatania

Niestabilność energii

Niestabilność prądu wiązki

Częstotliwość powtarzania

Częstotliwość robocza

I Długość impulsu

Praca ciągła w okresie

Moc zasilania 3 x 330 V; W- 5 '/.

Charakterystyka budynku

Powierzchnia kondygnacji I

" N tl (parter)

III

" magazynowa

Kubatura budynku

Charakterystyka instalacji

Wydajność Instalacji

Prędkość transportera

Pojemniki (0,6 x 0,5 x 0,17 •)

Napromieniania Jedno lub dwustronne

1

25

2

0,

10

10

65

, 2. 5

+/- 5

+/- S

- 400

1.8

4 - 8

124

120

715

85S

244

x 288

9230

9600

3-7

0,05 i

MeV

ktf

cn

Hz
X

X

Hz

CHz

h

kVA

m2

m2

m2

mZ

• 3

.3

a/nin

i 3

•/ dla dawki 30 kCy, gęstości 0,15 g/cn"

z wiązka przyśpieszonych elektronów.

2000 h pracy

Podstawowym obok akceleratora urządzeniem biorącym udział w procesie
obróbki radiacyjnej jest transporter. Składa się on z odcinka prostego, o
regulowanej i stabilizowanej prędkości, przesuwającego sterilizowane opakowania
pod oknem wyjściowym akceleratora. Elementem nośnym jest siatka wykonana ze
stali nierdzewnej dla uniknięcia zjawiska korozji.

Ponadto pracują układy transportowe na wejściu i wyjściu transportera głównego
składające się z indywidualnie napędzanych odcinków rolkowych i taśmowych.
Składowanie pojemników nienapromienionych oraz magazyn wyrobów po pobróbce
radiacyjnej znajdują się na parterze budynku zaś sam proces jest prowadzony w
pomieszczeniu za osłonami biologicznymi w piwnicy. Stąd dodatkowym zadaniem
układu transportera jest pokonywanie różnicy poziomów jednej kondygnacji. Inną
ważną funkcją układu transportera jest kierowanie pojemników do ponownego
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napromienienia po automatycznym odwróceniu paczki. Całością pracy transportera
steruje układ mikroprocesorowy.

Zgodnie z projektem sterylizowane wyroby będą pakowane u producenta w
znormalizowane nieodksztacające się opakowania. Jedynie w przypadkach
nietypowych dopuszcza się wykorzystanie w procesie napromieniania pojemników
aluminiowych. Sposób pakowania oraz wymiary opakowań zbiorczych będą
uzgadniane w trakcie opracowywania technologii napromieniania poszczególnych
•wyrobów.

Przeznaczone do sterylizacy wyroby będą dostarczane i odbierane środkami
transportu zaintersowanych instyucji i firm prywatnych. Przewiduje się możliwość
wykorzystania palet o ciężarze rzędu 500 - 700 kg {średni ciężar opakowania
zbiorczego 5 - 1 4 kg). Rozładunek i załadunek ułatwią istniejące rampy.

RYS 1. AKCELERATOR ELEKTRONIKA 10-10
SEKCJA PRZYSPIESZAJĄCA. 2 - DZIAŁO ELEKTRONOWE.

3 - POMPA PRÓŻNIOWA, 4 - MAGNETRON.
5 - UKŁAD PRZEMIA TANIA. 6 - UKŁAD WYJŚCIOWY
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RYS. 2. STACJA STERYLIZACJI RADIACYJNEJ
1 - AKCELERATOR, 2 - ŚCIANA OSŁONOWA- 3 - TRANSPORTER. 4 - RAMPA.

A - PRZYZIEMIE. B - PARTER. C - PIĘTRO.
D - MAGAZYN WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO OBRÓBKI RADIACYJNEJ.

E - MAGAZYN WYROBÓW WYSTERYLIZOWANYCH
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ZASADY ORGANIZACJI PROCESU OBRÓBKI
RADIACYJNEJ PAKOWANIA

I PRZECHOWYWANIA WYROBÓW

Zofia Bułhak

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej

Jedną z głównych dziedzin wykorzystujących promieniowanie jonizujące ( gamma
lub elektronowe } na szeroką skaię jest sterylizacja radiacyjna. Około 70%
wszystkich źródeł promieniowania pracujących obecnie na świecie jest
wykorzystywana do tego celu. Podstawowymi zaletami sterylizacji radiacyjnej są :
- przeprowadzenie operacji w ostatecznym opakowaniu handlowym
- pewność skuteczności przeprowadzenia wyjałowienie oparta na wstępnych testach

mikrobiologicznych i pomiarze dawki, niewymagająca stałej kontroli
mikrobiologicznej po ekspozycji

- brak konieczności stosowania do opakowań jednostkowych materiałów
półprzepuszczalnych ( np.papiru laminowanego ). Opakowanie może być
wykonane z folii np. polietylenowej lub poliestrowej - materiałów o szczególnie
wysokiej odporności radiacyjnej.

- duża szybkość wyjaławiania i możliwość wykorzystania sprzętu już w tym samym
dniu po sterylizacji.
Warunkiem skutecznego przeprowadzenia sterylizacji radiacyjnej jesl podanie

dawki promieniowania wystarczającej do zabicia wszystkich mikroorganizmów
obecnych wewnątrz zapakowanego wyrobu. Wielkość tej dawki wyznaczona została
na podstawie badań odporności radiacyjnej mikroorganizmów pobieranych w
różnych zakładach produkcyjnych sprzęt medyczny, a także z okolic zródet
promieniowania. Tego typu badania na szeroką skalę w latach siedemdziesiątych
we współpracy z naszym Instytutem prowadził Instytut Mikrobiologii w Łodzi. W
oparciu o te badania a także zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO )
przyjęto, że dawką minimalną obowiązującą w Polsce jest 25 kGy (2.5 Mrada).

Pojęcie dawki minimalnej oznacza, że wewnątrz opakowania mogą znaleźć się
miejsca, które znacznie przekroczą tę dawkę, o przyczynach tego zjawiska będzie
mowa w dalszej części pracy.

Rozkład dawki wewnątrz opakowania zależy od rodzaju promieniowania i jego
energii oraz gęstości materiału i jego kształtu. Promieniowanie gamma ma zasięg
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wielokrotnie większy aniżeli akceleratorowe ( elektrony wysokiej energii ). Z
uwagijednak na fakt, żewszystkie dostępne w kraju duże źródła promieniowania są
urządzeniami tego typu, rozkładem dawek w pakietach napromienionych
promieniowaniem gamma nie będziemy się zajmować, całą uwagę natomiast
zwrócimy na oddziaływanie promieniowania elektronowego i rozkład dawek
wewnątrz pakietów napromienionych w urządzeniach akceleratorowych.

Energia promieniowania elektronowego wykorzystywanego do sterylizacji sprzętu
medycznego w.g. zaleceń międzynarodowych nie powinna przekraczać 10
Megaelektronowoitów.

Do sterylizacji radiacyjnej najlepiej nadają się materiały o gęstości ok.1. Wyroby
metalowe, jak np. igły czy nożyki stalowe w akceleratorach w ogóle nie powinny
być sterylizowane ze względu na zbyt mały zasięg promieniowania elektronowego
w metalach. Wyjątek stanowić mogą cienkie wyroby aluminiowe (np. folie
opakowaniowe ).

Wbrew pozorom kształt wyrobu jest czynnikiem powodującym znaczne rozrzuty
oawek wewnątrz pakietów. Najmniejsze rozrzuty dawek obserwuje się podczas
napromieniania wyrobów płaskich (opatrunki, odzież chirurgiczna, plastry).
Największe o przekroju okrągłym i regularnym kształcie ( np. strzykawki, pojemniki
mikrobiologiczne itp ). W przypadku tych skomplikowanych kształtów dużą pomocą
jest możliwość zastosowania napromieniania dwustronnego, które w znacznym
stopniu poprawia rozkłady dawek wewnątrz pakietów.

Analizując pochłanianie promieniowania elektronowego przez materię należy
zwrócić uwagę na fakt, że w pierwszych warstwach materiału pod działaniem
promieniowania pojawia się pewna ilość niżej energetycznych elektronów wtórnych
powodujących wzrost dawki w tym obszc'ze niekiedy aż do 40%. Widać to na
wykresie sporządzonym dla polietylenu ( rys.2 ). Po przekroczeniu maksimum
dawka obniża się osiągając dawkę wyjściową, a następnie dąży do całkowitego
pochłonięcia. Grubość warstwy pod którą dawka osiąga wartość dawki w pierwszej
warstwie zewnętrznej nosi nazwę zasięgu użytecznego i stanowi grubość
maksymalną jaką może mieć opakowanie z tego rodzaju materiałem.

Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia wyjaławiania jest:
1) znajomość parametrów, jakimi dysponuje urządzenie do napromieniania (rodzaj

promieniowania, energia i moc dawki)
2) szczegółowa informacja o składzie chemicznym wyrobu jego gęstości i kształcie
3) właściwy sposób pakowania

Punktem wyjścia pozwalającym na osiągnięcie tego celuu jest opracowanie
technologii napromieniania ( sterylizacji ), która muusi być wykonywana dla każdego
rodzaju wyrobu i źródła promieniowania w sposób indywidualny.

Opracowanie technologii napromieniania w tym również sterylizacji radiacyjnej
polega na określeniu w sposób doświadczalny ilości warstw która może być
umieszczona w jednym opakowaniu zbiorczym. Aby osiągnąć ten cel: warstwy
wyrobów przekłada się foliami dozymetrycznymi i razem napromienia w warunkach
identycznych ja«ie będą stosowane w przyszłości ( schemat icieowy przedstawia
rys 1 ).

Wielkość dawki w poszczególnych warstwach jest wyznaczona na podstawie
pomiarów spektrofotometrycznych foli dozymetrycznych napromienionych razem z
materiałem. Wyniki pomiarów dla modelowego wyrobu przedstawia rys 2.
Powszechnie przyjętą zasadą jest: maksymalna ilość warstw nie może przekroczyć
grubości, pod którą dawka jest równa dawce powierzchniowej. Stanowi to tzw.
?'-tslyy użyteczny. Może on wynosić od kjiku do kilkunastu warstw wyrobów

112



Obrazuje to wyraźnie przebieg zależności na rysunku 2. Zasięg użyteczny jest
wielkością charakterystyczną dla każdego wyrobu i zależy od jego gęstości i
kształtu i ma zasadniczy wpływ na sposćb pakowania, a następnie wydajność
napromieniania.

Interesującym sposobem zwiększenia wydajności napromieniania (sterylizacji) jest
napromienianie dwustronne. Jak z przedstawionego na rys 3 schematu wynika, w
takim przypadku środkowa część opakowania zbiorczego z wyrobami uzyskuje
część dawki sterylizacyjnej z jednej strony, część z drugiej przy każdym przejściu
pod wiązką elektronów, dzięki czemu dawka sumaryczna jest wystarczająca do
wysterylizowania tak zapakowanego wyrobu. Stosując ten sposób pakowania i
napromieniania, uzyskać można około 20% wzrost wydajności. Sposób ten jest
jednak rzadko stosowany, głównie z konieczności bardzo dokładnego współgrania
grubości opakowania z energią elektronów.

Wielkością, którą nawet nieprofesjonaliście może pomóc w sposób orientacyjny
określić wysokość opakowania zbiorczego dla dowolnego .vyrobu jest tzw. gęstość
powierzchniowa określana w g/cm , a wyliczona na podstawie znajomości masy (g)
opakowania zbiorczego i jego powierzchni (crrĄ. Dla elektronów o energii 10 MeV
wielkość ta nie powinna przekraczać 2,5 g/cm .

Najlepszym opakowaniem chroniącym wyroby przed uszkodzeniem są pudła
kartonowe o wymiarach odpowiednio dopasowanych do wielkości pojemników do
napromieniania będących wyposażeniem akceleratora. Ilość sztuk w jednym
opakowaniu zależy od rozmiaru wyrobów a także od jego gęstości. Opakowania
kartonowa są wygodne w transporcie i dobrze chronią przed dziurawieniem
opakowań jednostkowych, a tym samym wtórnym zakażeniem wyrobu.
Napromienianie wyrobów luzem (wyrób tylko w opakowaniu jednostkowym), w
zakładach wykonujących usługowo napromienianie nie jest praktykowane, gdyż
dezorganizuje pracę i stwarza możliwość wtórnego zakażenia w czasie pakowania
i transportu.

Ważnym elementem prawidłowego wyjaławiania jast zachowanie w Zakładzie
dwóch stref: "brudnej" i "czystej". W dużych Zakładach są to dwa oddzielne
pomieszczenia, na ogół po dwóch stronach źródła promieniowania. Dodatkowe
zabezpieczenie przed pomieszaniem wyrobów wy sterylizowanych z
niewysterylizowanymi stanowią wskaźniki dozymetryczne które powinny być
nalepiane przez wytwórcę, a w szczególnych przypadkach przez pracowników
akceleratora. Stosowane w IChTJ wskaźniki produkcji węgierskiej pod nazwą
handlową MEGARA! są barwy żółtej przed napromienianiem i fioletowo-czerwonej
po napromienieniu.

Maksymalny czas od dostarczenia wyrobów, wystera/izowanfa / przekazania
odbiorcy wynosi 14 dni. W szczególnych przypadkach może zostać skrócony po
uprzednim Telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wyjątek stanowić może sterylizacja
przeszczepów kostnych i tkankowych w stanie zamrożonym, których steryiizacia
odbywa się natychmiast po dostarczeniu.
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ASPEKTY EKONOMICZNE
STERYLIZACJI RADIACYJNEJ

Zbigniew Zimek

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej

1. Wstęp

Sterylizacja radiacyjna wyrobów medycznych jednorazowego użytku stała się
obecnie jedną z kilku powszechnie stosowanych metod wyjaławiania. Już w połowie
lat piędziesiątych miały miejsce pierwsze próby zastosowania akceleratorów
elektronów do prowadzenia sterylizacji radiacyjnej w skali masowej. Postęp w
zakresie przystosowania akceleratorów do warunków przemysłowych jaki dokonał
się w minonych latach uczynił te urządzenia w pełni konkurencyjnymi w stosunku
do bardziej rozpowszechnionych instalacji wyposażonych w źródła izotopowe. Do
chwili obecnej uruchomiono ponad 30 instalacji wyposażonych w akceleratory
elektronów o łącznej mocy 1,7 MW. Wraz z opanowaniem technologii konwersji
intensywnych strumieni elektronów przyśpieszanych w akceleratorach na
promieniowanie hamowania, osiągnięto możliwość penetracji głębszych warstw
materiału, podobnie jak ma to miejsce w przypadku stosowania promieniowania
gamma.

Do zasadniczych zalet akceleratorów stosowanych d!a potrzeb sterylizacji
radiacyjnej zaliczyć należy:
- duża intensywność strumienia elektrcnów.dająca możliwość ograniczenia

czasu ekspozycji co zmniejsza efekty degradacji materiałów,
- określony zasięg elektronów pozwala optymalizować stopień wykorzystania

wiązki,
- mała strefa napromieniania pozwala na łatwą zmianę sterylizowanego produktu,
- łatwość zmiany parametrów akceleratora pozwala na przystosowanie

warunków napromieniania do określonego produktu,
- duża moc wiązki przy założonej energii elektronów,
- możliwość wyłączenia urządzenia.

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie najważniejszych cech instalacji
wyposażonych w akceleratory elektronów, konwertory wiązka elektronów -
promieniowanie hamowania oraz źródła gamma.
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TABELA 1.

Zestawienie najważniejszych cech instalacji wyposażonych w

akceleratory elektronów, konwertory wiązka elektronów -

promieniowanie hamowania oraz irodła gamma O zaleta, - wada,

0 bez preferencji)

Parametr

Przystosowanie do produktu

Krótki czas ekspozycji

Szybka zmiana rodzaju produktu

Łatwość zmian parametrów napromieniania

Wykorzystanie promieniowania

Wysoka wydajnoSć procesu

Prostota transportera

Jednorodność dawki

Zatwierdzanie procesu

Kontrola procesu

Doświadczenie eksploatacyjne

Prace serwisowe

Koszty inwestycyjne

Koszty jednostkowe

Bezpieczeństwo radiacyjne

Licencjonowanie instalacji

Dostępność w przyszłości

e

+

+

+

+

-

0

+

+

-

-

+

+

+

+

X

+

-

+

•ł-

•

-

0

-

-

-

-

-

-

+

+

gamma

-

-

-

-

-

-

-

+

- » •

+

+

-

-

-

-

Jak widać z powyższego zestawienia sterylizacja radiacyjna wykonywana przy
użyciu akceleratorów jest zdecydowanie najbardziej korzystnym sposobem. Nie tylko
względy finansowe (najniższy koszt jednostkowy) składają się na korzystne
perspektywy rozwoju tej techniki w przyszłości.

2. Ekonomika procesu obróbki radiacyjnej

Na efekty ekonomiczne instalacji sterylizacji radiacyjnej wpływa szereg czynników.
Oo najistotniejszych należy zaliczyć:
A. Dobór dawki

- rodzaj sterylizowanych wyrobów,
- wstępne skażenie.

3. Wykorzystania promieniowania jonizującego
- jednorodność dawki,
- napromienianie jedno- dwustronne.
- kształt obiektu,
- rodzaj transportera,

C. Koszty inwestycyjne
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- koszt akceleratora,
- koszty budynku wraz osłonami biologicznymi,
- instalacje pomocnicze (obiegi chłodzenia, transporter),
- koszt montażu i uruchomienia.

D. Koszty eksploatacyjne
- osobowe,
- części zamienne,
- moc wiązki elektronów,
- energia elektryczna (sprawność akceleratora),
- obsługa kapitału.

Ad. A.
Dobór dawki sterylizacyjnej jest nie tylko istotny z uwagi na wskaźniki
ekonomiczne a!e ma zasadnicze znaczenie z uwagi na jakość procesu sterylizacji.
Zbyt duża dawka oznacza wprawdzie większą pewność sterylności ale wiąże się
także z degradacją materiałów. Podstawowe znaczenie ma jednak skażenie
wstępne, które powinno być jak najmniejsze. W różnych krajach wymogi odnośnie
dawki sterylizującej są dość zróżnicowane. Obecnie trwają międzynarodowe
uzgodnienia na ten temat. W szczególności rozważa się obniżenie dawki ó'a
wyrobów nie mających kontaktu z płynami ustrojowymi a także w oparciu o
pomiary skażenia wstępnego.
W naszych warunkach przyjmuje się, że dla materiałów odpornych radiacyjnie
dawka sterylizacyjna wynosi 35 kGy, zaś dla czułych na promienisnie może być
obniżona do poziomu 28 kGy. Na potrzeby obliczeń przyjęto wartość średnią r-j
poziomie 30 kGy.
Wydajność instalacji radiacyjnej określić można na podstawie ogólnej zależności:

Re = 3600 x. Fp e x P [kGy kg/h] (1)
gdzie:

Fpe - współczynnik wykorzystania mocy średniej wiązki
elektronów,

P •• moc średnia wiązki [kW].
Dla sterylizacji radiacyjnej przyjmuje się współczynnik Fpe na poziomie 0,3 - 0,6.

Ad. B.
Rozkład dawki promieniowania w materiale poddanym napromienianiu
strumieniem elektronów jest w sposób charakterystyczny nieliniowy. Dla
zachowania przyjętego poziomu niejednorodności w napromienianym obiekcie
część energii strumienia elektronów jest niewykorzystana, co można nieco
poprawić (do 20%) przy napromienianiu dwustronnym. W przyjętym sposobie
napromieniania przy energii elektronów 10 MeV, gęstość powierzchniowa nie
powinna przekraczać 2,5 g/cm2 powierzchni opakowania zbiorczego.
Ograniczenie strat zakłada wzajemne dopasowanie wymiarów opakowań,
szerokości transportera oraz szerokości śladu wiązki przyśpieszonych elektronów.
Dla potrzeb obliczeń przyjęto wartość wykorzystania mocy wiązki na poziomie
60%. W warunkach rzeczywistych wartość ta może być znacząco mniejsza,
szczególnie dla przedmiotów upakowanych ze zmienną gęstością a także w
przypadku niedopasowania opakowań zbiorczych do wymiarów transportera.

Ad C.
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Koszty inwestycyjne stacji sterylizacji radiacyjnej są znaczne. Decydują o tym
koszt akceleratora oraz budynku wyposażonego w osłony biologiczne. W dużym
uproszczeniu można przyjąć, że koszt akceleratora jest określony zależnością:

Ka = b * (1 ± d) * E * vP (2)
gdzie:

b - współczynnik zależny od typu akceleratora,
d - współczynnik kosztów własnych producenta,
E - energia elektronów [MeV],
P - moc średnia wiązki [kW].

Przyjmując dla obliczeń dotyczących akceleratorów liniowych w.cz. w zakresie
energii 3 - 1 0 MeV wartość współczynnika b = 22, otrzymamy koszt akceleratora
w tysiącach dolarów. Wynik otrzymany w oparciu o powyższą zależność
odpowiada w przybliżeniu wartości akceleratora Elektronika, zainstalowanego w
Stacji Sterylizacji Radiacyjnej IChTJ. Dla akceleratora LAE 13/9 współczynnik
bx(1+d) wynosił 25.
Odnosząc koszt inwestycji do ceny akceleratora można posłużyć się zależnością:

Ki = a x Ka (3)
gdzie:

Ka - koszt akceleratora
a - 2,4 - 0,3 (na podstawie literatury)

Warto odnotować, iż współczynnik a wynosił odpowiednio: 2,4 dla akceleratora
LAE 13/9, 2,3 dla akceleratora IŁU 6 oraz 2,1 dla akceleratora IŁU 6
instalowanego w ZUT Człuchów. Koszt inwestycji obliczony na podstawie
zależności (3) obejmuje również koszty prac projektowych i budowlanych oraz
aparaturę pomocniczą taką jak transporter, obieg chłodzenia, urządzenia
kontrolne pomiarowe. Niekiedy koszt instalacji akceleratora stanowi pozycję
dodatkową, nie objętą kontraktem na dostawę urządzenia.

Ad. D.
Koszty eksploatacyjne można podzielić na stałe, niezależne od wielkości produkcji
oraz koszty rosnące proporcjonalnie do poziomu usług. Do pierwszych zaliczyć
należy amortyzację (obsługę kredytu), koszty administracji i inne opłaty stałe.
Kwoty te w sposób drastyczny wpływają na poziom kosztów jednostkowych przy
niewielkim wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

3. Wskaźniki ekonomiczne stacji sterylizacji radiacyjnej

Dla oceny wskaźników ekonomicznych stacji sterylizacji radiacyjnej
przeprowadzono obliczenia oparte o aktualne ceny urządzeń i niżej przedstawione
założenia. W Tabeli 2 podano szacunkowe koszty instalacji, według cen zachodnich,
wyposażonej w akcelerator elektronów o energii 10 MeV i mocy średniej wiązki 20
kW. W obliczeniach przyjęto 15 letni okres spłacania kredytu, obciążony odsetkami
w wysokości 8%. Ponadto założono 60% wykorzystanie mocy wiązki przy gęstości
napromienianego produktu 0,15 g/cm3 i dawce 30 kGy. Koszt energi elektycznej
10 centów/kWh przy mocy elektrycznej urządzeń 100 kW. W obliczeniach założono
ciągłą pracę urządzeń bez przerw technologicznych powstających np przy zmianie
warunków napromieniania odmiennych wyrobów medycznych.

Przytoczone w tabeli 2 dane liczbowe określają maksymalne możliwości instalacji.
Wydajność liczona w jednostkach objętości będzie mniejsza dla produktu o większej
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TABELA 2

Wskaźniki ekonomiczne dotyczące stacji sterylizacji radiacyjnej

wyposażonej w akcelerator elektronów 10 MeV, 20 kW

Koszty inwestycyjne

Akcelerator wra? z wyposażeniem
Pl ac i budynek
Osi ony bilogiczne
Material y
Roboty budowlane i prace projektowe
Montai i uruchomienie instalacji

Razem

Koszty eksploatacyjne

Obsługa kapitału
Adtnj nistracja
Ob sł uga u r z ądz eiS
Konserwacja urządzeń
Energia elektryczna

Razem

Wydajność i koszt usługi

Wydajność w skali rocznej
Wydajność (opakowanie 0,05 m )
Koszt jednej godziny pracy
Koszt jednostkowy dla opakowania

kwoty w 1OOO USD

3000
2000
750
750
500
500

7500

2000 h

860
3OO
100
75
20

1355

2000 h

19200 m
192 op./h
680 USD
3,54 USD

4000 h

860
300
200
150
40

1550

4000 h

38400 m 3

192 op./h
390 USD
2,03 USD

gęstości, przy zawężonej różnicy między dawką minimalną a maksymalną a także
przy wyższej dawce promieniowania.

Odpowiednikiem pod względem wydajności dla instalacji sterylizacji radiacyjnej
wyposażonej w akcelerator o energii 10 MeV i mocy wiązki 20 kW jest stacja
wykorzystująca źródła kobaltowe o łącznej aktywności 2 MCi.

4. Stacja sterylizacji radiacyjnej ICHTJ

Uruchomiona w !ChTJ w 1993 Stacja Sterylizacji Radiacyjnej jest przygotowana
do masowej obróbki radiacyjnej sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Stacja
powstała w oparciu o fundusze rządowe (zamówienie rządowe) a także środki
instytutowe przeznaczone na ten cel. Zjawisko hiperinfiacji jakie wystąpiło w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego pozwala jedynie w przybliżeniu oszacować
poniesione koszty. Z uwagi na to, że eksploatacja startuje z obecnego poziomu
cen również inne elementy kosztów zostały odniesione do tego poziomu. W tabeli 3
zamieszono podstawowe wskaźniki ekonomiczne Stacji.

Dla porównania obliczona na podstawie zależności (1) wydajność procesu
sterylizacji radiacyjnej prowadzonej przy wykorzystaniu akceleratora LAE 13/9
(13 MeV, 5 kWj odniesiona do opakowań zbiorczych o objętości 0,05 m 3 wynosi
48 opak./h. Przy obecnym koszcie godziny pracy akceleratora LAE 13/9
odpowiadającym 100 USD (czas wykorzystania akceleratora w ska!i roku wyncsi
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TABELA 3

Wskaźniki ekonomiczne dotyczące Stacji Sterylizacji Radiacyjnej

IChTJ, wyposażonej w akcelerator elektronów 10 MeV, 10 kW

Koszty inwestycyjne

ł
Akcelerator wraz z wyposażeniem
Budynek (osłony biologiczne,
materiały, roboty budowlane i
prace projektowe)
Montaż i uruchomienie instalacji

Razem

Koszty eksploatacyjne

Amortyzacja
Admi ni strać ja
Obsługa urządzeń
Konserwacja urządzeń
Energia elektryczna

Razem

Wydajność i koszt usługi

Wydajność w skali rocznej _ ^
Wydajność (opakowanie 0,05 m )
Koszt jednej godziny pracy
Koszt jednostkowy dla opakowania

kwoty (rf 1000 USD

1000
2400

100

1000 h

250
120
60
25
5

460

1000 h

4800 m 3

96 op./h
460 USD

4,73 USD

35O0

2000 h

250
120
120
50
10

550

2OOO h

3600 m 3

•36 op./h
275 USD

2,36 USD

*/ Amortyzacja liczona analogicznie do kosztów obsługi kredytu
••/Opakowanie zbiorcze 5Q x 60 x 17 cm

ok. 1000 h), tak liczony koszt jednostkowy tej instalacji wynosi 2,1 USD. Rzeczywista
wydajność jest jednak dwukrotnie mniejsza a współczynnik wykorzystania wiązki
•wynosi Fpe = 0,3. Rzeczywisty koszt jednostkowy wynosi zatem 4,2 USD.

5. PODSUMOWANIE

Sterylizacja radiacyjna prowadzona przy wykorzystaniu akceleratorów elektronów
wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Istotną konsekwencją tego faktu są
malejące w sposób znaczący koszty jednostkowe w warunkach intensywnej
eksploatacji urządzeń. Koszty jednostkowe tak prowadzonej sterylizacji radiacyjnej
są konkurencyjne w stosunku do innych metod wyjaławiania.

W porównaniu do omawianej wyżej instalacji sterlizacji radiacyjnej działającej w
krajach zachodnich, Stacja Sterylizacji Radiacyjnej IChTJ oferuje niższe ceny mimo
mniejszej o połowę mocy średniej wiązki. Jednak w porównaniu do sterylizacji
radiacyjnej prowadzonej przy użyciu akceleratora LAE 13/9 koszty jednostkowe są
zdecydowanie wyższe. Zmniejszenie kosztów jednostkowych może nastąpić poprzez
poprawę współczynnika wykorzystania wiązki lub znacząco większą intensywność
wykorzystania instalacji, co może nastąpić jedynie poprzez zwiększenie
zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.
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TECHNOLOGIE RADIACYJNE ORAZ TECHNIKI
JĄDROWE PRZYJAZNE DLA CZŁOWIEKA

I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Andrzej G, Chmielewski, Lech Waliś

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Technologie radiacyjne

Wiązka elektronów jest cudownym piórem kreślącym obraz na ekranie naszego
odbiornika telewizyjnego. Energia elektronów wystrzeliwanych z elektrody kineskopu
sięga 25-40 tysięcy elektronowoltów, moc wiązki nie przekracza wata.

Podobna wiązka elektronów wytwarzana w urządzeniu zwanym akceleratorem o
mocy sięgającej setek kilowatów i energii sięgającej kilkunastu milionów
elektronowoltów staje się potężnym narzędziem powodującym pożądane zmiany
fizykochemicznych i biologicznych własności materiałów.

Na świecie w zastosowaniach technicznych i badawczych pracuje ponad 1000
akceleratorów, a w samej Japonii ponad 300. Japończycy, którzy bez wątpienia
przejęli od Amerykanów poza przemysłem zbrojeniowym, gałązkę pierwszeństwa w
zastosowaniu nowości technologicznych, czując dobry intres wykupili wszystkie
Uczące się w świecie firmy produkujące akceleratory elektronów (w USA, we
Francji etc.)

Polska, mimo że jej potencjał gospodarczy i naukowo-techniczy jest
nieporównywalnie mniejszy od potencjału takich potęg jak Japonia czy USA posiada
w kraju 11 akceleratorów elektronów, których sumaryczna moc sięga 200 kW.

Pierwszy akcelerator elektronów został uruchomiony w IChTJ w 1971 roku i
stworzył podstawy rozwoju szeregu nowych technologii.

POLSKIE SUKCESY TECHNOLOGICZNE

Poliofinowe wyroby termokurczliwe z "pamięcią kształtu"

Poliolefiny poddane działaniu promieniowania jonizującego podlegają wtórnemu
sieciowaniu. Poprzez napromieniowanie i rozdmuch rurek czy też rękawa foliowego
uzyskuje się odpowiednie kształtki termokurczliwe. Po podgrzaniu rurka lub taśma
kurczy się i obciska izolowany przewód czy też przedmiot.

Wyroby te stosowane są szeroko w elektrotechnice, elektronice, budownictwie,
pracach instalacyjnych etc., m.in. do naprawy przewodów i kabli, łączenia kabii,
osłon antykorozyjnych, łączenia przewodów wentylacyjnych.
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instytut Chemii i Techniki jad-'CAej wspólnie z Przedsiębiorstwem Budowlane-Roz-
wojowym "Energckabe!"' w Ożarowie opracował technologię produ*C|i i
oprzyrządowanie, które &ą chronone trzema patentami.

Ponadto IChTJ samodzielne opracował technologię i oprzyrządowani do
produkcji taśm termokurczliwych na które to rozwiązanie uzyskał dwa dalsze
patenty.

Licencję na produkcie rur termokurczliwych zakupił ZU'T Czruchów, Który w

oparciu o akcelerator o mocy 20 k'»7 i energ' elektronów w wiązce 10 MeV ma
możliwość rocznej produkcji ok. 100 tor̂  tycn wyrobów

Przemysfcwe iinie ciąg<e; obrótv,: wyjobów termokurczliwych wypesaża-e w
ooCobny akcelerator znajdują s;ę na Żeraniu : ich zdolności prodjkc-y^e w/paszą
1000 km 'ur i 100 krr taśm rocznie

IChTJ wraz OBR "Erergokabel" - Ożarów sprzedały poprzer 3HZ E^ktr.m
iicencję i maszyny do:

Niemiec
Szwajcarii
Jugosławii
Rumuni:
Słowacji

Tyrysiory szybkie

Zakłady Elektronowe L'NiTRA-LAMINA wspólnie z iChTJ opracowały nowccz&sną
'echnoiogię v/ytwarzan,;3 tyrystorów szybkich, wykorzystując napromienianie
strumieniem szybkach eiektronć// odpowiednio wyselekcjonowanych struktur
półprzewodnikowych.

Pozwala te na zastosowanie tyiysiorów do urządzeń pracujących przy
podwyższonej częstotliwości do ok 10 kHz (wymagany czas wyłączenia 1,5 .. 63
iTiikrosekund).

Tyrystory szybKie stosuje się w trakcji elektrycznej (napędy z odzyskiem energii
elektrycznej), górnictwie (lokomotywy dołowe, automatyzacja ruchu), hutnictwie
(grzanie indukcyjne), telepomiarach (stacje radarowe). Oszczędności energii
elektrycznej w kraju wynikające ze stosowania powyższych tyrystorów sięgają 32
GWh Jest to zatem najlepszy sposób ochrony środowiska - zmniejszenie zużycia
•'' produkcji) energii ele^rycznej.

Obie powyższe technologie, w odróżnieniu od obróbki chemicznej materiałów
-:a czystymi technologiami, w trakcie modyfikacji materiałów nie powstają żadne
odpady.

Si.eryifzacja radiacyjna

Tradycyjne metody sterylizacji utensyliów medycznych opierają się o stosowanie
tlenku etylenu w mieszance z dwutlenkiem węgla lub freonem.

Tlenek etylenu jest gazem palnym, wybuchowym a przede wszystkim wysoce
toksycznym (ponad wszelką wątpliwość udowodniono jego kancerogenne działanie).
Sprzęt opakowany w półprzepuszczainą folię jest traktowany w komorze gazowej
wcześniej wymienioną mieszanką gazową. Następnie musi on być przechowywany
przez kitka tygodni tak, aby "wywietrzały" pozostałości gazu.

Pozostałości te jedr-ak mogą sięgać nswet 50 ppm, podczas gdy normy
Wspólnot ELTOpejskic,'-' dop^c-zc?ają zswgrtośd S ppm a USA 1 ppm. Zdarzają cię

i zs .sprzęt (no strzykawki jednorazowego użytku etc.), w kiórym
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stwierdzono przekroczenia eksportowany jest z krajów zachodnich do krąów
b.bloku wschodniego {również Polski).

Gazy z komór/ sterylizacyjnej najeży oczyszczać przy użyciu skomplikowanych
systemów absorpcyjnych bądź poprzez dopalanie katalityczne. Często instalacje
oczyszczające gazy mają zbyt małą efektywność lub po prostu nie są stosowane.
co stwarza duże zagrożenie dla człowieka i środowiska.

Wad tych pozbawiona jest sterylizacja radiacyjna z wykorzystaniem
promieniowania gamma !ub elektronów. Proces prowadzony jest w opakowaniach
zbiorczych i sprzęt może być przekazywany do dystrybutora.

W MITR Politechniki Łódzkiej wykorzystywane jest do sterylizacji nieduże źródto
garrma (Co-60), w IChTJ od lat osiemdziesiątych proces prowadzony jest przy
użyciu akceleratora laboratoryjnego. Jego wydajność pozwala na wysteryJizowa^e
w ciągu roku 22,5 min strzykawek lub 4 min rękawic, lub 15 rr.ln cewników.

W tym roku uruchomiono pierwszą pilotową przemysłową stację sterylizacji
radiacyjnej wyposażoną w akcelerator 13 kW / 10 MeV. Wydajność stacji wynos*
50 min sztuk strzykawek lub 10 min rękawic, lub 40 min sztuk cewników.

Poza sprzętem medycznym prowadzona jest sterylizacja przeszczepów kostnych
skóry, wycinków żył.

Polipropylen - odporny radiacyjnie

W IChTJ opracowano i zgłoszono do opatentowania mieszankę polipropylen:.:
którą można stosować do wyrobu produktów sterylizowanych radiacyjnie.

Uruchomiono ciąg technologiczny do produkcji tego materiału, który uzyskał atest
Instytutu Leków. Na rynek wprowadzono pifotową serię kilkudziesięciu tysięcy
strzykawek jednorazowego użytku wyprodukowanych z nowego materiału.

Opatrunki hydrożelowe

W Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
opracowano opatrunki hydrożelowe.

Opatrunek hydrożelowy stanowi przezroczysty płat żelu o grubości 3,5 mm, który
uzyskuje się przez napromieniowanie wodnego roztworu polimerów syntetycznych
{poliwinytopirolidon, glikol polietylenowy) i naturalnych (agr). W procesie naświetlań^?.
promieniowaniem gamma lub elektronami uzyskuje się sieciowanie (żelowanie) oraz
sterylizację opatrunku. Opatrunek stanowi barierę dla bakterii, zapewnia dostęp t i c o
do rany, przylega dokładnie a nie przylepia się do skóry, absorbuje wysięki •
toksyny, łagodzi ból.

W 1993 roku wartość produkcji w trzech przedsiębiorstv/ach sięgnie 2 mld zł.
Wyrób uzyskał wyróżnienie na Targach Wynalazczości "INPRO 93'.

"HITY" APARATUROWE - RADIOMETRYCZNE MIERNIKI DLA OCHRONY
ATMOSFERY

Mierniki radiometryczne wykorzystują zasadę oddziaływania promieniowania z
materią. Wyposażone są w niskoaktywne źródło promieniowania i detektor
promieniowania połączony z systemem rejestracji, np. komputerowej. Są z reguły
urządzeniami beszkonlaktowymi ten. nie jest wymagany beezpośredni konfaki i
mierzonym medium (np. pomiar przsz śd.snkę rurociągu)
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Miernik stężenia kwasu siarkowego

Emisja dwutlenku siarki z instalacji do produkcji kwasu siarkowego (ze spalania
siarki lub odzysku dwutlenku siarki i instalacji oczyszczających gazy odlotowe) może
być ograniczone przez optymalizację procesu technologicznego co nie jest możliwe
bez stosowania dokładnego miernika stężenia kwasu.

W IChTJ opracowano miernik stężenia kwasów działający na zasadzie
spowalniania neutronów. W Siarkopoiu - Tarnobrzeg, Hutach Miedzi w Legnicy i w
Głogowie, PZCh Luboń, ZCh Police, ZGH Bukowno, HMN-Szopienice, ZA Tarnów
pracują 42 takie mierniki.

Miernik! zapylenia powietrza

Monitoring zanieczyszczenia powietrza jest podstawą działań dążących do
ograniczenia emisji. W IChTJ opracowano automatyczny miernik zapylenia, którego
zasada działania opiera się na zasadzie pomiaru absorpcji promieniowania
jądrowego w pyle zebranym na taśmie filtracyjnej.

W Polsce pracuje już 12 takich przyrządów, jeden z nich w Świętokrzyskim Parku
Narodowym.

RADHD2NACZNIKJ POMAGAJĄ UTHZYMM/AĆ TECHNOLOGIE C2TVSTYM! I BEZPIECZNYMI

Wprowadzenie niewielkiej ilości znacznika promieniotwórczego do strumienia
materiału pozwala na śledzenie jego ruchu. Pozwala też szybko znaleźć miejsce,
w którym nawet niewielkie ilości toksycznych chemikaliów (np. ropy, benzyny)
wydostają się do środowiska.

Badanie efektywności oczyszczalni ścieków i rozpływów zanieczyszczeń
w wodnych odbiornikach naturalnych

Ściski zbierane z instalacji przemysłowych dużych zakładów przemysłowych są
poddawane obróbce chemicznej lub biologicznej i następnie odprowadzane do
rzeki, jeziora, morza.

Znaczniki promieniotwórcze pozwalają na sporządzanie dokładnych bilansów
wodno-ściekowych oraz pozwalają na stwierdzenie czy urządzenia oczyszczalni
ścieków (piaskowniki, uśredniacze, komory biologiczne i urządzenia chemiczne,
osadniki) działają prawidłowo i jak można je usprawnić.

Prace takie były lub są prowadzone dla MZRiP Płock, Rafinerii Gdańskiej, ZWCh
Elana Toruń, ZCh Police etc.

Zrzucane z oczyszczalni do wód ścieki dalej zawierają niewielkie ilości
zanieczyszczeń. Jeśli ścieki te zostaną szybko wymieszane z dużą ilością wody
mikroorganizmy żyjące w środowisku poradzą sobie z nimi w procesie
samooczyszczenia. Gorzej, jeśli miejsce zrzutu nie zostało wybrane prawidłowo -
wtedy następuje trwałe zniszczenie życia biologicznego w określonym obszarze
akwenu wodnego.

P;zy użyciu dwu znaczników, barwnikowego i radioizotopowego, można łatwo
wybrać optymalne miejsce zrzutu ścieków oczyszczonych oraz określić szybkość
przebiegu procesu samooczyszczania.
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IChTJ posiada łodzie wyposażone w odpowiedni sprzęt do prowadzenia tego
typu prac. Prace były prowadzone dla EC Połaniec, Rafinerii Gdańskiej, MZRiP
Płock etc.

Izotopowa kontrola szczelności i lokalizacja miejsc nieszczelnych w instalacjach,
zbiornikach i rurociągach

Niewielkie choćby nieszczelności w instalacjach przemysłu naftowego,
chemicznego etc. zagrażam bezpieczeństwu ich pracy oraz stwarzają zagrożenie
dia środowiska.

W wyniku nieszczelności zbiorników magazynowych należących do stacji
benzynowych i zakładów przemysłowych następuje zanieczyszczenie gruntu oraz
wód gruntowych. Wiele razy słyszeliśmy o studniach, w których woda zawiera
produkty naftowe a niedawny wybuch gazu wypływającego z nieszczelności
rurociągu przy jednej z ruchliwych tras komunikacyjnych zwrócił uwagę i na ten
problem.

IChTJ opracował odpowiednie metody oraz sprzęt do wykrywanie nieszczelności.
Do instalacji, zbiorników lub rurociągów dozowany jest związek znaczony, którego
adsorpcja w miejscach nieszczelności jest określana przy użyciu sprzętu
radiometrycznegc. W przypadku rurociągów są to specjalne poruszające się w ich
wewnątrzu sondy detekcyjne.

W przypadku podziemnych rurociągów do transportu cieczy (ropa naftowa,
benzyna, oleje) o średnicy 200-^600 mm wykrywane są nieszczelności nie większe
niż 1 dm3/godz. wycieku. W przypadkach podziemnych i nadziemnych rurociągów
do transportu gazu czułość metody wynosi 100 cm /godz.

Wartość usług, które świadczy IChTJ w tym zakresie wynosiła w r.1992
700 min zł. Główni odbiorcy, to: MZRiP Płock, Rafineria Gdańska, Przedsiębiorstwo
Eksploatacji Rurociągów Naftowych, Oddziały CPN i ZA Puławy.

Modyfikacje metody, używające innych znaczników i sprzętu służą do badań
szczelności dużych zbiorników wodnych, co jest jednym z elementów kontroli ich
bezpieczeństwa Prace takie prowadzono dla zbiornika wodnego w Żarnowcu,
zapory Przeczyce, uśredniacza ścieków w ZCh Elana etc.

U PROGU SUKCESU

Technologia wykorzystująca wiązkę elektronów do usuwania dwutlenku siarki I
tlenków azotu z gazów spalinowych

W Polsce w wyniku spalania paliw kopalnych, głównie węgla do atmosfery
emitowanych jest przeszło 4 min toh SO2 i ponad 1 min ton NCy. Drugie z
zanieczyszczeń jest bardziej szkodliwe od dwutlenku siarki i określając jego wpływ
na środowisko należy użyć mnożnika 3. Jego negatywna rola w niszczeniu
środowiska jest zatem również wysoka tak jak rola dwutlenku siarki, o której
słyszymy tak dużo. Kwaśne deszcze prowadzą do niszczenia lasów, ziem
uprawnych, a wdychane zanieczyszczenia rjjnują zdrowie ludzi.
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Jedną z metod walki 2 tym wielce szkodliwym zjawiskiem jest oczyszczanie spalin
emitowanych z elektrowni i ciepłowni. Wcześniej wspomniany wpływ wiązki
elektronów na materię powoduje, że związki zawarte w gazach stają się niezwykle
reaktywne. Poprzez reakcję z amoniakiem oba zanieczyszczenia przekształcane są
w nawóz sztuczny.

W EC Kawęczyn zbudowano stację pilotową, jedyną w Polsce, w której usuwane
są jednocześnie SO2 i NOx o wydajności 20000 Nm3/h. Jest ona jedną z czterech
instalacji pilotowych działających w świecie (3 pozostałe działają w Japonii). Niektóre
z rozwiązań wyprzedzają nawet rozwiązania światowe, czego dowodem jest
zaangażowanie się w badania w EC Kawęczyn, również finansowe, Japonii, Niemiec
i USA.

Uzyskane sprawności sięgające 90-95% (SO2 i NOx) dowodzą, że jest to proces
mogący mieć duże znaczenie dla ograniczenia emisji kwaśnych zanieczyszczeń
gazowych. Prace optymalizacyjne dążą do redukcji zużycia energii oraz
usprawnienia trudnego procesu filtracji produktu.

Prowadzone są przygotowania do budowy, w oparciu o pomoc finansową z
zagranicy, instalacji przemysłowej w EC Pomorzany.

Technologia ta jest świetnym przykładem ć\s zilustrowania tzw. "fall out" (opadu)
technologicznego.

Instalację wg rozwiązań IChTJ zaprojektowało BSP PROATOM przy udziale
Betonstalu i Energo'nstalu.

Filtr workowy zaprojektował Biprohut a zbudowała firma prywatna Gclanko, filtr
żwirowy zaprojektował Proatom a zbudowała firma prywatna Morawski.

System komputerowy zbierania danych zaprojektowała i zbudowała firma Vitra
przy współpracy z IPJ Świerk.

"Fall out" technologiczny, to:
A. TECHNIKI FILTRACYJNE

Instytut Włókien Technicznych "Moratex" opracował tkaniny filtracyjne
przewyższające swoimi własnościami wyroby firm zachodnich

wprowadzono nowe rozwiązania konstrukcyjne dotychczas nie stosowane,
elementów filtra workowego

zbudowano we współpracy z KfK Karlsruhe nowy mokry filtr złożowy, który może
znaleźć zastosowanie w wielu rozwiązaniach przemysłowych

B. TECHNIKI MONITORINGU I KOMPUTEROWEGO ZBIERANIA DANYCH
Vitra, Warszawa i IPJ Świerk zbudowały komputerowy system zbierania i

rejestracji danych. Podobny system zostanie zastosowany w EC Kawęczyn dla
"ozliczeń ciepła ze SPEC-em.

IAE Świerk opracowało manualne i instrumentalne metody pomiarów
zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, CO2 etc). Jest to najlepiej rozwinięty
system i najlepiej wyszkolony zespół w Polsce.

IPJ, IEA Świerk wspólnie z IChTJ i EC Kawęczyn przygotowuje ośrodek
skalowania aparatury monitoringu. Przygotowano założenia dla polskich zestawów
monitoringu.

IPJ świerk wspólnie z ZŻUJ Polon opracowały komputerowy system automatyki
procesami oczyszczania spalin.

C. URZĄDZENIA Y/YSOKIEGQ NAPIĘCIA
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IPJ Świerk razem ze ZWAŃ Gocławska przygotowują projekt oraz wykonują prace
mooelowe nad zasilaczem dużej mocy opartej o izolację gazową SFQ. Ta
technologia ma szerokie zastosowanie w elektrotechnice.

D SZKOLENIE
na instalacji prowadzone są ćwiczenia dla:

studentów PW
uczniów techników
kursantów studiów podyplomowych
kursantów kursów i szkoleń ochcny środowiska
stypendystów MAEA
prace dyplomowe

Technologia wykorzystująca wiązkę ekektronów do higienizacji osadów z
oczyszczalni biologicznej

Osady z oczyszczalni biologicznych ścieków komunalnych mogą być stosowane
po dodatku soli potasu jako dobre nawozy rolnicze. Ponieważ są one skażone
biologicznie (jaja pasożytów, bakterie coli, etc.), są składowane przez szereg !at w
starych wyrobiskach etc., co nie zabezpiecza przed roznoszeniem chorób (np. przez
dzikie ptactwo). Dia rozwiązania tego problemu niezbędne jest wprowadzenie
termicznej lub wykorzystującej wiązkę elektronów higienizacji ossadów, Wspólnie z
SOS i BP Stolica IChTJ przygotował założenia takiej instalacji.

40 m 3 osadów na dobę (miasto wielkości Otwocka) może być higienizowane
przy zastosowaniu akceleratora o mocy 10 kW i energii 10 MeV.

HIGIENiZACJA i UTRWALANIE ŻYWNOŚCI

Dla higienizacji i utrwalania żywności stosowane są metody chemiczne (np. benzoesan
sodowy, gazowanie tlenkiem etylenu etc). Ślady tych substancji sterylizujących i
konserwujących żywność są wykrywane nawet po długim okresie czasu.

Z drugiej strony, np. z uwagi na bardzo duże skażenie biologiczne żywności (np.
przypraw, sea-food, kurczaków, owoców etc.) praktyki takie muszą być stosowane.
Skażenie biologiczne żywności prowadzi do ciężkich chorób, a nawet zgonów. Zjawisko
to nie jest chyba zbyt dostrzegane a przez to czasami lekceważone.

Utrwalanie żywności zapobiega z drugiej strony jej psuciu a więc również
wpływowi na zdrowie konsumenta i posiada aspekt ekonomiczny.

Ciekawą metodą fizyczną (a bez wprowadzania dodatków chemicznych) jest metoda
napromieniowania żywności niewielkimi dawkami promieniowania gamma i elektronów.

Metody te stosowane są szeroko w Holandii, Francji i USA. Jest to również
metoda wykorzystywana przy przygotowywaniu porcji żywnościowych dla
konsumentów lub pacjentów z brakiem odporności (po przeszczepach).

IChTJ zbudował i uruchomił stację pilotową do higienizacji oraz utrwalania żywności
wyposażoną w akcelerator 10 kW/10 MeV (importowany) oraz badawczy 1 kW /10
MeV (rozwiązania polskie ZDAJ - IPJ Świerk). Prowadzone są tam prace testowe.

MZiOS wydało zezwolenie na stosowanie tej metody dla przypraw, czosnku,
cebuli, pieczarek i ziemniaków.
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STERYLIZACJA PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW

Oo sterylizacji materiałów medycznych zastosowano energia promieniowania Jonizują-
cego, która skutecznie niszczy bakterie chorobotwórcze. Wzrastające znaczenie sterylizacji
radiacyjnej sprzętu medycznego jednokrotnego użytku stosowanego powszechnie przez
służbę zdrowia, związane Jest za wzrostem zastosowania tworzyw sztucznych we współczes-
nej medycynie oraz obawą występowania niekorzystnych efektów ubocznych przy steryli-
zacji gazowym tlenkiem etyienu.

Zalety sterylizacji radiacyjnej to:
• gwarantowany poziom sterylnoścl w całej masia produktu,
• prostota procedury i realizacja wyjaławiania w temperaturze pokojowej,
e szybkość operacji wyjaławiania i możliwość sterylizacji dowolnej partii wyrobów w

systemie ciągłym,
t stosowanie całkowicie szczelnych opakowań jednostkowych i zbiorczych,
• nieobecność zanieczyszczeń po sterylizacji.
Sterylizacja radiacyjna nie wywołuje radioaktywność! w napromieniowanym produkcie, a

więc jest pod tym względem całkowicie bezpieczna. Czynnikiem sterylizującym mogą być
przyspieszone elektrony lub promieniowanie gamma. Oba źródła energii promieniowania
charakteryzują sle wysoką ef aktywnością wyjaławiania.

Opakowane wyroby umieszczana w tekturowych kartonach są wprowadzane przy pomo-
cy transporter* pod wiązkf elektronów o energii 10 MeV, gdzie w ciągu kilku minut
podlegają sterylizacji. Operacji lej dokonuje sie. przy pomocy akceleratora LAE13/9 o mocy
ok. 8 kW, znajdującego się w IChTJ.

IChTJ posiada pierwszą w Polsce, nowoczesna, przemysłową, pilotową stacje stery lizaeji
radiacyjnej, wyposażoną w akcelerator o mocy 15 kW.

Informacji udziela:
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej
ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa

łel. 11-23-47


