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Summary
Irradiation of food with doses up to 10 kGy of gamma, X-rays or electron beam is a

relatively new technology improving hygienic quality of food, diminishing morbidity due
to food pathogens and reducing loses during food storage. Application of this technology
increases constantly in the world; more and more irradiated food appears on the market
in various countries. In Europe it is agreed notion that detection of irradiation of foods
should be obligatory procedure included into administrative control system of foodstuffs.
For this purpose the reliable methods are needed by which detection of irradiation fact
will be possible. Such methods are not easy to be worked out because irradiation induces
changes which are to small to be detected by methods commonly applied for food
control.

Working out the methods suitable for identification of irradiated food has been carried
out in many countries in the world and during the last decade within several local and/or
international programmes including the intercomparison of results obtained in different
laboratories. In our Institute such investigations began already in the 80-ties using EPR
spectrometry and meimoluminescence measurements. Application of these methods were
approved in 1996 as European Community Standards. Other methods are still under
investigation. They include the analyses of DNA damage in irradiated foodstuffs of
animal or plant origin and measurements of germination effectiveness of irradiated grains
and fruits.

In this communication we present some results obtained upon application of
forementioned methods to detection of different kinds of food irradiated with gamma
rays or electron beam.

1. Wstęp
Metoda utrwalania i pasteryzacji żywności przy pomocy promieniowania

jonizującego (promieniowanie gamma 60Co oraz przyspieszone elektrony o energii do 10
MeV) jest od 1983 roku uznana jako metoda całkowicie bezpieczna dla zdrowia ludzi i
zwierząt [1], a z uwagi na jej silne działanie bakteriobójcze szczególnie polecana przez
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jako skuteczny sposób zwalczania
niebezpiecznych chorób przenoszonych przez bakterie zawarte w żywności (salmonella,
campylobacter, escherichia coli) [2].
Pomimo promowania metody radiacyjnej przez WHO i FAO (Światowa Organizacja ds.
Żywności i Rolnictwa) jako pewnego, skutecznego i bezpiecznego sposobu utrwalania
żywności, dotychczas tylko 45 krajów dopuszcza do obrotu na ich terenie
napromieniowaną żywność, podczas gdy zaledwie w 24 krajach żywność jest poddawana
przemysłowej obróbce radiacyjnej. Między innymi dlatego, respektując ustalenia i
decyzje rządów w tej sprawie, na Międzynarodowej Konferencji z udziałem
reprezentantów ponad 100 państw, poświęconej w całości problematyce
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napromieniowania żywności [3], wyrażono w końcowym dokumencie opinię, że
jakkolwiek wykrywanie zmian w napromieniowanej żywności jest trudne, byłoby
celowe opracowanie metod identyfikowania takiej żywności, aby wzmocnić system
kontroli administracyjnej napromieniowanej żywności oraz zwiększyć zaufanie
konsumentów do tej kontroli".

Wykrywanie napromieniowania w żywności istotnie nie jest łatwe, a wszystkie
dotychczas stosowane metody kontroli jakości żywności stają się w tym przypadku
bezużyteczne. Dzieje się tak dlatego, że zakres zmian fizycznych i chemicznych
zachodzących pod wpływem napromieniowania w żywności jest znikomy. Jak wykazały
wieloletnie badania, przy stosowaniu dawki promieniowania 1 kGy, na każde 10
milionów cząsteczek w produkcie powstaje nie więcej niż 6 nowych cząsteczek, przy
czym są to w większości takie same cząsteczki, jakie występują w żywności
nienapromieniowanej lub jakie powstają np. podczas gotowania, smażenia itp.
Poddawano badaniom głównie te składniki żywności, w których można było oczekiwać
występowania specyficznych produktów cząsteczkowych oraz takie, w których mogą
występować subtelne zmiany struktury cząsteczkowej, prowadzące do powstawania
stabilnych defektów sieci krystalicznej, bądź trwałych produktów o charakterze
rodnikowym. Tego rodzaju zmiany mogą występować tylko w stałych, a w żadnym
przypadku w ciekłych składnikach żywności, gdzie czas życia rodników nie przekracza
10'6 sekundy.

Wśród metod stosowanych do wykrywania napromieniowania żywności szczególnie
dobre wyniki uzyskano stosując metody analizy, a w szczególności metodę spektrometrii
elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz metodę pomiaru
termoluminescencji (TL).

W Instytucie już w latach 80-tych zapoczątkowano badania możliwości detekcji
napromieniowania żywności metodami EPR, a następnie i TL. Mamy duże osiągnięcia w
rozwijaniu i wdrażaniu obu tych metod w praktyce. Ponadto zakres prac w tej dziedzinie
został poszerzony o badania uszkodzeń DNA w żywności pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego (metoda kometkowa) oraz o statystyczne badanie zdolności kiełkowania
nasion zawartych w napromieniowanych produktach roślinnych.
W referacie przedstawiono wyniki prac uzyskanych w tym zakresie w Instytucie.

2. Metoda spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)
Wykrywanie napromieniowania żywności metodą spektrometrii elektronowego

rezonansu paramagnetycznego (EPR, ESR) jest wówczas możliwe, gdy w jakiejś części
badanego produktu występują w niewielkich nawet ilościach indywidua paramagnetyczne
tj. wolne rodniki, jono-rodniki lub centra paramagnetyczne sieci krystalicznej, które są
trwałe w skali miesięcy lub lat. Jak okazało się w toku wieloletnich badań, tego rodzaju
indywidua charakteryzujące się obecnością niesparowanych elektronów wykrywanych
metodą spektrometrii EPR, występują w wielu stałych składnikach produktów
żywnościowych, takich jak np. kości, pestki, łupiny, suszone owoce, grzyby, przyprawy.
Zawartość rodników i centrów paramagnetycznych w napromieniowanych produktach
żywnościowych jest bardzo mała, rzędu 10"8 mola w wyizolowanej do badań próbce,
jednak wysoka czułość metody EPR (ok.10"12 mola w próbce) oraz jej odtwarzalność
pozwalają z powodzeniem wykorzystywać tę metodę w praktyce [4,5].

Metoda EPR rejestruje także obecność jonów paramagnetycznych metali, takich jak
mangan, żelazo i miedź, które występują w wielu rodzajach żywności. Promieniowanie
nie wpływa jednak na zmianę struktury tych jonów, w związku z czym odpowiadające
im sygnały EPR, rejestrowane zresztą w innym obszarze widm również nie zmieniają się.
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Istotną rzeczą jest, aby badane próbki były suche, ponieważ promieniowanie
mikrofalowe pasma X jest silnie pochłaniane w wodzie, co uniemożliwia pomiar.
Do celów identyfikacyjnych nie wystarczy obserwacja jakiegokolwiek sygnału EPRpo
napromieniowaniu; musi to być sygnał specyficzny o strukturze i intensywności różnej
od sygnału natywnego (sygnał EPR występujący w niektórych rodzajach
nienapromieniowanej żywności) i musi wykazywać zależność intensywności sygnału od
dawki promieniowania. Z uwagi na obecność sygnałów natywnych jest rzeczą konieczną
przy opracowaniu metody identyfikacji EPR zarejestrowanie i przeanalizowanie sygnału
próbki nienapromieniowanej.

Spektroskopia EPR jest metodą nie niszczącą, w związku z czym można mierzyć te
same próbki wielokrotnie.
A. W IChTJ opracowano metody identyfikacji napromieniowania [6,7,8,9] w:

- kościach zwierzęcych (wołowina, wieprzowina) i drobiowych (kurczaki, kaczki,
gęsi, indyki) oraz mięsa zawierającego fragmenty kostne;

- ościach i łuskach ryb słodko wodnych i morskich;
- w skorupach i fragmentach skorupy jaj drobiu.

Identyfikacja napromieniowania w trzech powyższych przypadkach oparta jest na
stwierdzeniu obecności w badanych próbkach charakterystycznego asymetrycznego
singletu o parametrach: gj. = 2,002, gu = 1,997, Ahpp = 0,85 mT.
B. Identyfikacja żywności zawierającej celulozę oparta jest na obserwacji w
napromieniowanych próbkach symetrycznego trypletu, którego środek leży przy gc =
2,005 - 2,006, a w odległości pomiędzy zewnętrznymi pikami wynosi 6,0 mT.
Dowodem napromieniowania jest występowanie wymienionych zewnętrznych pików
sygnału EPR, które nigdy nie występują w próbkach nienapromieniowanych. W
próbkach nienapromieniowanych natomiast występuje silny singlet o go ok. 2,004 -
2,005, taki sam jak w centrum sygnału próbki napromieniowanej. Dlatego w tym
przypadku identyfikacja wymaga bezwzględnie zbadania, czy rzeczywiście w sygnale
EPR występują charakterystyczne piki zewnętrzne. Tą metodą identyfikujemy
napromieniowanie niektórych przypraw, orzechów (łuski), truskawek.
C. Identyfikacja żywności zawierającej krystaliczne cukry. W tym przypadku obserwuje
się w napromieniowanych próbkach złożony, bardzo charakterystyczny sygnał EPR, w
którym można zidentyfikować obecność rodników sacharozy i fruktozy. Metoda nadaje
się do identyfikacji napromieniowania suszonych daktyli, rodzynek, fig, winogron.
Sygnał składa się z kilku wyraźnie wyodrębnionych pików, a jego środek znajduje się
przy go = 2,004. Sygnał natywny w próbkach tych produktów jest słabym singletem z
go = 2,007, w związku z czym identyfikacja napromieniowania nie stwarza problemów.
D. Opracowaliśmy oryginalną metodę identyfikacji napromieniania w suszonych
grzybach na podstawie analizy wieloskładnikowego sygnału EPR, dającego się
obserwować w próbkach napromieniowanych po zaniku silnego sygnału centralnego,
który występuje w tym samym miejscu co sygnał natywny w próbkach
nienapromieniowanych.
E. Opracowano rutynowe metody identyfikacji napromieniowania w żywności
zawierającej kości oraz celulozę, które są zgodne z normami europejskimi EN 1786 i EN
1788, wprowadzonymi jako oficjalne dokumenty Wspólnoty Europejskiej w roku 1996.

3. Metoda termoluminescencji (TL)
Istota metody polega na rejestracji intensywności emisji światła podczas ogrzewania

próbki. Fotony emitowane są przy przechodzeniu elektronów ze stanu wzbudzonego do
podstawowego. Elektrony dzięki dostarczeniu energii cieplnej są uwalniane z pułapek w
sieci krystalicznej, w których zostały uwięzione podczas napromieniowania produktu.
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Źródłem TL w produktach spożywczych są głównie minerały występujące w nich w
postaci zanieczyszczeń. Pomiar termołuminescencji przeprowadza się dla części
mineralnej w ilości powyżej 0,1 mg wydzielonej z kilku lub kilkudziesięciogramowej
próbki produktu. Zjawisko TL występuje także w próbkach nienapromieniowanych i
wynika ono z faktu, że składniki mineralne poddawane są działaniu naturalnego
promieniowania jonizującego. Intensywność TL naturalnej jest zróżnicowana i zależna
od wielu czynników. Tym nie mniej, jest ona mniejsza od tej ,która jest wynikiem
napromieniowania. Wyeliminowanie TL naturalnej przy ocenie czy produkt był
napromieniowany uzyskuje się poddając analizowaną próbkę minerałów
napromieniowaniu dawką normalizacyjną promieniowania gamma (naogół lkGy) i
ponownemu zmierzeniu TL. Stosunek intensywności TL w określonym zakresie
temperatury z pierwszego pomiaru (GŁOWI) do intensywności uzyskanej w drugim
pomiarze (GLOW2) jest wartością (TL glow ratio), która wskazuje czy badany produkt
był napromieniowany. Dla produktów nienapromieniowanych wartość ta jest niższa od
0,1 zaś dla produktów napromieniowanych iloraz ten jest wyższy od 0,5 co pozwala
jednoznacznie ocenić czy analizowana próbka była napromieniowana.

Tego rodzaju postępowanie wraz z warunkami izolacji minerałów i przeprowadzenia
pomiarów TL zostało znormalizowane i wchodzi do zbioru norm Unii Europejskiej
badania żywności. (EN 1788 Foodstuffs - Detection of irradiated food from which
silicate minerals can be isolated - Method by thermoluminescence).

Wcześniejsze badania TL produktów żywnościowych prowadzono posługując się
próbkami pełnymi, produktów wysuszonych i rozdrobnionych, głównie przypraw i ziół.
Uzyskane wyniki pozwalały również ocenić czy analizowany produkt był
napromieniowany czy nie. Jednakże niepewność oceny tą drogą była wyższa, bowiem
zawartość minerałów w kilkumiligramowej pełnej próbce mogła być niewystarczająca a
absorbcja fotonów w masie organicznej zmniejszała intensywność TL. Izolacja
minerałów oraz wprowadzenie normalizacji wyników polepszyło wiarygodność metody
do 99,9%.

Zakres temperatury, w którym dokonuje się obliczeń intensywności TL izolowanych
minerałów ustala się indywidualnie dla każdego używanego aparatu do pomiarów
termołuminescencji w oparciu o krzywą świecenia LiF (dozymetr TLD100).
W tabeli 1 zestawiono wartości ilorazu intensywności TL (GLOW1/GLOW2) w
wybranym zakresie temperatury dla kilku wybranych przypraw i ziół badanych przez nas

Tabela 1. Analiza termoluminescencyjna minerałów wydzielonych z ziół i przypraw 3
miesiące po napromienieniu dawką 5 kGy promieniowania gamma 60Co.

L.p.
1
2
->
4
5
6
7

Produkt
Majeranek j
Tymianek
Bazy ha
Oregano
Papryka
Pieprz czarnv
Imbir

Wartość GLOW1/GLOW2 w zakresie temp.l89-246°C
nienapromieniowane
0,003
0,007
0,018
0,034
0,010
0,020
0.031

napromieniowane
2,870
4,492
2,041
1,628
1,490
3.374
1.003

Przykładowe krzywe świecenia próbek minerałów wyizolowanych z
napromieniowanego i nienapromieniowanego majeranku przedstawiono na rys 1.
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Rys. 1. Krzywe świecenia minerałów wyizolowanych z próbek majeranku.

Identyfikacja napromieniowania próbek metodą termoluminescencji w oparciu o kryteria
zawarte w normie EN 1788 we wszystkich przypadkach była prawidłowa. W naszym
laboratorium zostały wykonane wcześniej szerokie badania termoluminescencji ziół i
przypraw napromieniowanych promieniowaniem gamma i elektronami z liniowego
akceleratora elektronów. Wyniki tych badań przedstawiono w Nukleonice [10 ].

4. Badanie uszkodzeń DNA (metoda kometkowa)
Cząsteczka DNA wykazuje szczególną wrażliwość na promieniowanie jonizujące.

Manifestuje się to w napromieniowanej żywności inaktywacją mikroorganizmów,
zabijaniem insektów, hamowaniem odrośli oraz opóźnianiem dojrzewania.
Ponieważ wiele produktów żywnościowych zawiera DNA zmiany wywołane
promieniowaniem mogą być wykorzystane do metod detekcji napromieniowania
żywności.
Pomimo, że znanych jest wiele metod badania uszkodzeń DNA istniały poważne
trudności ich zastosowania do identyfikacji napromieniowania żywności. Jedną z czułych
metod do badania fragmentacji DNA - zwaną metodą kometkowa zaproponowali Ostling
i Johanson [11], zaś Cerda i inni zastosowali tę metodę do badania identyfikacji
napromieniowania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego [12 ].
Badanie metodą kometkowa prowadzi się następująco; zawiesinę izolowanych jąder
komórkowych łączy się z 1% roztworem agarozy w PBS (Agaroza typ VII Low Gelling
Temp). 95 ul otrzymanej mieszaniny nanosi się na mikroskopowe szkiełko podstawowe
pokryte 0,5% roztworem wodnym agarozy. Przeprowadza się Lizę jąder w 2,5 %
roztworze SDS w buforze 0,5x TBE przez około 10 minut dla próbek pochodzenia
zwierzęcego, lub znacznie dłużej dla produktów roślinnych. Następnie preparaty
poddaje się elektroforezie w wybranych warunkach: napięcie 1,5- 2,0 V/cm w ciągu 2
minut. Metoda kometkowa w zastosowaniu do napromieniowanej żywności jest w
trakcie doskonalenia. Warunki badania próbek pochodzenia roślinnego wymagają
indywidualnych ustaleń warunków lizy i elektroforezy. Po elektroforezie preparaty są
płukane w wodzie przez około 15 minut a następnie DNA barwi się barwnikiem
fluorescencyjnym lub srebrem i analizuje kometki .W napromieniowanych próbkach
DNA ma wygląd kometek składających się z głowy i ogona, który w miarę wzrostu
dawki może zawierać coraz więcej DNA lub odrywać się od głowy. W LINŹ metoda
kometkowa została zastosowana do badania przede wszystkim produktów pochodzenia
zwierzęcego (mięso wieprzowe, wołowe, drób).
W naszych badaniach kometki analizowano w mikroskopie fluorescencyjnym
(stosowano barwnik fluorescencyjny DAPI) przy zastosowaniu programu Comet 3
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zainstalowanego w komputerze współpracującym z mikroskopem Nikon typ Optiphot 2,
lub w mikroskopie świetlnym dla próbek zabarwionych srebrem.
Fragmentacja DNA nie jest specyficzna dla promieniowania. Występuje ona także w
wyniku działania powtarzanego zamrażania i odmrażania mięsa lub przechowywania w
nieodpowiednich warunkach (fragmentacja DNA przez enzymy).
Badaliśmy wpływ przechowywania mięsa wolowego i wieprzowego w 4°C w ciągu kilku
dni na wygląd kometek DNA. Występujące w mięsie kometki podzielono na 4 klasy,
które pokazano na rys 2.

Rys. 2. Klasy kometek DNA otrzymanych z mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu.

W mięsie świeżym przechowywanym w 4°C występują kometki klasy I, II, III i IV.
W mięsie napromieniowanym przechowywanym w 4°C nie występują kometki klasy I
gdy liżę przeprowadza się w 2,5% SDS
Ocena wyników:
• Gdy w badanej próbce stwierdza się kometki klasy I, II, DI i IV istnieją podstawy do
stwierdzenia, że badana próbka nie była napromieniowana.
• Brak w badanej próbce kometek klasy I oraz występowanie kometek klasy n, El i IV
świadczy, że badana próbka była napromieniowana.
Wykonana ocena napromieniowania (stosowano dawki 1,5 i 3,0 kGy promieniowania
gamma) mięsa wołowego i wieprzowego testem kometkowym po 3-ech i 4-ech
miesiącach przechowywania w stanie zamrożenia (~21°C) była zgodna z rzeczywistością.

5. Badanie uszkodzeń DNA (ocena zdolności kiełkowania).
Zdolność kiełkowania nasion zbóż i owoców ulega zmniejszeniu po ich

napromieniowaniu wskutek uszkodzenia DNA zarodków. Jako kryterium w ocenie
napromieniowania przyjmuje się długość kiełków i korzeni w porównywalnych okresach
i warunkach inkubacji nasion, które są wyraźnie zmniejszone w stosunku do materiału
nienapromieniowanego.

Zjawisko to występuje przy użyciu dawek stosunkowo niskich, które zastosowane do
napromieniowania ziarna zbóż zapobiegają stratom podczas przechowywania i
magazynowania powodowanych szkodnikami, które giną po napromieniowaniu.
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Zmienność biologiczna poszczególnych ziaren a także odmian i gatunków zbóż, każe
opierać ocenę na wynikach większej liczby ziaren uwiarygodnionych, obliczeniami
statystycznymi. W nas2ych badaniach przedstawionych obszernie w publikacji
sprawdziliśmy zdolność kiełkowania czterech zbóż poddanych napromieniowaniu
dawkami od 100 do 2000 kGy promieniowania gamma i inkubowanych w temperaturze
22 ± 1°C [13 ]. Na podstawie obliczeń statystycznych i znamienności różnicy ustaliliśmy,
że w przypadku badanych przez nas odmian pszenicy, żyta i jęczmienia długość
korzonka po 5-ciu dniach inkubacji wynosząca od 10 do 30 mm wskazuje, że ziarna tych
zbóż były napromieniowane dawką powyżej 300 Gy. Dla kukurydzy wskaźnikiem tym
była długość korzonka mieszcząca się w granicach 35-60 mm. Zahamowanie wzrostu
korzeni ziaren pszenicy i ryżu poddanych napromieniowaniu było przedmiotem badań
autorów japońskich, którzy uzyskali zbliżone wyniki [14 ].
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