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Pomiar luminescencji stymulowanej światłem,
szybka metoda identyfikacji napromieniowania żywności

Przedstawiono zasady metody luminescencji stymulowanej impulsem światła (PPSL), stoso-
waną aparaturę i metodykę pomiarów. Opisano sposób uruchomienia i proces testowania apa-
ratu do pomiaru PPSL w Samodzielnym Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żyw-
ności Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

Omówiono liczne zalety nowo wdrażanej metody, która ma jednak pewne ograniczenia
w zastosowaniu.

Photostimulated luminescence,
fast method of detection of irradiated foodstuffs

The principle of pulsed photostimulated luminescence (PPSL) method, description of instru-
mentation and methodology of measurements are presented. The pathway of operational pro-
cedure and testing of the PPSL instrument in the Laboratory for Detection of Irradiated Food
of the Institute of Nuclear Chemistry and Technology are described.

Attention has been paid to the positives of the new method while some limitation of its
application have been also discussed.
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1. WPROWADZENIE

Eksperci żywnościowi z ponad 100 krajów zgromadzeni na międzynarodowej konferencji
poświęconej problematyce napromieniowania żywności - która odbyła się w 1988 roku w Ge-
newie pod auspicjami FAO, WHO, IAEA, GATT - wyrazili pogląd, iż kontrola żywności
powinna obejmować także wykrywanie napromieniowania żywności. Pogląd ten zyskał po-
wszechne uznanie. W wielu krajach zarówno akceptujących, jak i niezezwaląjących na wpro-
wadzanie do handlu napromienionej żywności prowadzi się badania nad opracowaniem me-
tod detekcji napromieniowanej żywności. W tych poszukiwaniach wykorzystuje się różne
obserwowane zmiany zachodzące w napromieniowanych produktach, które można rejestro-
wać. Zmiany te są znikome, a przy tym często nieswoiste dla napromieniowania, występujące
także przy zastosowaniu innych technik utrwalania żywności, m.in. w metodach pasteryzacji,
smażenia i wędzenia żywności. Ponieważ stopień wiarygodności wykorzystywanych metod
jest różny, dlatego w wypadku wątpliwego wyniku trzeba stosować dodatkowo inne metody.
Z tego względu dla zwiększenia możliwości identyfikacji i poprawienia wiarygodności wyni-
ków bada się wartość różnych metod: fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiolo-
gicznych.

Metody fizyczne służą do wykrywania sygnałów pochodzących z mineralnych składni-
ków żywności, np. kości (hydroksyapatyt), oraz z minerałów (pyły i cząstki gleby), które za-
nieczyściły przyprawy i zioła w okresu zbiorów lub w czasie transportu. Wśród analitycznych
metod fizycznych wykrywania napromieniowania żywności dotychczas najlepsze wyniki
uzyskano stosując metody: spektroskopii elektronowego rezonansu parametrycznego (EPR),
termoluminescencji (TL) i niedawno wprowadzoną metodę luminescencji stymulowanej im-
pulsem światła (PPSL).

W metodach chemicznych stosuje się na przykład separację lotnych lub ciekłych skład-
ników analizowanych następnie metodami chromatograficznymi, bądź też wykonuje mikro-
skopowe badanie DNA w pojedynczych komórkach wydzielonych z żywności.

W metodach biologicznych wykorzystywany jest efekt ograniczenia, w wyniku działa-
nia promieniowania jonizującego, szybkości i efektywności kiełkowania nasion lub wysypy-
wania się zarodników grzybów.

Obecnie znanych jest blisko dwadzieścia metod analitycznych, które z lepszym lub gor-
szym skutkiem można stosować do wykrywania napromieniowanej żywności. Te najbardziej
wiarygodne uzyskały status norm europejskich.
Metody identyfikacji żywności utrwalonej radiacyjnie umożliwiają:
• weryfikację prawidłowości procesu technologicznego;
• kontrolę prawidłowości oznakowania napromienionych produktów spożywczych;
• ograniczenie ewentualnych prób nadużyć;
• rozwój tej technologii konserwowania żywności w przyszłości;
• międzynarodowy handel napromieniowaną żywnością;
• zwiększenie zaufania konsumentów.

2. KROTKI RYS HISTORYCZNY

W 1985 roku D.J. Huntley zaproponował metodę optycznie stymulowanej luminescencji (OSL)
do pomiaru dawki pochłoniętej przez ziarna minerałów w osadach geologicznych. Zwrócił
uwagę na fakt, że znaczna część luminescencji jest wyzwalana przez światło i zanika nawet
po bardzo krótkiej ekspozycji na promieniowanie słoneczne [1].
Propozycja D.J. Huntley'a i współpracowników sprowadzała się do bezpośredniej rejestracji
luminescencji stymulowanej impulsem światła (photostimulated luminescence - PSL [2,3].



Laboratoria zajmujące się badaniem luminescencji założono na Scottish Universities
Research and Reactor Centre (SURRC) w 1986 roku. Są one zaangażowane w realizację sze-
regu projektów dotyczących:
• datowania archeologicznego i geologicznego,
• testowania napromieniowania żywności,
• badania poziomu dozymetrii środowiskowej,
• testowania betonu uszkodzonego przez ogień.
Jednak SURRC przede wszystkim skupia się na badaniach mających na celu rozwój metod
pomiaru luminescencji do identyfikacji napromieniowania żywności.

Ogólne zasady dotyczące napromieniowania i oznakowania napromieniowanej żywności
ujęto w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej: 1999/02/EC oraz 1999/03/EC [4,5]. Przepisy
brytyjskie wymagają, by tego rodzaju żywność była wyraźnie oznakowana. Podobne przepisy
obowiązują w krajach UE od 1999 roku [6].

W roku 2002 została wydana przez CEN (Comite Europeen de Normalisation) norma
EN 13751:2002 opisująca sposób wykrywania napromieniowania metodą PPSL. Normę tę opra-
cowano wykorzystując liczne publikacje takich badaczy, jak: D.C.W. Sanderson, DJ. Huntley,
G. Hutt i R.J. Clark, patent europejski z 1998 roku oraz pozytywne wyniki badań międzylabo-
ratoryjnych [7,8].

W Polsce sytuację prawną reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycz-
nia 2003 roku w sprawie warunków napromieniowania środków spożywczych, dozwolonych
substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu
promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek promieniowania.

Zgodnie z rozporządzeniem napromieniowanie środków spożywczych przeprowadza
jednostka, która uzyskała stosowne pozwolenie. W lipcu 2003 roku Instytut Chemii i Techniki
Jądrowej (IChTJ) - Samodzielna Pracownia Radiacyjnego Utrwalania Płodów Rolnych - uzy-
skał od Głównego Inspektora Sanitarnego zezwolenie na stosowanie zabiegu utrwalania pro-
mieniowaniem jonizującym środków spożywczych [9].

Natomiast kontrolą żywności, znajdującej się w obrocie rynkowym, pod kątem jej utrwa-
lania metodą radiacyjną zajmuje się Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromienio-
wania Żywności (SLINŻ) IChTJ.

Na prowadzenie tej kontroli Laboratorium posiada akredytację od października 1999 ro-
ku. Obecny certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) ma waż-
ność do 24 października 2006 roku.

Aparat SURRC PPSL (Irradiated Food Screening System), zainstalowany w SLINŻ, wy-
produkowano w Wielkiej Brytanii w 2004 roku. Urządzenie powstało dzięki współpracy na-
wiązanej przez SURRC oraz Thorn EMI Electronics i jest obecnie produkowane komercyj-
nie.

3. METODY WYZNACZANIA DAWKI POCHŁONIĘTEJ

Wyzwolenie w postaci światła energii zmagazynowanej w nieorganicznych i bionieorganicz-
nych składnikach żywności można stymulować zarówno termicznie, jak i optycznie [1,10].

PPSL i TL należą do szerszej grupy, którą można by nazwać grupą metod paleodozy-
metrycznych, tzn. metod wykorzystujących właściwości dozymetryczne minerałów do po-
miaru wielkości dawki pochłoniętej od określonego momentu w przeszłości. Do grupy tej
należą też:
• metoda elektronowego rezonansu paramagnetycznego,
• metoda termicznie stymulowanego przewodnictwa,
• metoda termicznie stymulowanej egzoemisji elektronów.
Metoda PPSL znajduje obecnie coraz szersze zastosowanie do kontroli napromieniowania
żywności. Z uwagi na różnorodność badanych produktów żywnościowych i niespecyficzność



zawartych w nich składników mineralnych, w badaniu żywności nie określa się dawki, lecz
stwierdza, czy produkt jest, czy nie jest napromieniowany.

4. METODA PPSL - ISTOTA ZJAWISKA

W większości rodzajów żywności występują zanieczyszczenia mineralne, zwykle krzemiany
lub substancje nieorganiczne pochodzenia biologicznego [3,11] takie, jak:
• kalcyt - obecny w muszlach i pancerzach mięczaków,
• hydroksyapatyt - występujący w kościach i zębach.
Materiały te mają strukturę krystaliczną. Dzięki temu mogą one magazynować w sposób trwały
energię promieniowania jonizującego na nośnikach ładunku, którymi są:
• defekty strukturalne sieci krystalicznej,
• luki międzywęzłowe sieci krystalicznej,
• obce atomy wbudowanie w tę sieć.
W rzeczywistych kryształach występują lokalne stany energetyczne związane z różnymi de-
fektami sieci krystalicznej. Część z nich może mieć charakter pułapek zdolnych do wychwy-
tywania elektronów z pasma przewodnictwa i przetrzymywania ich do momentu, w którym
otrzymają one energię niezbędną do wzbudzenia oraz przejścia do pasma przewodnictwa [12].

Stan kryształu, w którym część lub wszystkie pułapki są zapełnione stabilizowanymi
elektronami, w porównaniu ze stanem podstawowym charakteryzuje się nadwyżką energii. Ta
właśnie nadwyżka energii może być w pewnych warunkach, np. przez podgrzanie kryształu
lub oświetlenie, wyzwolona i wyemitowana w postaci światła, jako termoluminescencja lub
luminescencja stymulowana impulsem światła.

Przez PPSL rozumie się luminescencję zachodzącą pod wpływem naświetlania materiału
(zwykle takiego samego jak w przypadku TL) impulsami światła o odpowiednio dobranej dłu-
gości fali. Spektrometria PPSL jest metodą, która pozwala identyfikować napromieniowanie
różnego rodzaju próbek żywności.
Zjawisko PPSL należy odróżnić od rozproszonego światła stymulującego -jest to dodatkowa
emisja na koszt wcześniej pochłoniętej energii promieniowania jonizującego.
Widmo luminescencji jest inne od widma stymulacji; jest charakterystyczne dla danego mate-
riału, podobnie jak widmo TL.
Energia fotonów światła pobudzającego powinna być tak dobrana, aby była mniejsza od szero-
kości przerwy energetycznej, tzn. żeby nie dochodziło do wzbudzania fluorescencji. Ważne
jest też, aby rozproszone światło pobudzające miało długość fali wyraźnie różną od długości
fal luminescencji [3].

5. OPIS APARATURY - ZESTAW SURRC PPSL

Zestaw do pomiaru PPSL, tj. zestaw do skriningowego badania napromieniowanej żywności
SURRC PPSL [7,12-14] składa się z (rys.l):
a) źródła światła połączonego z układem pulsowej stymulacji (wzbudzenia). Źródłem jest

zestaw diod elektroluminescencyjnych (IR LED) o odpowiednio dobranej długości fali w
zakresie bliskiej podczerwieni (NIR). Stosując różne materiały do budowy diody można
uzyskać różną barwę światła (tabela 1, rys.2);

b) detektora, którym jest fotopowielacz, czyli zsynchronizowany układ zliczania fotonów;
c) zestawu filtrów, który ogranicza możliwość rejestracji przez detektor rozproszonego światła

stymulującego;



(5)
zasilacz i licznik
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i dyskryminator
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Rys.l. Schematyczne przedstawienie zasadniczych elementów aparatu PPSL: 1 - źródło stymulacji -
źródło światła o odpowiedniej długości fali w zakresie 1R; 2 - detektor - bardzo czuły fotopowielacz
odbierający luminescencję emitowaną przez próbkę; 3 - zestaw filtrów ograniczający możliwość reje-
stracji przez detektor rozproszonego światła stymulującego; 4 - obudowa urządzenia z elementami
mechanicznymi, np. szufladą pomiarową, zapewniająca izolację próbek i układu pomiarowego od
wpływów otoczenia (ruch powietrza, promieniowanie UV); 5 - moduł elektroniczny zapewniający
zasilanie aparatu energią elektryczną, przetwarzanie oraz wzmacnianie rejestrowanego sygnału i jego
kontrolę, a także zapis na komputerze.
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Rys.2. Charakterystyki widmowe diod elektroluminescencyjnych. Zależność długości fali w funkcji
natężenia uzyskanego światła.
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d) szuflady pomiarowej, czyli miejsca wprowadzenia .próbki na szalce Petriego oraz izolacji
układu pomiarowego od wpływów otoczenia (światło dzienne - UV);

e) modułu elektronicznego, zapewniającego zasilanie aparatu, przetwarzanie i wzmacnianie
rejestrowanego sygnału oraz jego zapis na komputerze.

Tabela 1. Przykładowe materiały stosowane do budowy diod elektroluminescencyjnych oraz barwa
otrzymanego światła.

Materiał diody
GaAs
GaP

GaAsi.xPx

AlxGai.xAs

Barwa fali elekromagnetycznej
podczerwień

czerwona, zielona, żółta
czerwona, pomarańczowa, żółta

czerwona, podczerwień

Przyrząd umożliwia ilościowe zliczanie fotonów dzięki ustawieniu następujących parametrów
pomiaru:
• czasu trwania cyklu pomiarowego,
• wartości progowych,
• danych dotyczących warunków zapisu.

6. METODYKA

W trakcie badania próbki pod kątem jej potencjalnego napromieniowania można posłużyć się
jednym z dwóch sposobów pomiaru podanych w tabeli 2.

Tabela 2. Pomiar skriningowy a pomiar kalibracyjny.

Pomiar

Cel
pomiaru

wstępny (skriningowy) pomiar
PPSL

scharakteryzowanie próbki,
ocena orientacyjna

kalibracyjny po dopromieniowaniu próbki
znaną dawką promieniowania gamma60Co
ustalenie, jaka jest odpowiedź PPSL próbki

po ponownym (dodatkowym) wykreowaniu w niej
nośników energii

6.1. Orientacyjny (skriningowy) pomiar PPSL

Polega na ocenie zarejestrowanej intensywności PPSL surowej próbki lub próbki częściowo
wypreparowanej. Aby uzyskać wynik badania skriningowego należy zmierzoną intensywność
świecenia porównać z dwoma wartościami progowymi wyznaczonymi doświadczalnie w bada-
niu modelowym.
Większość napromieniowanych próbek charakteryzuje się wysoką intensywnością, wyższą od
górnej wartości progowej. Intensywność niższa niż dolna wartość progowa pozwala sądzić, że
próbka nie była napromieniowana. Jeżeli zmierzona intensywność świecenia mieści się po-
między dwoma wartościami progowymi, czyli występuje intensywność pośrednia, jest to
wskazówka, że niezbędne jest zbadanie próbki inną znormalizowaną metodą [13].

6.2. Wartość progowa

Wartość progowa jest to intensywność PPSL skriningowej zasadnicza przy kwalifikowaniu
próbki.
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Tablica 3. Wartości progowe do badania ziół i przypraw. Wartości podane w tabeli dotyczą pomiaru
na szalkach Petriego o średnicy 50 mm.

Wartość
T,
T2

Zliczenia [counts]
700

5000

Czas [s]
60
60

W metodzie skriningowej do klasyfikowania próbki stosowane są dwie wartości progowe:
dolna (Tj) i górna (T2).
Ustalono, że do badania ziół i przypraw w teście międzylaboratoryjnym [15] najodpowied-
niejsze są ustawienia progowe podane w tabeli 3.

Tabela 4. Wartości progowe do badania skorupiaków i mięczaków. Wartości podane w tabeli dotyczą
pomiaru na szalkach Petriego o średnicy 50 mm.

Wartość
T,
T2

Zliczenia [counts]
1000
4000

Czas [s]
60
60

W teście międzylaboratoryjnym przeprowadzonym na skorupiakach i mięczakach [15] usta-
lono jako właściwe ustawienia progowe podane w tabeli 4.

6.3. Kalibrowany pomiar PPSL

Aby dokonać kalibracji, należy próbkę, po przeprowadzeniu wstępnego pomiaru PPSL, napro-
mieniować ustaloną dawką (1 kGy lub dawką porównywalną do dawki technologicznej prze-
widywanej dla danego produktu) i ponownie zmierzyć.
Jeżeli próbka jest napromieniowana, rejestruje się tylko nieznaczny wzrost intensywności PPSL
po dodatkowym napromieniowaniu. Natomiast w przypadku próbki nienapromieniowanej po
jej kalibracyjnym napromieniowaniu ma zwykle miejsce znaczny wzrost intensywności PPSL.

7. ZALETY METODY PPSL

Zalety metody PPSL w stosunku do innych metod badania napromieniowania żywności są
następujące:
• Służy do identyfikacji napromieniowania wielu różnych produktów (zioła, przyprawy,

owoce, warzywa i owoce morza).
• Stosunkowo krótki jest czas przygotowania próbek do pomiaru. W analizie TL konieczne

jest wyekstrahowanie krzemianów z materiału organicznego, a preparatyka tego rozdziału
zajmuje aż kilka godzin.

• Pomiar trwa tylko kilka minut i nie powoduje niszczenia próbki, dlatego każda próbka może
być badana wielokrotnie. Sygnał PPSL jednak stopniowo maleje, gdy ta sama próbka jest
mierzona raz za razem.

• Aparat PPSL może być używany w trybie samodzielnym, przy użyciu prostych przycisków
i kontrolek, lub w połączeniu z komputerem przeznaczonym do gromadzenia danych i ich
zapisywania.

• Aparat jest prosty w obsłudze i przystosowany do transportu (masa całego zestawu pomia-
rowego wynosi tylko 7,4 kg).

• Przyrząd pozwala na przeprowadzenie pomiarów skriningowych. Pomiary te są niedrogie
i możliwe do przeprowadzania nawet w laboratoriach przemysłowej kontroli jakości. Po-
miar w trybie skriningowym trwa jedynie 15 sekund (rys.3).
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Rys.3. Wykres synchronizacji w czasie dla aparatu PPSL.

• System może być również stosowany do pomiarów kałibracyjnych w referencyjnym labo-
ratorium wykorzystującym skalibrowane źródło promieniowania gamma.

• Zasada dwóch progów daje niezwykle wydajny sposób pomiaru skriningowego, osiągający
ponad 95-procentową skuteczność. Wynik pomiaru można potwierdzić wykonując pomiar
kalibracyjny lub zwalidowany test termoluminescencyjny.

• Proste i kompaktne urządzenie do monitorowania PPSL zainstalowane w SLINŻ, zaprojek-
towano głównie do wykrywania napromieniowania żywności. System elektroniczny i zli-
czania danych opracowano zgodnie z normą ISO 9001, co jest już europejskim standardem.

8. OGRANICZENIA STOSOWANIA METODY PPSL

8.1. Uwagi ogólne

Zasadniczo metoda PPSL może być stosowana do badania każdego rodzaju żywności, która
zawiera drobiny minerałów. Odpowiedź PPSL (czułość) próbki zależy, podobnie jak w meto-
dzie TL, od ilości i rodzaju minerałów w niej zawartych.
Pomiary kalibrowane są zwykle zalecane w przypadku „czystych" próbek przyprawowych, aby
zapobiec wystąpieniu wyników ujemnie błędnych. Wykazano na przykład, że mielony pieprz
czarny i biały, gałka muszkatołowa i goździk charakteryzują się słabszą odpowiedzią PPSL.
Próbki mające niską czułość PPSL (intensywność ujemna lub pośrednia po kalibracyjnym
napromieniowaniu) powinny zostać zbadane bardziej czułą metodą termoluminescencji lub
inną znormalizowaną czy zwalidowaną metodą analityczną.

Luminescencja wynikająca z obecności soli w produkcie takich, jak: chlorek sodu, sor-
binian sodu, benzoesan sodu, glutaminian sodu i inne substancje krystaliczne jest bardzo silna
i może zdominować intensywność PPSL w takim stopniu, że sygnały pochodzące od napro-
mieniowanych składników staną się niewidoczne. Przepłukanie produktu oraz ponowny po-
miar może umożliwić identyfikację tych sygnałów [8]. Mając informację, że w produkcie
mogą być obecne sole, zawsze przed pomiarem należy je wypłukać używając wody deminera-
lizowanej.

W przypadkach gdy napromieniowano tylko część produktu, np. w mieszankach przy-
praw z jednym lub więcej składnikami napromieniowanymi, wynik analizy PPSL może być
zafałszowany. Produkty złożone, np. sproszkowane curry oraz mieszanki zawierające małe
ilości minerałów, charakteryzują się niską czułością PPSL. Także w tych przypadkach po
przeprowadzeniu kalibracji wyniki mogą być niejednoznaczne.
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8.2. Działanie światła słonecznego

Fotony światła słonecznego powodują stopniowe opróżnianie pułapek elektronowych, podobnie
jak to ma miejsce w przypadku ogrzania do wysokiej temperatury. Proces ten często określa
się mianem wybielania optycznego lub termicznego, zależnie od czynnika odpowiedzialnego
za wyzwalanie wcześniej zgromadzonej energii [1,16].

Oba procesy wybielania nie są jednak jednakowo skuteczne. O ile ogrzanie do tempera-
tury około 500°C (TL) powoduje całkowite usunięcie elektronów z pułapek odpowiedzial-
nych za obserwowaną luminescencję, to działanie światła nie jest aż tak radykalne, jednak
również wpływa na wynik końcowy. Część pułapek jest wyjątkowo odporna na stymulację
światłem i nawet po długotrwałej ekspozycji świetlnej zachowuje schwytane elektrony, a za-
tem nie daje luminescencji.

O skuteczności światła w zmniejszeniu sygnału PPSL może świadczyć fakt, że już kilku-
bądź kilkunastominutowa ekspozycja badanej próbki na bezpośrednie działanie światła sło-
necznego powoduje zmniejszenie sygnału do poziomu nieodróżnialnego od tła aparatury po-
miarowej. W związku z tym niedopuszczalna jest ekspozycja badanej próbki na światło od
chwili jej pobrania do zakończenia pomiarów.

9. URUCHOMIENIE I TESTOWANIE APARATU W SLINŻ

Pomiar za pomocą aparatu PPSL jest łatwy i szybki, a przede wszystkim tani.
Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności mając akredytację Pol-
skiego Centrum Akredytacji realizuje wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Dlatego
zakupiono oryginalne, brytyjskie szalki Petriego firmy Bibby Sterilin Ltd. O wyborze tych sza-
lek zadecydowały:
• wykonanie z klarownego polistyrenu, najbardziej odpowiedniego do wszelkiego rodzaju

próbek;
• możliwość zastosowania promieniowania gamma, co jest istotne dla próbek dopromienio-

wanych przy pomiarze kalibracyjnym;
• konkurencyjna cena wobec innych dostawców szalek;
• możliwość umieszczenia próbki na szalce w formie pojedynczej warstwy, co jest istotne

dla uzyskania prawidłowego wyniku.
Badana próbka jest umieszczana na szalce Petriego w pojedynczej warstwie, a następnie
wprowadzana do komory pomiarowej i oświetlana światłem w zakresie bliskiej podczerwieni
(światłem laserowym). Pomiar polega na rejestrowaniu luminescencji zachodzącej pod wpły-
wem oświetlenia materiału.
Emitowane przez kryształy próbki światło jest rejestrowane przez fotopowielacz. Wzmocnio-
ny sygnał z fotopowielacza jest przetwarzany przez komputer.
Jak podano wcześniej, możliwe są dwa sposoby pomiaru: skriningowy lub kalibracyjny.
W pomiarze skriningowym porównujemy zmierzoną intensywność świecenia z dwoma war-
tościami progowymi. Na frontowym panelu łatwo można stwierdzić zapalanie się diod:
• zielonej - wynik negatywny,
• czerwonej - wynik pozytywny,
• żółtej - wynik pośredni.
Pomiar kalibracyjny wykonuje się rutynowo po napromieniowaniu próbki określoną dawką
promieniowania gamma. Można go też wykonać po napromieniowaniu próbki znaną dawką
technologiczną z zakresu 0,5-7 kGy. Jeżeli próbka jest napromieniowana, rejestruje się tylko
nieznaczny wzrost intensywności PPSL. Dla próbek nienapromieniowanych ma miejsce znacz-
ny wzrost intensywności sygnału PPSL.
Metoda została pozytywnie przetestowana w badaniach międzylaboratoryjnych dla próbek:
• skorupiaków (krewetek),
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• ziół i przypraw,
• suszu warzywnego i owocowego,
• produktów sypkich (ryż, mąka).
Etapy wdrażania metody PPSL w SLINŻ polegały na testowaniu metody oraz opracowaniu
warunków i parametrów pomiaru. Metodę wprowadzono do użytku w SLINŻ w 2005 roku.
Aktualnie jest przeprowadzana jej walidacja wewnętrzna.
W planach jest wdrożenie metody do praktyki laboratoryjnej oraz przeprowadzenie jej akre-
dytacji w PC A.

Bieżący program badawczy polega na analizie prób archiwalnych ziół i przypraw. Zba-
dano m.in. bazylię, chilli, curry, estragon, gałkę muszkatołową, gorczycę, goździki, jałowiec,
koper, kurkumę, lubczyk, oregano, paprykę ostrą i słodką, pieprz czarny i biały, pietruszkę
oraz rozmaryn. Laboratorium dąży też do określenia grupy produktów spożywczych, których
potencjalne napromieniowanie może być oznaczane metodą PPSL.

10. PODSUMOWANIE

Identyfikacja napromieniowanej żywności jest trudna, ze względu na nikłe zmiany w napro-
mienionych produktach oraz niespecyficzność tych zmian. Uważa się, że optymalna metoda
identyfikacji powinna być szybka, tania, niezawodna, wymagać niewielkiej ilości badanego
materiału i prostej dostępnej aparatury. Powinna być także dostosowana do badania próbek
napromieniowanych zarówno znikomą, jak i wysoką dawką. Dla niektórych grup produktów
spożywczych wymienione wyżej wymagania spełnia metoda luminescencji stymulowanej
impulsami światła.

Obecnie ponad 40 krajów, wśród nich Polska, zezwala na obrót handlowy żywnością
konserwowaną radiacyjnie. Decyzję o dopuszczeniu do obrotu handlowego żywności napro-
mieniowanej wydają uprawnione władze sanitarne danego kraju.
W Polsce obowiązują wydawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego zezwolenia na na-
promieniowanie:
• przypraw i mieszanek przyprawowych,
• suszonych warzyw,
• suszonych grzybów (Agaricus biospourus),
• czosnku i cebuli.

Szczególnie szybki rozwój technologii radiacyjnego utrwalania żywności obserwuje się
ostatnio w krajach azjatyckich (Chiny, Indie, Birma, Indonezja i in.), które eksportują wiele
produktów spożywczych i przypraw na dużą skalę, w tym również do Europy. Można zatem
oczekiwać, że w nadchodzących latach na międzynarodowym rynku żywnościowym znajdo-
wać się będzie coraz więcej produktów utrwalanych radiacyjnie.

Stąd konieczność szerokiego stosowania nowoczesnych metod wykrywania napromie-
niowanej żywności, np. PPSL. Przyrządy do pomiaru PPSL winny być instalowane nie tylko
w specjalnych laboratoriach, ale także, a może przede wszystkim, w instytucjach zajmujących
się dopuszczaniem żywności do obrotu, np. w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, urzę-
dach celnych zlokalizowanych przy przejściach granicznych.
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