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STERYLIZACJA  RADIACYJNA
NA  TLE  INNYCH  METOD  WYJAŁAWIANIA

Wacław Stachowicz

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa







Wyrób  sterylny

Wyrób, w którym obniżono zawartość zdolnych do życia 
drobnoustrojów do poziomu gwarantującego całkowite 

zabezpieczenie przed rozwojem drobnoustrojów 

czyli jest to wyrób bezpieczny w sensie medycznym

Nie znaczy to, że wszystkie obecne w nim i zdolne do życia 
drobnoustroje są unicestwione.

•••
Wyrób sterylny to taki wyrób, w którym na milion (106) obecnych 

początkowo drobnoustrojów może zachować się jeden o 
ograniczonej zdolności rozwojowej

•••
Współczynnik inaktywacji 10-6 

lub
SAL (Sterilitry Assurance Level)  6 



WSPÓŁCZESNE METODY STERYLIZACJI

1. METODY  FIZYCZNE

• STERYLIZACJA TERMICZNA
• STERYLIZACJA ŚWIATŁEM ULTRAFIOLETOWYM
• STERYLIZACJA ZA POMOCĄ ZIMNEJ PLAZMY
• STERYLIZACA  RADIACYJNA 

2. METODY CHEMICZNE

• STERYLIZACJA TLENKIEM ETYLENU

3. METODY MECHANICZNE

• SUBTELNA FILTRACJA GAZÓW I CIECZY
• STERYLIZACJA WYSOKIM CIŚNIENIEM





STERYLIZACJA TERMICZNA
FIZYCZNA METODA STERYLIZACJI

a) STERYLIZACJA NASYCONĄ PARĄ WODNĄ
120o - 130oC

Działanie: nieodwracalna  denaturacja białek

b) STERYLIZACJA SUCHYM POWIETRZEM
160o - 180oC

Działanie:  stopniowe  utlenianie  składników  komórki

c) STERYLIZACJA WE  WRZĄCEJ WODZIE
100oC

Nie zabija wszystkich drobnoustrojów, a szczególnie przetrwalników
Proces jest siedmiokrotnie mniej efektywny niż sterylizacja parą wodną





TEMPERATURA PRZEBIEGU ORAZ MINIMALNY CZAS 
TRWANIA STERYLIZACJI TERMICZNEJ

P r o c e s Temperatura
(oC)

Czas trwania
(minuty)

Suche  powietrze
160
170
180

120
60
30

Powietrze nasycone
parą wodną

121
126
134

15
10
3





INNE METODY FIZYCZNE STERYLIZACJI

⇒ NAŚWIETLANIE  ULTRAFIOLETEM
230 - 300 nm (253 nm Hg)           Energia: 2 - 3 eV
Działanie:  fotochemiczne wytwarzanie w komórce drobnoustroju związków, 
które działają destrukcyjnie na integralność DNA. Reszty pirymidynowe DNA
tworzą wiązania poprzeczne.

Ultrafiolet działa powierzchniowo
⇒ ZIMNA   PLAZMA

Energia: 1 - 10 eV Gaz nośny: azot, argon, krypton, CO2
Tlenki azotu stosowane są jako gazy stymulujące działanie bakteriobójcze
Działanie: na komórkę drobnoustroju działają powstające jony, rodniki, zdysocjowane jony.
a) zimna plazma jest generowana pod ciśnieniem atmosferycznym i wówczas oparta jest 

na wyładowaniach  koronowych  lub
b) pod obniżonym ciśnieniem za pomocą generatorów o częstości 1 - 30 MHz lub powyżej

100 MHz

Zimna plazma działa powierzchniowo
⇒ ULTRADŹWIĘKI
Działanie ograniczone: drobnoustroje wykazują selektywną odporność na ultradźwięki.
Metodę stosuje się niekiedy do sterylizacji płynów i pomocniczych materiałów medycznych



MECHANICZNE METODY STERYLIZACJI

FILTRACJA

Wielostopniowa filtracja gazów i cieczy za pomocą wydajnych filtrów 
o maksymalnych wymiarach otworów 0,2 µm
Wydajność: od 30 m3 gazu na godzinę

Działanie: mechaniczne zatrzymywanie drobnoustrojów na filtrach

WYSOKIE CIŚNIENIA

Stosuje się wysokie ciśnienia do kilkuset atmosfer, aplikowane stopniowo lub 
udarowo;
Sterylizacja płynów lub wyrobów stałych zanurzonych w płynach, lite wyroby

Działanie: Kompresyjne rozrywanie błon komórek 









STERYLIZACJA TLENKIEM  ETYLENU  
(EtO)

CHEMICZNA  METODA  STERYLIZACJI

Tlenek etylenu (CH2)2O  - gaz wysoce reaktywny, toksyczny, wybuchowy  
Stosuje się w rozcieńczeniu z dwutlenkiem węgla lub freonem (85%)
Wyroby w zaspawanych opakowaniach ze ścianką półprzepuszczalną

Dopuszczalne stężenie w powietrzu 1 ppm, ostatnio 0,1 ppm
Zapach wyczuwa się w stężeniu 700 ppm

Pozostałości: glikole, wodziany, etylenochlorohydryna

Własności: Temperatura wrzenia                10,4oC
Rozpuszczalność w wodzie          doskonała
Ciepło właściwe                    0,44 cal/g.OC
Minimalne stężenie wybuchu        3% obj.
Wybuchowa reakcja z tlenem       < (-18oC) 

Działanie: silne, bezpośrednie działanie biobójcze na komórki drobnoustrojów









STERYLIZACJA RADIACYJNA
FIZYCZNA METODA STERYLIZACJI

a)  STERYLIZACJA PROMIENIOWANIEM GAMMA
Źródła promieniowania gamma:

Izotop prom. Co-60        t1/2 = 5,7 lat Eśr = 1,25 MeV
Izotop prom. Cs-137      t1/2 = 33 lata Eśr = 0.52 MeV

b) STERYLIZACJA WIĄZKĄ SZYBKICH ELEKTRONÓW
Źródła promieniowania:

Akceleratory elektronów o mocy 10 - 50 kW w wiązce
Energia przyspieszonych elektronów 8 - 10 MeV

Emax = 10 MeV

c) STERYLIZACJA FOTONOWYM PROMIENIOWANIEM X
Źródła promieniowania X:

Akceleratory elektronów o mocy od 50 kW z konwersją wiązki elektronów do strumienia 
fotonów  X o energii do 5 MeV 

Emax = 5 MeV
Działanie: Nieodwracalne uszkodzenia cząsteczek DNA w komórkach drobnoustrojów 
wywołane działaniem jonów,  cząsteczek wzbudzonych i rodników, prowadzące do śmierci 
komórki. 





Wyrób  sterylny (SAL 6)
w  metodzie  sterylizacji  radiacyjnej

Rekomendowana dawka 25 kGy

W praktyce dawki od 20 kGy do 45 kGy

•••
Jednostką dawki pochłoniętej promieniowania 

jonizującego jest grej (Gy)

1 Gy = 1 J/kg = 100 radów

1 rad = 100 erg/g = 0,01 Gy

1 kGy = 1000 Gy





ZALETY STERYLIZACJI 
SZYBKIMI ELEKTRONAMI I PROMIENIAMI GAMMA

• Wysoka skuteczność niszczenia drobnoustrojów 
chorobotwórczych

• Skuteczne wyjaławianie na powierzchni i wewnątrz wyrobu

• Zapewniona sterylność wyrobu dzięki dokładnemu ustalaniu
skutecznej dawki sterylizującej na podstawie testów 

mikrobiologicznych

• Sterylizowanie wyrobów w szczelnych, zaspawanych 
opakowaniach

bez konieczności naruszania dużych opakowań zbiorczych

• Czystość technologiczna procesu, któremu nie towarzyszy 
wprowadzanie  

jakichkolwiek substancji do wyrobu i opakowania z zewnątrz 

• Możliwość użycia przez lekarza wyrobu zaraz po zakończeniu 



ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE MATERIAŁÓW 
POLIMEROWYCH STOSOWANYCH DO PRODUKCJI 

SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Stopień odporności Tworzywo Wyrób

Najwyższa odporność –
wyrób można sterylizować
każdą dawką

Polistyren, polietylen (PE),
Poliwęglan,
Tereftalan polietylenowy, kauczuk
silikonowy

Szalki Petriego, pojemniki
mikrobiologiczne, endoprotezy,
sztuczne aorty i wiązadła,
opakowania

Średnia odporność -
 Wyrób można sterylizować
w ograniczonym zakresie
dawek

Polichlorek winylu (PCV).
Polipropylen (PP),
Poliaminy,
Kauczuki

Strzykawki, cewniki,
Zbiorniki urologiczne,
Bielizna chirurgiczna

Niska odporność -
 Wyrób nie może być
sterylizowany

Polimetakrylan metylu (Plexiglas),
poltetra fluoroetylen,
Pochodne celulozy

Opatrunki, bandaże itp.
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Wojciech Głuszewski

PODSTAWY ODDZIAŁYWANIA 
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Z 

MATERIĄ

Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej,
Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie (IChTJ)



W. Roentgen, H. Becquerel, M. Skłodowska-Curie, P. Curie
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Promieniowanie jonizujące – promieniowanie 
elektromagnetyczne lub korpuskularne o energii 

kwantu lub cząsteczki wystarczającej do 
oderwania elektronu od atomu lub cząsteczki

Promieniowanie jonizujące bezpośrednio – strumień
naładowanych cząstek, mających dostateczną energię

kinetyczną dla wywołania jonizacji przez zderzenie

Promieniowanie jonizujące pośrednio – strumień
cząstek nienaładowanych (neutrony, fotony itp..), 

które są w stanie wyzwolić cząstki jonizujące



• Energią jonizacji Ej - pierwiastka nazywa się minimum 
energii jaką należy użyć by oderwać elektron od atomu 
tego pierwiastka w stanie gazowym

1 eV = 1 e · 1 V ≈ 1,602 176 53 × 10-19 J



Promieniowanie 
fotonowe

Radiowe
10-10

– 10-6 eV
Mikro-fale

HF
10-4 - 10-5 eV

Infra-red
0,1 - 1,6 eV

1,6 - 3 eV
Visible LightVisible Light

1,6 1,6 -- 3 3 eVeV Ultra-violet
3 eV – 100 eV

X-Ray
1 keV- 100 kev

γ−Ray

100 keV – 2 MeV

Wysoka energia

Promieniowanie 
elektromagnetyczne





Zjawisko Comptona

Rozpraszanie Comptonowskie – niespójne rozpraszanie 
fotonów (promieniowania γ i rentgenowskiego) na 
elektronach, będące jednym z podstawowych rodzajów 
oddziaływania fotonów z materią



Postawowe oddziaływania promieniowania γ i X z materią





γ−Ray

Duży zasięg

Wtórny Elektron 

(γ wsteczne)





• Promieniowanie hamowania, promieniowanie 
rentgenowskie lub gamma emitowane przez cząstkę
naładowaną podczas jej wnikania do materii. 
Promieniowanie hamowania powstaje w wyniku 
oddziaływania cząstki z polami elektrostatycznymi jąder i 
elektronów w materii. Powstawanie promieniowania 
hamowania wykorzystuje się do uzyskiwania 
intensywnych wiązek promieniowania rentgenowskiego 
w lampach rentgenowskich.
Promieniowanie hamowania powstaje też jako uboczne 
promieniowanie w lampach kineskopowych (np. w 
telewizorze), lecz jego natężenie jest małe i równie mała 
jest jego szkodliwość.



Wg Bethego [Bethe,Heitler,1934; Bethe,1953]   średnie straty jonizacyjne 
energii szybkiego elektronu – dE/dx na jednostce drogi, zwane zdolnością

hamowania  ośrodka  aproksymują się następującą zależnością: 

gdzie: 
oznacza średnią stratę jonizacyjną na 1 cm, 

n - liczbę elektronów w 1 cm3 środowiska, 
I(Z) = 13,5Z - średni potencjał jonizacyjny atomów środowiska wyrażony w eV,
e – ładunek  elementarny elektronu, 
m - masa spoczynkowa elektronu, 0,511 MeV, 
Z, A, - liczba i masa atomowa materiału pochłaniającego,
β=υ/c - gdzie c jest prędkością światła w próżni,   2,99*1010 cm/s
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NAJWAŻNIEJSZE  JEDNOSTKI 

ELEKTRONOWOLT, eV, JEST TO ENERGIA KINETYCZNA JAKĄ
UZYSKUJE ELEKTRON  PO PRZYSPIESZENIU GO  W POLU 

ELEKTRYCZNYM  O RÓŻNICY  POTENCJAŁÓW  1  V 
(co odpowiada prędkości 600 km/h; wielokrotności: keV, MeV)

GREJ (Gy)  JEST JEDOSTKĄ DAWKI  POCHŁONIETEJ.  
1 Gy odpowiada  energii 1 J (dżula) pochłoniętej przez 1 kg  materii. 

Podczas sterylizacji radiacyjnej  stosuje się dawki na poziomie 25-30  kGy

LINIOWĄ ZDOLNOŚĆ HAMOWANIA WYRAŻA SIĘ W  MeV / cm,  
po podzieleniu przez gęstość otrzymuje się masową zdolność

hamowania w MeVcm2/g

BARN, b,  JEST JEDNOSKĄ PRZEKROJU CZYNNEGO,
wymiar  10-24 cm2





gniazdo

rój

krótkie 
tory

gniazdo

Mikrotory wysokoenrgetycznych elektronów w wodzie



+

+

e-
Gniazdo jednojonizacyjne

Gniazdo jednojonizacyjne

Dowolny obiekt

wtórny Gniazdo wielojonizacyjne



Gęstość gniazd jonizacyjnych

1 kGy 6 1021 eV/kg

2 1020 jonizacji/kg (~30 eV na jonizację)

1 jonizacja na 3000 molekuł
(makromolekułę o liczbie masowej 1000)







reakcja 
fotojądrowa

Próg 
energetyczny

Półokres 
rozpadu

65Cu (γ,n) 64Cu 10,2 12 godzin

63Cu (γ,n) 62Cu 10,9 10 minut

64 Zn (γ,n) 63Zn 13,8 9 minut

16O (γ,n) 15O 16,3 2,1 minuty

12C (γ,n) 11C 18,7 21 minut



indukowane radiacyjnie uszkodzenia DNA

O
H H

e-
aq, H°, HO°

Pośredni efekt jonizacji

promieniowanie e-
Bezpośredni efekt 
jonizacji



P(B) = V(B)/V(K) 

P(A) = V(A)/V(K) 

P(Z)=P(A)P(B)

∆n = nP(Z) • ∆D/D

P(Z)/D = -k 

n = N0exp(-kD)







Effects on inert materials

• Dose matter

Dose
1 kGy1 Gy

DoseDose

500 Gy 10 kGy

Radiolysis

Polymerization 
Reticulation

Depolymerisation
Degradation

1 MGy

Color change -
Opacification



1 mGy 1 kGy1 Gy1 mGy 1 kGy1 Gy1 mGy 1 kGy1 Gy
Dose

4 Sv : 50% dawka letalna
dla ludzi

250 mSv : deterministyczny efekt

500 Gy : dezynfekcja
10 kGy

Sterylizacja radiacyjna

< 500 mSv : stochastyczny efekt

25 kGy

Dose

10 kGy
Zwalczanie grzybów

(1 Sv = 1 Gy)



Thank You for Yoor Attention !



Obiekty fizyczne Obiekty biologiczne i mikrobiologiczne

10 m

1 m Człowiek

10 cm

Zasięg 10 MeV e- 2,5 – 3,2 cm 1 cm

1 mm

100 µm

10 µm Komórka typowa: 15 - 50 µm

Tranzystor monolityczny (wPC) 1x1 µm 1 µm Komórka bakterii: 1,5 – 5 µm

Światło widzialne: 400 – 760 nm 100 nm Chromosom: 350 nm – 1 µm

Nanotechnologia 10 nm Wirus: 12 – 100 nm

1 nm Makrocząsteczka: 2,5 – 35 nm, Średnica helisy DNA: 2 nm

Dyfraktometria promieniowania X (30 kV): 1,54 Å 1 Å Atom: 1,06 – 5,8 Å

10-11

Komptonowska długość fali : 2,42 10-12 10-12

Fala de Broglia 10 MeV: 3,87 10-13 10-13

Jądro H: 1,3 10-14 10-14

Klasyczny promień e-: 
2,817 10-15 10-15

10-16

10-17

Rdzeń elektronu: 1 am 10-18 m



PRZEKRÓJ CZYNNY 
( w naszym przypadku na jonizację):

δ=
Liczba zdarzeń danego rodzaju, przypadająca na jednostkę

czasu i na jeden atom napromienianej powierzchni
Liczba cząstek (elektronów) padających / jednostkę czasu i 

jednostkę powierzchni

Innymi słowy przekrój czynny jest wielkością określającą miarę prawdopodobieństwa zaistnienia danego 
oddziaływania mikrocząstek. Przekrój czynny danego oddziaływania jest wyrażany w jednostkach 

powierzchni, barnach [b]

1 barn = 10-24 cm2



STRATY JONIZACYJNE  ELEKTRONU,  dE/dx, - część energii  
wydatkowanej n a procesy jonizacji atomów ośrodka 

materialnego. Zależą od liczby porządkowej atomów  ośrodka i 
energii elektronu.

LET (ang. Linear Energy Transfer) określa  ilość energii  
przekazywanej( i absobowanej lokalnie przez elektron w 

odniesieniu do  jednostki  długości drogi w ośrodku 
napromienianym. Wymiar keV/ µm – zbieżny z liniową
zdolnością hamowania, określającą straty jonizacyjne.

STRATY  RADIACYJNE  ELEKTRONU, dE / dx, - część energii  
elektronu tracona  w wyniku  kulombowskiego hamowania jąder 

atomów  ośrodka materialnego. Dla wody, lub materiałów  
równoważnych wodzie i energii elektronów  10 MeV straty 

radiacyjne są o rząd wielkości mniejsze w porównaniu do strat  
jonizacyjnych.



WYSOKOENERGETYCZNE  ELEKTRONY
( lub wtórne elektrony od γ i X)

JONIZACJA   
(z  ewentualną rekombinacją jonów)

POWSTAWANIE WOLNYCH  RODNIKÓW

ZMIANY CHEMICZNE  
w wyniku uszkodzenia wiązań chemicznych

EFEKTY MIKROBIOLOGICZNE: 
letalne  efekty w patogennej mikroflorze człowieka

(bakterie, riketsje, jednokomórkowe grzyby, pierwotniaki, oraz wirusy)
głównie poprzez  uszkodzenia podwójnej  helisy DNA 

lub nici RNA (w wirusach).



DNA

Duża gęstość jonizacji

EB



WpWpłływ promieniowania jonizujyw promieniowania jonizująącego cego 
na materiana materiałły polimerowe stosowane y polimerowe stosowane 

w medycyniew medycynie

GraGrażżyna Przybytniakyna Przybytniak

Szkoła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej
Warszawa, 11-12 października 2007



Kryterium oceny odpornoKryterium oceny odpornośści ci 
radiacyjnej polimerradiacyjnej polimeróóww

H
I

-CH2 –C-
I
R

JEŚLI KAŻDY ATOM ŁAŃCUCHA JEST ZWIĄZANY 
CO NAJMNIEJ Z JEDNYM ATOMEM WODORU, 
POLIMER MOŻE ULEGAĆ SIECIOWANIU.

POLIMERY ZAWIERAJĄCE ATOM WĘGLA 
PODSTAWIONY CZTEREMA PODSTAWNIKAMI
TYLKO DEGRADUJĄ.

n

R1
I

-CH2 –C-
I
R2 n



Wybrane polimery uszeregowane Wybrane polimery uszeregowane 
wg malejwg malejąącej odpornocej odpornośści ci 

radiacyjnejradiacyjnej
-CH-CH2-

-N-CH2-

O
II
-C-NH-

-CH=CH-

-CH2-CH2-

-Si(CH3)2-O-

CH2-
OH

polistyren
poliamidy

-R-O-C-O-
II
O

Żywice anilinowo
-formaldehydowe

polietylen

elastomery

siloksany

Żywice fenolowo-
formaldehydowe

poliwęglany



WewnWewnęętrzny efekt ochronnytrzny efekt ochronny

WystWystęępuje, gdy grupy ochronne spuje, gdy grupy ochronne sąą
wbudowane w czwbudowane w cząąsteczksteczkęę polimeru.polimeru.
DziaDziałłanie ochronne nie ogranicza sianie ochronne nie ogranicza sięę
tylko do bezpotylko do bezpośśredniego sredniego sąąsiedztwa siedztwa 
merumeru, lecz rozci, lecz rozciąąga siga sięę na dalsze na dalsze 
fragmenty fragmenty łłaańńcucha.cucha.

CH=CH2

Cykloheksan G(R) = 6,5 Benzen G(R) = 0,75 Styren G(R) = 0,69



Procesy chemiczne w polimerach Procesy chemiczne w polimerach 
poddanych dziapoddanych działłaniu promieniowania aniu promieniowania 

jonizujjonizująącegocego
Sieciowanie Sieciowanie łłaańńcuchcuchóów w 
Degradacja Degradacja łłaańńcuchcuchóów gw głłóównych wnych 
makroczmakrocząąsteczeksteczek
Zmiana liczby i charakteru wiZmiana liczby i charakteru wiąązazańń
podwpodwóójnych jnych 
Emisja niskoczEmisja niskocząąsteczkowych produktsteczkowych produktóów w 
gazowychgazowych
Utlenianie polimeruUtlenianie polimeru



Degradacja Degradacja 
polipropylenupolipropylenu

CH3 H   CH3 H   CH3 H
I       I     I      I     I      I
-C – C – C – C – C – C –
I       I     I      I     I      I
H      H   H     H   H     H 



Polipropylen Polipropylen –– produkty gazoweprodukty gazowe

0,02% tlenek 
węgla
0,024% pentan
0,013% heptan
0,01% etan
0,01% penten

95% wod95% wodóórr
2,7% metan2,7% metan
1,9% woda1,9% woda
0,048% butan0,048% butan
0,01% 0,01% ditlenekditlenek

wwęęglagla

Zaledwie 6% zużytego tlenu pojawia się w postaci 
związków gazowych



Rodniki w polipropylenieRodniki w polipropylenie

3350 3400 3450 3500 3550 3600

DPPH

magnetic  fie ld / G

-CH2 – C(CH3) – CH2-

-CH2 – C(CH3) – CH2-

O
O



PREFERENCJEPREFERENCJE

RODNIKI        ENERGIA DYSOCJACJI WIĄZANIA
CH3CH2

• 422 kJ/mol
CH3CH• CH3 413
(CH3)3C• 397
CH2=CHCH2

• 359



Degradacja oksydacyjnaDegradacja oksydacyjna

R•

Promieniowanie jonizujące

R-OO•

R-OOH

O2

R-H

R-OOH

O                        O                    OH
II                         II I
-C-OH                -C- -CH-



Promieniowanie jonizujPromieniowanie jonizująące ce 
indukuje w PP wolne rodnikiindukuje w PP wolne rodniki

prowadzprowadząące do:ce do:
PPęękniknięćęć łłaańńcucha gcucha głłóównego makroczwnego makrocząąsteczki steczki ––

zmniejszenia masy czzmniejszenia masy cząąsteczkowejsteczkowej
Uwolnienia produktUwolnienia produktóów gazowychw gazowych
Pojawienia siPojawienia sięę polarnych grup funkcyjnych polarnych grup funkcyjnych 
ZmZmęętnieniatnienia
ŻŻóółłkniknięęcia materiacia materiałłuu
Pogorszenie wPogorszenie włłaaśściwociwośści mechanicznychci mechanicznych



Degradacja radiacyjna Degradacja radiacyjna 
polipropylenu polipropylenu –– śśrodki ochronnerodki ochronne

Z uwagi na Z uwagi na łłatwoatwośćść degradacji, rdegradacji, róówniewnieżż w warunkach w warunkach 
przetwprzetwóórstwa, w tworzywach sztucznych stosowane srstwa, w tworzywach sztucznych stosowane sąą
stabilizatory i antyutleniacze.stabilizatory i antyutleniacze.
Inicjowane radiacyjnie i Inicjowane radiacyjnie i fotolityczniefotolitycznie (czasem r(czasem róówniewnieżż
termicznie) procesy majtermicznie) procesy mająą ten sam charakter. ten sam charakter. 
Procesy rodnikowe Procesy rodnikowe –– inicjowanie, propagacja, inicjowanie, propagacja, 
rozgarozgałęłęzianie, zianie, terminacjaterminacja. . 
ZwiZwiąązki ochronne zki ochronne –– przeciwutleniacze fenolowe,  przeciwutleniacze fenolowe,  
stabilizatory aminowe HALS, merkaptany.stabilizatory aminowe HALS, merkaptany.
Przeciwutleniacze pierwotnePrzeciwutleniacze pierwotne –– hamujhamująą etap etap 
propagacji. propagacji. 
Przeciwutleniacze wtPrzeciwutleniacze wtóórnerne –– zapobiegajzapobiegająą dekompozycji dekompozycji 
polimeru przez grupy nadtlenkowe.polimeru przez grupy nadtlenkowe.



PorPoróównanie mechanizmwnanie mechanizmóów w 
pupułłapkowania rodnikapkowania rodnikóóww

O

H

O
. O

ROO ROO..

OOR

N

H

N

O.
O
.

R
.

N

O
RROO.

-ROOR

Pochodne
fenolowe

Pochodne 
piperydyny



Witaminy jako antyutleniaczeWitaminy jako antyutleniacze

3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500

240 K

210 K

180 K

150 K

120 K

77 K

pole magnetyczne / G

O CH3CH3

CH3

CH3

C16 H31

HO
ROO

OCH3

CH3

CH3

C16 H31

O

OCH3

CH3

CH3

C16 H31

O

+ ROOH

OCH3

CH3

CH3

C16 H31

O

CH3

CH3 CH3



Sieciowanie radiacyjneSieciowanie radiacyjne



Rodzaje sieciowaniaRodzaje sieciowania
polietylenu

I
CH2
I

-CH2-CH=CH2 +     CH
I
CH2
I

I
CH2
I

-CH2-CH-CH2-CH
I
CH2
I

polietylenu
Typu Y

Typu X

Wiązanie poprzeczne 

Wiązanie końcowe

I
CH2
I

HC
I
CH2
I

I
CH2
I
CH
I
CH2
I



WiWiąązania nienasycone po zania nienasycone po 
napromienieniunapromienieniu

-CH=CH-

-CH=CH2



Sieciowanie radiacyjne polietylenuSieciowanie radiacyjne polietylenu
H
I
C
I
H

H
I
C
I
H

H
I
C
I
H

H
I
C
I
H



Chemia radiacyjna fazy Chemia radiacyjna fazy 
krystalicznej i amorficznej PEkrystalicznej i amorficznej PE

Rodniki alkilowe powstajRodniki alkilowe powstająą w obu fazach.w obu fazach.
Sieciowanie zachodzi tylko w fazie Sieciowanie zachodzi tylko w fazie 
amorficznej.amorficznej.
Utlenianie zachodzi tylko w fazie Utlenianie zachodzi tylko w fazie 
amorficznej.amorficznej.
Rodniki fazy krystalicznej dyfundujRodniki fazy krystalicznej dyfundująą do do 
powierzchni mipowierzchni mięędzyfazowej i tam sdzyfazowej i tam sąą
utleniane.utleniane.



WpWpłływ sieciowania radiacyjnego yw sieciowania radiacyjnego 
na wna włłaaśściwociwośścici

Wzrost wytrzymałości przy zerwaniu.
Nie topią się, lecz miękną, jak polimery termoutwardzalne.
Pozostają nierozpuszczalne w rozpuszczalnikach 
organicznych, pęcznieją.
Znacznie wzrasta odporność radiacyjna.
Wzrasta naprężenie przy zerwaniu i moduł Younga.
Maleje wydłużenie przy zerwaniu.
Wzrasta odporność na pełzanie i oporność na udarność.
Zwiększa się odporność na pęknięcia naprężeniowe i 
ścieranie.
Wzrasta odporność na agresywne chemikalia, tłuszcze, 
oleje, żrące substancje nieorganiczne.
Zmiana właściwości termicznych: duża stabilność termiczna 
wymiarów, maleje zdolność do odkształceń pod wpływem 
ogrzewania (odporność cieplna).
Rośnie oporność na łuk elektryczny, wzrasta odporność na 
płomień. 



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na odpornoce na odpornośćść
radiacyjna materiaradiacyjna materiałłóów w 

polimerowych:polimerowych:

Zmiany chemiczne wywoZmiany chemiczne wywołłane promieniowaniem ane promieniowaniem 
jonizujjonizująącym mocym możżna podzielina podzielićć na dwa etapy. W na dwa etapy. W 
pierwszej fazie reakcje przebiegajpierwszej fazie reakcje przebiegająą bezpobezpośśrednio rednio 
podczas napromieniania, w drugiej po jego ustaniu, w podczas napromieniania, w drugiej po jego ustaniu, w 
wyniku proceswyniku procesóów nastw nastęępczych (tzw. pczych (tzw. postefektupostefektu). ). 

MateriaMateriałły amorficzne wykazujy amorficzne wykazująą wiwięększksząą odpornoodpornośćść w w 
porporóównaniu z krystalicznymi. W polimerach wnaniu z krystalicznymi. W polimerach 
krystalicznych dukrystalicznych dużża zawartoa zawartośćść fazy amorficznej fazy amorficznej 
zmniejsza wrazmniejsza wrażżliwoliwośćść na promieniowanie. Z drugiej na promieniowanie. Z drugiej 
strony regularna siestrony regularna siećć krystaliczna, o makrystaliczna, o małłej iloej ilośści ci 
defektdefektóów zmniejsza w zmniejsza promieniopromienio--wrawrażżliwoliwośćść..



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na odpornoce na odpornośćść
radiacyjna materiaradiacyjna materiałłóów w 

polimerowych:polimerowych:

MaMałła przepuszczalnoa przepuszczalnośćść tlenu sprzyja odpornotlenu sprzyja odpornośści ci 
materiamateriałłu na promieniowanie. Polimery w postaci folii i u na promieniowanie. Polimery w postaci folii i 
wwłłóókien, ze wzglkien, ze wzglęędu na znaczny stosunek powierzchni du na znaczny stosunek powierzchni 
materiamateriałłu do jego masy, maju do jego masy, mająą zwizwięększony kontakt z kszony kontakt z 
tlenem, a co za tym idzie tlenem, a co za tym idzie łłatwo ulegajatwo ulegająą degradacji degradacji 
oksydacyjnej.oksydacyjnej.

Szybkie jednorazowe napromieniowanie duSzybkie jednorazowe napromieniowanie dużążą dawkdawkąą
promieniowania daje efekt zblipromieniowania daje efekt zbliżżony do ekspozycji w ony do ekspozycji w 
atmosferze gazu obojatmosferze gazu obojęętnego, gdytnego, gdyżż w krw króótkim czasie tkim czasie 
dyfuzja tlenu do wndyfuzja tlenu do wnęętrza wyrobu nie jest motrza wyrobu nie jest możżliwa. W liwa. W 
takim przypadku zewntakim przypadku zewnęętrzne warstwy materiatrzne warstwy materiałłu mogu mogąą
ulec degradacji, podczas gdy jego wnulec degradacji, podczas gdy jego wnęętrze motrze możże w e w 
dudużżym stopniu zachowaym stopniu zachowaćć swoje wswoje włłaaśściwociwośści, a nawet ci, a nawet 
ulec sieciowaniu.ulec sieciowaniu.



Polimery stosowane w Polimery stosowane w 
wyrobach medycznych wyrobach medycznych 

sterylizowanych radiacyjniesterylizowanych radiacyjnie
•Akrylonitryl/butadien/styren (ABS)
•Polistyren
•Polistyren-akrylonitryl
•Polietylen różnej gęstości
•Poliamidy
•Poliuretany
•Poli(etylen–octan winylu)
•Poli(etylen-akryl)
•Polipropylen



Odkrycie promieniowania jonizującego - 1895

Wilhelm Conrad Röntgen



Diagnostyka rentgenowska w 1929
stół Schuberta do badań kobiet w ciąży





Wzrost świadomości o ryzyku dla zdrowia
wynikającego z narażenia na promieniowanie 

dłonie radiologa
około 1990 roku





Sztolnia radonowa w Kowarach

Panowie, a także panie mogą przetestować “Potencjałkę” – wodę, którą
jako dar natury dla kowarskich gwarków pozostawił mitologiczny Priap. 
Nie zdradzamy wszystkich atrakcji czekających turystów, którzy zechcą
wejść do wnętrza góry Sulicy, a potrzebujących inhalacji radonowych ucieszy 
reaktywowanie byłego inhalatorium.

cytat ze stron internetowych opisujących sztolnię



DNA jest komórkową tarczą
dla promieniowania jonizującego

jądro
6%

aparat
Golgiego

6%

siateczka
śródplazmatyczna

9%

mitochondrium
22%

błona 
komórkowa

lizosom
1%

endosom
1%

rybosom

cytoplasma
54%



pośrednie i bezpośrednie działanie 
promieniowania na DNA

promienie X,
beta i gamma

promienie alfa  
i neutrony

procent efektu

ok. 75%

ok. 25%

ok. 10%

ok. 90%

O
H

H
OH
H

.

działanie
pośrednie

działanie
bezpośrednie

DNA

.

tlen potęguje efekt pośredni:

H. + O2 HO2
.

2 HO2
.                            H2O2 + O2

2 HO2
.  +  H. H2O2



Naprawa DNA mierzona 
testem kometowym

(elektroforeza pojedynczych komórek)
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Na czym polega śmierć mitotyczna?
1. Cykl komórkowy i podział chromosomu podczas mitozy

cytoplazma

G0

G2 G1

S

M

jądro

podział chromosomu
na dwie chromatydy

wrzeciona
mitotyczne



Na czym polega śmierć mitotyczna?
schemat powstawania popromiennych aberracji chromosomowych

dicentryk
fragmenty

acentryczne
translokacja



choroba popromienna
krew

obwodowa

makrofagi

limfocyty

erytrocyty
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Hiroszima

Nagasaki

"Little Boy"
6. sierpnia 1945
15 KT TNT

"Fat Man"
9. sierpnia 1945
20 KT TNT

ca 140 000 ofiar

ca 70 00 ofiar

ca 80 000 osób przeżyło wybuchy
(Life Span Study)

Główne źródło wiedzy o kancerogennym
działaniu promieniowania: ofiary z Hiroszimy i Nagasaki



Ryzyko nowotworowe promieniowania 
jonizującego

ryzyko śmierci nowotworowej ofiar z Hiroszimy i Nagasaki w latach 
1950 -1990, wielkość kolektywu: 86 000 osób (Pierce i wsp. 1996)
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ICRP 60 (1990)
UNSCEAR 2000

liniowa, bezprogowa zależność dawka-efekt
ryzyko śmierci nowotworowej dla dawki 1 Sv: 10% (wysoka moc dawki)

5% (niska moc dawki)



Zapadalność na białaczkę dziecięcą w okolicach
istniejących                             elektrowni jądrowych

(Kinzelmann, 1996)

kraj region RW

Anglia 16 km 1,1616

ilość
elektrowni

Francja 16 km 0,866

USA 16 km 0,9762

Niemcy 15 km 1,0620

Zapadalność na białaczkę u dzieci żyjących
blisko istniejących elektrowni jądrowych

* kraj region RW

Anglia 16 km 1,148

ilość
regionów

USA 16 km 1,0862

Niemcy 14 km 1,426

Zapadalność na białaczkę u dzieci żyjących
blisko planowanych elektrowni jądrowych

Francja brak danych

i planowanych

częstość znaleziona
częstość oczekiwanaRW: ryzyko względne =*



Roczna dawka skuteczna w Polsce w 1995
wysokość dawki: 2,9 mSv (Rocznik Statystyczny 1997)

sztuczne
26,5%

radon
35,4%

gleba
14,5%

organizm
12,4%

kosmiczne
9,2%

toron
2,0%

medyczne 24,8%

awarie 0,6%
inne 1,1%



Jak niebezpieczne są niskie dawki promieniowania?
Czynniki wpływające na skrócenie średniej 

oczekiwanej długości życia

(według B.L. Cohen, 1979)

przyczyna ilość dni

narażenie zawodowe 20 mSv / rok 20
jazda samochodem osobowym 207
praca w górnictwie 1100
30% nadwaga 1300
palenie papierosów 2250
stan kawalerski 3500



Dziękuję za uwagę



Badania mikrobiologiczne 
wg PN-EN ISO 11737

mgr Agnieszka Wąsowska

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST
Z-ca Dyrektora ds. Badań
Kierownik Zespołu Badań Mikrobiologicznych i Chemicznych

Tel.022 837 28 20 
aboratorium@itatest.it.pl



Sterylizacja jest procesem mającym na celu całkowite 
zniszczenie i eliminację wszystkich żywych 
mikroorganizmów oraz ich form przetrwalnikowych 
na/w obiekcie poddanym działaniu procesu, a więc 
przekształcenie w ten sposób produktów niesterylnych
w sterylne (sterylny wyrób to taki, który jest wolny od 
życia drobnoustrojów).



Kinetyka inaktywacji czystej hodowli drobnoustrojów 
fizycznymi i/lub chemicznymi czynnikami użytymi do 
sterylizacji wyrobów może być najlepiej opisana przez 
zależność wykładniczą pomiędzy liczbą
drobnoustrojów przeżywających i zakresem 
oddziaływania czynnika sterylizującego. Oznacza to, 
ze zawsze istnieje skończone prawdopodobieństwo 
przeżycia drobnoustrojów niezależnie od 
zastosowanego działania. Dla danego oddziaływania, 
prawdopodobieństwo przeżycia określone jest przez 
liczbę i oporność drobnoustrojów oraz przez 
środowisko, w którym organizmy przebywają w czasie 
oddziaływania.



Wynika z tego, że nie można zagwarantować
sterylności żadnego produktu znajdującego się w 
populacji poddawanej procesowi sterylizacji, a jej 
sterylność określa się jako prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdolnego do życia drobnoustroju na 
pojedynczym produkcie.



W serii norm ISO 9000 niektóre procesy wytwarzania 
określa się jako „specjalne”, jeżeli ich wyników nie 
można w pełni zweryfikować w późniejszej kontroli i 
sprawdzeniu wyrobu. Przykładem procesu 
specjalnego jest sterylizacja, ponieważ jej 
skuteczności nie można zweryfikować w wyniku 
kontroli  i sprawdzenia wyrobu. 



Procesy sterylizacji powinny być poddane walidacji 
przed zastosowaniem, a sam przebieg procesu należy 
rutynowo kontrolować. Walidacja stanowi dowód, że 
proces sterylizacji obejmował określone warunki, że 
ma odpowiednie działanie przeciwdrobnoustrojowe i 
że jest on zarówno niezawodny jak i powtarzalny.



Walidacja – udokumentowana procedura, której celem 
jest otrzymanie, zapisanie i interpretacja danych 
wymaganych do wykazania, że dany proces będzie 
zawsze zgodny z wcześniej określonymi 
specyfikacjami



Walidacja składa się z kilku etapów m.in. z kwalifikacji 
procesu, w którym konieczne jest uzyskanie 
potwierdzenia, że ustalone warunki sterylizacji są
osiągane w każdym wsadzie. Kwalifikacja procesu 
obejmuje zarówno kwalifikację fizyczną jak i 
mikrobiologiczną. Mikrobiologiczna kwalifikacja 
procesu powinna wykazać przydatność procesu do 
sterylizacji przez inaktywację wskaźników 
biologicznych przeznaczonych do danej metody 
sterylizacji opisanych w odpowiednich normach.



Istnieje szereg norm międzynarodowych określających 
procedury walidacji i rutynowej kontroli procesów 
stosowanych do sterylizacji (np. ISO 11137). 
Elementem tej walidacji jest ekspozycja wyrobów na 
działanie czynnika sterylizującego, którego zakres 
działania doprowadzono, odpowiednio, do takiego jaki 
będzie użyty w rutynowym procesie sterylizacji. 



Czynności te wykonuje się w celu dostarczenia wiedzy 
o odporności zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
(naturalnie występującego na wyrobach) na działanie 
czynnika sterylizującego. Następnie po ekspozycji 
wyroby poddawane są indywidualnym badaniom 
sterylności. Badania sterylności powinny być
przeprowadzone tak szybko jak to możliwe po 
ekspozycji wyrobu na działanie czynnika 
sterylizującego.



Zanieczyszczenie mikrobiologiczne (ang. biburden)
populacja zdolnych do życia drobnoustrojów obecnych 
na lub w produkcie i/lub systemie bariery sterylnej 

(wyrażane w jtk/produkt=cfu/produkt). 



Zanieczyszczenie mikrobiologiczne jest sumą
udziałów mikrobiologicznych pochodzących z licznych 
źródeł, uwzględniając surowce, wytwarzanie 
składników, procesy montażu, środowisko 
wytwarzania, środki pomocnicze do 
montażu/wytwarzania, procesy czyszczenia i 
pakowania produktu końcowego. Podczas kontroli 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego, należy wziąć
pod uwagę stan mikrobiologiczny tych źródeł.



Wiedza o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym może 
być użyta w licznych sytuacjach jako część:

walidacji i ponownej walidacji procesów sterylizacji
rutynowego monitorowania w celu kontroli procesów 
wytwarzania
monitorowania surowców, składników lub opakowania
oceny skuteczności procesów czyszczenia
programu monitoringu całego środowiska.



Nie jest możliwe dokładne obliczenie
zanieczyszczenia  mikrobiologicznego. 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne jest wykonywane z 
zastosowaniem określonej metody. 

Definicja jednej metody do użycia podczas oznaczania 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego we wszystkich 
sytuacjach jest niemożliwa z powodu szerokiej 
różnorodności projektów i materiałów konstrukcyjnych 
wyrobów gotowych.



Norma PN-EN ISO 11737 określa wymagania, podaje 
wytyczne do badania, obliczania i charakterystyki 
mikrobiologicznej podczas oznaczania 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego wyrobów 
medycznych, składników, surowców lub opakowań.



Metoda oznaczania zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego 

składa się z kilku niezależnych etapów:



1. wybór próbki do badań/pobranie jednostek do 
badania (np. SIP – część jednostki produktu)

Procedury wyboru produktu do badania powinny zapewniać, że 
wybrana jednostka jest reprezentatywna dla produkcji rutynowej. 
Zaleca się używać do badania produktu w całości. 

Jeśli wykazano, że drobnoustroje są równomiernie rozmieszczone na 
jednostce produktu to SIP może być wybrany z dowolnego 
pojedynczego miejsca w tym produkcie. W przypadku braku 
wykazania należy pobrać go z losowo wybranych miejsc jednostki 
produktu.



SIP może być obliczony na podstawie długości, masy, objętości lub 
powierzchni obszaru.

Podstawa SIP Produkt
Pole powierzchni Implanty

(niewchłanialne)
Masa Proszki, ubrania, implanty

(wchłanialne)
Długość Dren

(o jednolitej średnicy)
Objętość Płyn w naczyniu 



2. transport do laboratorium badawczego 
(posiadającego audytowany system jakości)



3. przeniesienie wyizolowanych drobnoustrojów w 
odpowiednie warunki hodowli



Metody badań mikrobiologicznych można podzielić na dwie 
podstawowe kategorie:

bezpośrednie zanurzenie produktu w podłożu wzrostowym i następującą
po tym inkubację
usunięcie drobnoustrojów z produktu, przeniesienie ich do podłoża 
wzrostowego i następującą po tym inkubację.



Procedury, w których drobnoustroje są usuwane z 
produktu na skutek działania fizycznego, przed 
przeniesieniem do warunków hodowli, mogą być
podzielone na:

elucję i sączenie przez filtry membranowe
elucję i hodowlę eluentu.



Produkt

Czy produkt jest
filtrowaną cieczą?

TAK NIE

Filtracja/posiewanie Artykuł stały, nieelastyczny?

TAK NIE

Ultradźwięki lub wytrząsanie 
po filtracji/posiewaniu

Artykuł włóknisty,
pieniący/elastyczny?

TAK NIE

Wyrób półstały, proszkowy?

TAK NIE

Mieszanie ruchem wirowy lub wytrząsanie
po filtracji/posiewaniu

Jeśli nie jest możliwe żadne z powyższych –
wymazówka

/podłoże kontaktowe

mieszanie/wytrząsanie po 
filtracji/posiewaniu



Warunki hodowli powinny uwzględniać:

- Charakterystykę produktu
- Metodę wykonania
- Źródła potencjalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego
- Prawdopodobieństwo wystąpienia grup drobnoustrojów

hodowla tlenowa i beztlenowa



4. zliczenie i scharakteryzowanie wyhodowanych 
drobnoustrojów



5. zastosowanie odpowiedniego współczynnika/ów 
korekcji w celu obliczenia zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego

współczynnik korekcji – wartość liczbowa zastosowana do 
zrównoważenia niepełnego usunięcia drobnoustrojów z 
produktu i/lub hodowli

6. interpretacja danych.



Wyznaczenie dawki sterylizacyjnej

Iwona Kałuska

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej
Pracownia Sterylizacji Radiacyjnej



Obowiązująca norma dotycząca 
sterylizacji radiacyjnej

EN ISO 11137:2006



Odpowiedzialności

Wytwórca produktu leczniczego jest 
odpowiedzialny za jakość tego produktu, 
łącznie z doborem odpowiedniej dawki 
sterylizacyjnej
Operator stacji sterylizacji jest 
odpowiedzialny za napromieniowanie 
produktu uzgodnioną z wytwórcą dawką.



Dawka sterylizacyjna

Minimalna dawka pochłonięta wymagana do 
osiągnięcia założonego poziomu zapewnienia 
sterylności



Zmienne, które wpływają na 
zanieczyszczenie mikrobiologiczne

Surowce,
Składniki,
Kształt produktu i jego wielkość,
Proces produkcyjny,
Urządzenia produkcyjne,
Środowisko produkcyjne,
Lokalizacja produkcji.



Wybór produktu do określenia 
dawki sterylizacyjnej

Część produktu przeznaczona do badań [sample item portion (SIP)] -
przykłady

Podstawa do obliczeń SIP Przykłady produktów

Pole powierzchni Implanty (nieabsorbowalne)

Masa Proszki
Obłożenia
Implanty (absorbowalne)

Długość Rurki (o podobnej średnicy)

Objętość Płyny 



Metody postępowania przy określaniu
dawki sterylizacyjnej

Na podstawie znajomości ilości lub oporności 
radiacyjnej populacji mikrobiologicznej 
obecnej w produkcie leczniczym. Wybrana 
dawka sterylizacyjna jest dawką specyficzną
dla danego produktu.
Dawka sterylizacyjna 25 kGy lub 15 kGy jest 
wybrana i udowodniona jej skuteczność.



Jeżeli będzie się stosować specyficzną dawkę dla danego 
wyrobu, należy ją wyznaczyć zgodnie z jedną w następujących 
metod:

Metoda 1 dla wielokrotnych i pojedynczych 
serii
Metoda 2A
Metoda 2B
Metoda dająca pewność osiągnięcia 
wymaganego poziomu zapewnienia 
sterylności.



Skuteczność dawki sterylizacyjnej może być
udowadniana jedną z następujących metod:

b) Dla produktów ze średnim zanieczyszczeniem 
mikrobiologicznym z zakresie 0,1 do 1000

1. Metoda VDmax
25

2. Metoda 1
3. Metoda 2
4. Metoda zapewniająca osiągnięcie SAL 10-6



Skuteczność dawki sterylizacyjnej może być
udowadniana jedną z następujących metod:

b) Dla produktów ze średnim zanieczyszczeniem 
mikrobiologicznym z zakresie 0,1 do 1,5

1. Metoda VDmax
15

2. Metoda 1
3. Metoda 2
4. Metoda zapewniająca osiągnięcie SAL 10-6



Procedura Metody 1

1. Wybrać losowo po 10 próbek wyrobów z trzech różnych serii 
produkcyjnych

2. Oznaczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tych próbek

3. Określić dawkę weryfikacyjną na podstawie średniego 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego korzystając z tabeli  podanej w 
normie EN ISO 11137

4. Przeprowadzić eksperyment dawki weryfikacyjnej napromieniowując 
100 produktów dawką wyznaczoną w punkcie 3.

5. Określić dawkę sterylizacyjną



Rozkład dawki głębinowej dla wiązki 
elektronowej



Produkt ze średnim zanieczyszczeniem mikrobiologicznym w 
zakresie 0,1 do 0,9;
dla wielokrotnych lub pojedynczych serii

Procedura określenia dawki sterylizacyjnej stosując 
Metodę 1, powinna być taka sama jak poprzednio 
omawiana, z wyjątkiem:

Do badań brany jest cały produkt,
Należy zastosować współczynnik korekcyjny przy 

określaniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego,
Stosuje się inną tabelę do wyznaczenia dawki  

pozwalającej osiągnąć założony SAL.



Metoda 2

Istnieją dwie procedury walidacji Metody 2
– Metoda 2A przeznaczona dla produktów o 

wstępnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym, 
którego można się spodziewać po normalnym 
procesie produkcyjnym

– Metoda 2B przeznaczona dla produktów o bardzo 
niskim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym



Procedura dla Metody 2A

1. Wybrać po 280 produktów z trzech serii produkcyjnych
2. Napromieniować po 20 produktów z każdej z trzech serii 

produkcyjnych wzrastającymi dawkami. Seria tych dawek 
nie powinna być mniejsza niż 9, należy zacząć od 2 kGy, 
następnie dawki zwiększać o 2 kGy.

3. Przeprowadzić testy sterylności tych napromieniowanych 
próbek. Wyniki z tych testów są wykorzystane do 
oszacowania wartości D10 i stanowią podstawę do 
ekstrapolacji do SAL 10-2.

4. Napromieniować 100 produktów  dawką wyznaczoną w 
punkcie 3 i przeprowadzić badania sterylności.



Dawka sterylizacyjna

Dawka sterylizacyjna = 
=D** kGy + [-log(SAL) – log(SIP)-2] (DS) kGy

gdzie:
D** kGy – wyznaczona dawka, która powinna zagwarantować osiągnięcie  

SAL 10-2

SAL - wybrany poziom zapewnienia sterylności
SIP – część produktu przeznaczona do badań wyznaczających dawki D** i 

DS kGy
DS kGy – wyznaczona dawka wymagana do inaktywacji 90% organizmów 

przeżywających D** kGy.



Metoda VDmax

Metoda ta jest przeznaczona do udowodnienia skuteczności 
wybranej dawki sterylizacyjnej.

Przeprowadzając ten dowód, zakłada się, że zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne znajdujące się na produkcie przed sterylizacją
jest mniej oporne niż populacja mikrobiologiczna o maksymalnej 
oporności,  dla której było wyznaczone SAL przy  danej dawce 
sterylizacyjnej.

Weryfikację przeprowadza się dla SAL= 10-1, napromieniowując 
i badając mikrobiologicznie 10 próbek.



Metoda VDmax

Metody VDmax podane w ISO 11137-2:2006 dotyczą
wybranych dawek sterylizacyjnych 25 kGy i 15 kGy. 
Metoda dla 25 kGy jest stosowana do  produktów 
posiadających średnie zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne w zakresie 0,1 do 1000, natomiast 
stosowanie dawki 15 kGy jest do produktów 
posiadających zanieczyszczenia mikrobiologiczne  w 
zakresie od 0,1 do 1,5.



Procedura dla VDmax
25

1. Wybrać próbki do badań (przy najmniej 10 produktów z 3 niezależnych serii 
produkcyjnych)

2. Wyznaczyć ich zanieczyszczenie mikrobiologiczne.
3. Wyznaczyć VDmax

25 z tabeli podanej w normie
Dla SIP =1, jeżeli wartość zanieczyszczenia nie jest podana w tabeli, wziąć
do obliczeń najbliższą wartość, która jest większa od obliczonej 
Dla SIP<1, obliczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne dla całego przedmiotu 
poprzez podzielenie otrzymanej wartości zanieczyszczenia przez ułamek 
dzięsiętny SIP. Zastosować poniższe równanie do obliczenia SIP = VDmax

25

SIP VDmax
25 = (SIP =1,0 VDmax

25) + (SIP Współczynnik Redukcji Dawki x log SIP)

4. Przeprowadzić eksperyment dawki weryfikacyjnej (napromieniować 10 produktów 
dawką VDmax

25)
5. Interpretacja wyników

Jeżeli jest nie więcej niż 1 dodatni wynik badań – weryfikacją jest 
zaakceptowana,
Jeżeli są 2 dodatnie wyniki badań – przeprowadzić potwierdzenie 
eksperymentu dawki weryfikacyjnej
Jeżeli jest >2 dodatnie wyniki badań – weryfikacja jest nie akceptowana.



Potwierdzenie eksperymentu dawki weryfikacyjnej 

Napromieniować 10 produktów dawką VDmax
25

Interpretacja wyników
Jeżeli nie ma pozytywnych wyników, to dawka 25 
kGy jest potwierdzona jako dawka sterylizacyjna
Jeżeli jest jakiś pozytywny wynik i nie można go 
wytłumaczyć jakąś nieprawidłowością podczas 
napromieniowania lub oznaczania sterylności, to nie 
można potwierdzić dawki 25 kGy jako dawki 
sterylizacyjnej.



Procedura dla Metody VDmax
15

Ogólne
Średnie zanieczyszczenie mikrobiologiczne 
musi być określone poprzez zastosowanie 
współczynnika korekcji
Należy badać produkt w całości (SIP=1)



Porównanie metod wyznaczających dawkę

Metoda 1 Metoda 2
A i B

VDmax
25 VDmax

15

Założenia Wyznaczając 
dawkę dla SAL = 
10-2, 
ekstrapolacja do 
wymaganego 
SAL

Określenie dawki 
poprzez 
napromieniowanie 
wzrastającymi dawkami, 
obliczenie dawki by 
osiągnąć wymagane 
SAL

Założenie, że 
przy dawce 25 
kGy osiągnie 
SAL=10-6

Założenie, że przy 
dawce 15 kGy
osiągnie SAL= 10-6

Wielkość serii 
produkcyjnej

Każda Średnia - duża Każda Każda

Częstotliwość produkcji Każda Duża Każda Każda

Górny limit 
zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego

1,000,000 Nie ma ≤ 1000 1,5

Ilość próbek do badań
(sztuk)

130 Metoda 2A -840
Metoda 2B -780

40 40





IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

AuditAudit dawki sterylizacyjnejdawki sterylizacyjnej

Iwona Kałuska

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

Utrzymywanie skuteczności procesu

Ciągła skuteczność ustalonej dawki sterylizacyjnej 
powinna być wykazana poprzez przeprowadzenie

a) Oznaczenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
w celu monitorowania liczby drobnoustrojów 
obecnych na produkcie w odniesieniu do 
określonego w specyfikacji zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego, i

b) Auditów dawki sterylizacyjnej w celu 
monitorowania oporności radiacyjnej 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego na produkcie.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

CzCzęęstotliwostotliwośćść przeprowadzania oznaczeprzeprowadzania oznaczeńń
zanieczyszczenia mikrobiologicznego  zanieczyszczenia mikrobiologicznego  (1/6)(1/6)

Dla produktu ze średnim zanieczyszczeniem mikrobiologicznym większym niż
lub równym 1.5, maksymalny przedział czasowy pomiędzy oznaczeniami 
powinien wynosić trzy miesiące.
Dla produktu ze średnim zanieczyszczeniem mikrobiologicznym mniejszym niż
1,5, i dla którego dawka sterylizacyjna była wyznaczona za pomocą Metody 2 
lub jako dawka sterylizacyjna przyjęta została wartość 25 kGy, maksymalny 
przedział czasowy pomiędzy oznaczeniami powinien wynosić trzy miesiące.
Dla produktu ze średnim zanieczyszczeniem mikrobiologicznym mniejszym niż
1,5, i dla którego dawka sterylizacyjna była wyznaczona za pomocą Metody 1 
lub jako dawka sterylizacyjna przyjęta została wartość 15 kGy, maksymalny 
przedział czasowy pomiędzy oznaczeniami powinien wynosić jeden miesiąc.
Jeżeli przedział czasowy pomiędzy wytworzonymi seriami produktu jest dłuższy 
niż jeden miesiąc lub trzy miesiące, odpowiednio, to oznaczenia 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego  powinny być przeprowadzane dla każdej 
serii.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

CzCzęęstotliwostotliwośćść przeprowadzania oznaczeprzeprowadzania oznaczeńń
zanieczyszczenia mikrobiologicznego zanieczyszczenia mikrobiologicznego (2/6)(2/6)

Jeżeli oznaczenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego  
przekraczają określony limit, powinno być
przeprowadzone badanie zgodnie z ISO 11737-1. Jeżeli 
wyniki badania wykażą, że wartość zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego jest prawdziwa, to powinny być
podjęte działania zgodnie z 4.4 ISO 11137-1 i audit 
dawki sterylizacyjnej powinien być natychmiast 
przeprowadzony. W zależności od wyników 
przeprowadzonego auditu dawki sterylizacyjnej powinno 
się postępować zgodnie z podpunktami a) lub b).



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

CzCzęęstotliwostotliwośćść przeprowadzania oznaczeprzeprowadzania oznaczeńń
zanieczyszczenia mikrobiologicznego  zanieczyszczenia mikrobiologicznego  (3/6)(3/6)

a) Jeżeli wynik auditu dawki sterylizacyjnej jest 
niepomyślny, to powinny być podjęte działania 
zgodnie 12.1.3.5

b)Jeśli wynik auditu dawki sterylizacyjnej jest  
pomyślny i zanieczyszczenie mikrobiologiczne 
przewyższa określony limit, to sterylizacja 
powinna być kontynuowana stosując dawkę
wyznaczoną przed auditem dawki 
sterylizacyjnej. Również



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

CzCzęęstotliwostotliwośćść przeprowadzania oznaczeprzeprowadzania oznaczeńń
zanieczyszczenia mikrobiologicznego  zanieczyszczenia mikrobiologicznego  (4/6)(4/6)

1) Jeśli dawka sterylizacyjna była ustalona za pomocą
Metody 1, to powinien być zastosowany  
trzymiesięczny przedział czasowy dla auditu dawki 
sterylizacyjnej dopóki albo zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne nie wróci do określonych limitów 
albo dawka sterylizacyjna nie zostanie ponownie 
ustalona;
2)Jeśli dawka sterylizacyjna została ustalona za 
pomocą Metody 2, to powinien być zastosowany  
trzymiesięczny przedział czasowy dla auditu dawki 
sterylizacyjnej dopóki zgodność z 12.1.3.2 będzie 
osiągnięta;



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

CzCzęęstotliwostotliwośćść przeprowadzania oznaczeprzeprowadzania oznaczeńń
zanieczyszczenia mikrobiologicznego zanieczyszczenia mikrobiologicznego (5/6)(5/6)

3) Jeśli dawka sterylizacyjna 25 kGy została wybrana 
i jej skuteczność została udowodniona metodą
VDmax

25 i średnie zanieczyszczenie mikrobiologiczne 
nie jest większe niż 1000, to powinno się
kontynuować aktualną częstotliwość
przeprowadzania auditu dawki sterylizacyjnej.
4)Jeśli dawka sterylizacyjna 25 kGy została wybrana 
i jej skuteczność została udowodniona metodą
VDmax

25 i średnie zanieczyszczenie mikrobiologiczne  
jest większe niż 1000, to powinno się ustalić dawkę
sterylizacyjna stosując inną metodę;



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

CzCzęęstotliwostotliwośćść przeprowadzania oznaczeprzeprowadzania oznaczeńń
zanieczyszczenia mikrobiologicznego zanieczyszczenia mikrobiologicznego (6/6)(6/6)

5) Jeśli dawka sterylizacyjna 15 kGy została 
wybrana i jej skuteczność została udowodniona 
metodą VDmax

15 i średnie zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne nie jest większe niż 1,5, to powinno 
się kontynuować aktualną częstotliwość
przeprowadzania auditu dawki sterylizacyjnej. 
6) Jeśli dawka sterylizacyjna 15 kGy została 

wybrana i jej skuteczność została udowodniona 
metodą VDmax

15 i średnie zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne jest większe niż 1,5, to powinno się
ustalić dawkę sterylizacyjna stosując inną metodę.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

Audit Audit dawki sterylizacyjnejdawki sterylizacyjnej
Gdy dawka sterylizacyjna jest już ustalona, powinno się przeprowadzać
okresowe audity dawki w celu potwierdzania, że dawka sterylizacyjna 
jest wciąż właściwie dobrana. Częstotliwość, z jaką audity dawki są
przeprowadzane, powinna być zgodna z

ISO 11137-1:2006 §12.1.3
Audity dawki nie są wymagane w okresie, gdy produkt nie jest 
wytwarzany. Zaleca się przeprowadzać przegląd kontroli 
środowiskowych i wytwarzania, łącznie z oznaczaniem zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego w połączeniu z auditami dawki sterylizacyjnej.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

ISO 11137ISO 11137--1 1 §§12.1.3.112.1.3.1
Jedno z dwóch możliwych podejść, opisanych w  a) i b) powinno 
być wykonane w początkowym określaniu przedziałów 
czasowych przeprowadzania auditów dawki sterylizacyjnej

a) jest wybrany trzymiesięczny przedział czasowy pomiędzy 
auditami dawki 

lub
b) jest przygotowane i udokumentowane uzasadnienie do wybrania
innego początkowego przedziału czasowego przeprowadzania 
auditu dawki sterylizacyjnej; 



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

ZwiZwięększenie przedziakszenie przedziałłu czasowego u czasowego 
pomipomięędzy auditami dawki sterylizacyjnej dzy auditami dawki sterylizacyjnej 

powinno bypowinno byćć zezwolone, jezezwolone, jeśśli:li:

przynajmniej w czterech kolejnych auditach dawki 
sterylizacyjnej przeprowadzonych według 
wcześniej wybranego przedziału czasowego, nie 
było wniosków wymagających zwiększenia lub 
ponownego ustalenia dawki sterylizacyjnej;
maksymalny przedział czasowy pomiędzy 
auditami dawki sterylizacyjnej powinien wynosić
dwanaście miesięcy.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

NiepomyNiepomyśślny wynik lny wynik audituauditu (1/2)(1/2)

Jeżeli wynik auditu dawki sterylizacyjnej będzie 
niepomyślny, powinno być podjęte działanie zgodnie 
z ISO 11137-2:2006, paragraf 10. Częstotliwość
przeprowadzania auditu dawki powinna być w 
przedziale czasowym nie większym niż trzy miesiące 
dopóki nie:
a)zostanie ustalona przyczyna niepowodzenia auditu
dawki sterylizacyjnej lub wzrostu zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego oraz nie zostanie wdrożona 
korekcja lub działania korygujące; 



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

NiepomyNiepomyśślny wynik lny wynik audituauditu (2/2)(2/2)

b) zostanie przejrzane uzasadnienie dla  
przedziałów czasowych przeprowadzania 
auditu dawki sterylizacyjnej i, jeśli to 
konieczne, nowy przedział czasowy zostanie 
określony;
c) zostaną spełnione kryteria zwiększenia 
przedziałów czasowych przeprowadzania 
auditu dawki sterylizacyjnej.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

Procedura Procedura auditowaniaauditowania dawki sterylizacyjnej,dawki sterylizacyjnej,
ustalanej Metodustalanej Metodąą 1 lub Metod1 lub Metodąą 22

Etap 1: Otrzymać próbki produktu
Wybrać przynajmniej 110 produktów jednostkowych z jednej 
serii produkcyjnej 
Etap 2: Oznaczyć średnie zanieczyszczenie
mikrobiologiczne
Oznaczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne przynajmniej 10 
produktów jednostkowych i obliczyć średnie zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne. Jeżeli współczynnik korekcji (patrz ISO 
11737-1) był stosowany przy ustalaniu dawki sterylizacyjnej, 
zastosować ten sam współczynnik korekcji podczas auditu 
dawki sterylizacyjnej.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

Procedura Procedura auditowaniaauditowania dawki sterylizacyjnej,dawki sterylizacyjnej,
ustalanej Metodustalanej Metodąą 1 lub Metod1 lub Metodąą 22

Etap 3: Przeprowadzić eksperyment dawki weryfikacyjnej
Napromieniować 100 produktów jednostkowych dawką weryfikacyjną
lub D** wyznaczoną podczas pierwotnego lub kolejnego  procesu 
ustalania dawki, które jest właściwe. Oznaczyć dawkę. Jeśli najwyższa 
dawka dostarczona do produktów jednostkowych przekracza dawkę
weryfikacyjną lub  D** więcej niż 10%, to powinno się powtórzyć
eksperyment dawki weryfikacyjnej. Jeśli średnia arytmetyczna z 
najwyższej i z najniższej dawki dostarczonej do produktów 
jednostkowych jest < 90% dawki weryfikacyjnej, i przeprowadzając 
badania sterylności otrzymano akceptowalne wyniki, to nie potrzeba 
powtarzać audtitu dawki sterylizacyjnej.
Poddać indywidualnemu badaniu sterylności każdy jednostkowy 
produkt, stosując takie same pożywki i warunki inkubacji, jak podczas 
pierwotnego wyznaczania dawki i zapisać liczbę dodatnich badań
sterylności.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

Procedura Procedura auditowaniaauditowania dawki sterylizacyjnej,dawki sterylizacyjnej,
ustalanej Metodustalanej Metodąą 1 lub Metod1 lub Metodąą 22

Etap 4: Interpretacja wyników
Jeżeli nie ma więcej dwóch dodatnich wyników badań sterylności na 
100 przeprowadzonych badań, weryfikacja jest zaakceptowana.
Jeżeli są trzy lub cztery dodatnie wyniki badań sterylności na 100 
przeprowadzonych badań, i wyniki nie mogą być przypisane 
nieprawidłowemu przeprowadzeniu badań sterylności lub 
niewłaściwemu dostarczeniu dawki weryfikacyjnej, to należy 
natychmiast zwiększyć dawkę sterylizacyjną. Powtórzyć audit dawki 
sterylizacyjnej stosując następnych 100 produktów jednostkowych i tę
samą dawkę weryfikacyjną lub D**, która była zastosowana w 
pierwotnym audicie dawki.
Jeżeli 5 do 15 dodatnich badań sterylności zostało otrzymanych na 100 
przeprowadzonych badań, to dawka sterylizacyjna jest nieprawidłowa; 
dawka sterylizacyjna powinna być natychmiast zwiększona.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

Procedura Procedura auditowaniaauditowania dawki sterylizacyjnej,dawki sterylizacyjnej,
ustalanej Metodustalanej Metodąą 1 lub Metod1 lub Metodąą 22

Jeżeli pojawienie się 5 lub więcej dodatnich wyników badań sterylności 
nie może być przypisane niewłaściwemu oznaczeniu zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego lub dostarczeniu niewłaściwej dawki, to weryfikacja 
nie jest zaakceptowana; poprzednio ustalona dawka sterylizacyjna jest 
nieważna. Ponownie ustalić dawkę sterylizacyjną za pomocą
alternatywnej metody i zwiększyć dawkę sterylizacyjną dopóki ponowne 
ustalanie dawki sterylizacyjnej nie jest zakończone.
Jeżeli więcej niż 15 dodatnich badań sterylności zostało otrzymanych, 
dawka sterylizacyjna nie powinna być zwiększona. Jeżeli wyniki nie mogą
być przypisane nieprawidłowemu przeprowadzeniu badań sterylności lub 
niewłaściwemu dostarczeniu dawki weryfikacyjnej, sterylizacja 
poprzednio ustaloną dawką sterylizacyjną nie powinna być kontynuowana 
i sterylizacja nie powinna być podjęta, dopóki dawka sterylizacyjna nie 
będzie ponownie ustalona alternatywną metodą.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

Interpretacja wynikInterpretacja wynikóów ponownego auditu dawki sterylizacyjnejw ponownego auditu dawki sterylizacyjnej

a) jeżeli nie więcej niż dwa dodatnie wyniki badań sterylności zostały otrzymane na 100 
przeprowadzonych badań, i przegląd kontroli warunków środowiskowych i wytwarzania oraz 
oznaczenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego nie wykazuje wartości poza zakresem 
ustalonym w specyfikacjach, to zastosowanie pierwotnej dawki sterylizacyjnej może być dalej 
kontynuowane;
b) jeżeli trzy lub cztery dodatnie wyniki badań sterylności zostały otrzymane na 100 
przeprowadzonych badań, natychmiast ponownie ustalić dawkę sterylizacyjną i kontynuować
stosowanie zwiększonej dawki dopóki ponowne ustalanie dawki sterylizacyjnej nie zostanie 
zakończone;

c) jeżeli pięć do piętnastu dodatnich wyników badań sterylności zostało otrzymanych na 100 
przeprowadzonych badań, ponownie ustalić dawkę sterylizacyjną stosując alternatywną metodę
(patrz paragraf 6)  i kontynuować stosowanie zwiększonej dawki dopóki ponowne ustalanie 
dawki sterylizacyjnej nie zostanie zakończone;

d) jeżeli więcej niż piętnaście dodatnich wyników badań sterylności zostało otrzymanych na 100 
przeprowadzonych badań, dawka sterylizacyjna nie powinna być zwiększona; sterylizacja 
poprzednio ustaloną dawką sterylizacyjną nie powinna być kontynuowana i sterylizacja nie 
powinna być podjęta, dopóki dawka sterylizacyjna nie będzie ponownie ustalona alternatywną
metodą (patrz paragraf 6).



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

ZwiZwięększenie dawki sterylizacyjnej, ustalonej za pomockszenie dawki sterylizacyjnej, ustalonej za pomocąą
Metody 1Metody 1, , Metody 2A lub Metody 2BMetody 2A lub Metody 2B

Etap 1: Analiza danych z auditów dawki sterylizacyjnej, które 
zakończyły się niepowodzeniem
Znaleźć najwyższą zmierzoną dawkę podczas przeprowadzania 
auditu dawki sterylizacyjnej. Nazwać tę wartość „maksymalna 
dawka auditu”.
Zapisać liczbę dodatnich wyników badań sterylności stwierdzonych 
podczas auditu dawki sterylizacyjnej. Nazwać tę wartość „liczba 
dodatnich auditu”.

Etap 2: Wyznaczyć współczynnik ekstrapolacji
a) Określić wartość E stosując Równanie (11) lub Równanie (12), w 
zależności od liczby dodatnich auditu.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

ZwiZwięększenie dawki sterylizacyjnej, ustalonej za pomockszenie dawki sterylizacyjnej, ustalonej za pomocąą
Metody 1Metody 1, , Metody 2A lub Metody 2BMetody 2A lub Metody 2B

Jeśli liczba dodatnich auditu jest od 3 do 9 włącznie, zastosować
Równanie (11).

E = „maksymalna dawka auditu” + 2 kGy (11) 

Jeżeli liczba dodatnich auditu jest od 10 do 15 włącznie, 
zastosować Równanie (12).

E = „maksymalna dawka auditu” + 4 kGy (12 )



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

ZwiZwięększenie dawki sterylizacyjnej, ustalonej za pomockszenie dawki sterylizacyjnej, ustalonej za pomocąą
Metody 1Metody 1, , Metody 2A lub Metody 2BMetody 2A lub Metody 2B

b) Obliczyć współczynnik ekstrapolacji stosując Równanie (13) lub Równanie 
(14), w zależności od wartości (E - 1).

Jeżeli (E - 1) jest ≤ 9, zastosować Równanie (13)

Współczynnik ekstrapolacji = 2 + 0,2(E –1) (13)  

Jeżeli (E - 1) jest > 9 i ≤ 15, zastosować Równanie (14)

Współczynnik ekstrapolacji = 0,4(E – 1) (14)

Jeżeli obliczenia za pomocą Równania (13) lub Równania (14) dają wartość
większą niż 4,2 kGy, przyjąć współczynnik ekstrapolacji = 4,2 kGy.



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

ZwiZwięększenie dawki sterylizacyjnej, ustalonej za pomockszenie dawki sterylizacyjnej, ustalonej za pomocąą
Metody 1Metody 1, , Metody 2A lub Metody 2BMetody 2A lub Metody 2B

Etap 3: Obliczyć skorygowaną dawkę sterylizacyjną (dawkę
potrzebną do osiągnięcia wartości SAL 10-2)

Obliczyć skorygowaną dawkę sterylizacyjną stosując Równanie (15)

Dawka skorygowana = „maksymalna dawka auditu” + 
+ [log (liczba dodatnich auditu)] (współczynnik ekstrapolacji)

(15)



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej

ZwiZwięększenie dawki sterylizacyjnej, ustalonej za pomockszenie dawki sterylizacyjnej, ustalonej za pomocąą
Metody 1Metody 1, , Metody 2A lub Metody 2BMetody 2A lub Metody 2B

Etap 4: Obliczyć skorygowaną dawkę sterylizacyjną
Dla Metody 1 i Metody 2A, obliczyć skorygowaną dawkę sterylizacyjną

stosując Równanie (16).

Skorygowana dawka sterylizacyjna = skorygowana dawka + 
+ [-log(SAL)-log(SIP) –2] (współczynnik ekstrapolacji)         (16)

Dla Metody 2B, obliczyć skorygowaną dawkę sterylizacyjną stosując 
Równanie (17).

Skorygowana dawka sterylizacyjna = skorygowana dawka + 
+ [-log(SAL) –2] (współczynnik ekstrapolacji)  (17)
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Promieniowanie elekromagnetyczne
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Promieniowanie z Co - 60
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Zródła
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Zestaw roboczy żródeł
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Moduł roboczy
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Pojemnik transportowy
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Doładowanie żródła
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Żródło w pozycji spoczynkowej
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Gamma tote irradiators
• JS-10000 hanging-tote irradiator

The JS-10000 hanging-tote irradiator provides large-scale 
manufacturers and gamma-processing service providers with the 
capacity to process high volumes of product-efficiently, effectively and 
reliably.

• JS-9500 and JS-9600 tote irradiators
Designed for small- to medium-sized manufacturers of products such 
as medical supplies, the JS-9500-and its larger-capacity alternative, the 
JS-9600-is a proven tote irradiator that treats diverse products in varied 
lots, regardless of packaging.
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Instalacja przemysłowa
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Krzywa absorpcji promieniowania
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Napromieniowanie dwustronne
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Geometria (produkt-żródło)
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Ruch produktu
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Ruch produktu
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ISOMED
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Peru

Source of radiation Cobalt- 60

Irradiator storage Water

The maximal activity of an irradiator, Bq 3,7х1015

The sizes of an irradiator, mm1000x2000
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Załadunek
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Sterownia
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Gamma pallet irradiators
• Quadura™

Quadura marks an exceptional advancement in food irradiation 
technology from MDN Nordion to help you grow your business and 
expand your markets. It delivers full-pallet processing, precise dose 
uniformity, maximum operational flexibility and efficiency and safe 
and effective product treatment.

• Centurion food irradiator
A high-throughput food-irradiation system for temperature-sensitive 
products, Centurion achieves exceptional dose uniformity-protecting 
consumers from harmful microorganisms in food products
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Załadunek palet
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Mini gamma irradiators

Compact, simple and versatile small-scale irradiators makes it 
possible to incorporate state-of-the-art batch-processing 

capabilities into almost any manufacturing facility.

• Brevion small-scale irradiator
• IPEN small-scale irradiator
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Mini 
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Type of source

• Source storage     dry (10%)         wet (90%)
• Source rack       rectan. (86%) cylind. (10%)
• S.hoisting            electr. (29%)  pneum. (54%)   

hydraulic (15%)     
• Product transp.   Pallets (11%)     totes (35%) 

carriers (50%)
• Oper.mode continuous (72%)   batch (28%)
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Growth by region
G ro wth o f Industry since 1990
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Regional distributionRegional distribution of irradiation units

E.Asia & Pacific
36%

Europe
25%

Latin America
7%

North America
24%

Africa
4%

West Asia
4%
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Wnioski

• W świecie istnieje ok. 200 przemysłowych 
instalacji wyposażonych w żródła gamma

• Kraj o nowoczesnej, pro-konsumenckiej 
gospodarce powinien posiadać instalację
obróbki radiacyjnej wyposażoną w żródło
gamma



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Dziękuję za uwagę !



Akceleratory elektronów przeznaczone do 
sterylizacji radiacyjnej

Jerzy Stanikowski
Instytut Chemii i Techniki Jadrowej

Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej
Pracownia Akceleratorów



Źródła promieniowania jonizującego

• Promieniowanie gamma emitowane przez izotopy 
promieniotwórcze Co-60 lub Cs-137,

• Elektrony wytwarzane w urządzeniach 
elektrycznych,

• Promieniowanie X wytwarzane w urządzeniach 
elektrycznych.



Budowa akceleratora elektronów w odniesieniu do budowy lampy
kineskopowej



Charakterystyka podstawowych parametrów 
akceleratorów w zależności od ich zastosowań

Zastosowanie Energia [M ev] M oc wiązki [kV] Uwagi

Badania podstawowe 5-15 1-5 W iązka
impulsowa

Badania aplikacyjne 0,15-10 1-10 M ałe gabaryty

Instalacje pilotowe 0,15-10 10-50

Instalacje przemysłowe:
Obróbka powierzchniowa
Sterylizacja radiacyjna
M odyfikacja polimerów
M odyfikacja
półprzewodników
Usuwanie SO 2 i NO x

0,15-0,5
10
2-10
5-15

0,8-1,5

20-500
20-700
20-200
5-10

300-500

W  tym prom.X



Akceleratory elektronów wykorzystywane w procesach 
radiacyjnych, zainstalowane w Polsce

Cztery akceleratory, usuwanie zanieczyszczeń z gazów 
odlotowych

0,8 MeV,
300 kW

EC Pomorzany, Szczecin,
1998

NHV, 
transformatorowy

Badania z zakresu chemii radiacyjnej10 MeVIChiTJ, 1998LAE 10, 
liniowy UKF

Obróbka żywności10 MeV,
10 kW

IChiTJ 1993ELEKTRONIKA,
liniowy UKF

Sterylizacja radiacyjna10 MeV,
10 kW

IChiTJ 1993ELEKTRONIKA, 
liniowy UHF

Dwa akceleratory, usuwanie zanieczyszczeń w gazach 
odlotowych

0,5-0,7 MeV,
50 kW

EC Kawęczyn, 1991ELW 3A
transformatorowy

Obróbka  żywności10 MeV, 
1 kW

IChiTJ, 1990PILOT, 
liniowy UHF

Badania z zakresu techniki akceleratorowej0,2-0,4 MeV, 
40 kW

IPJ, 1988EAK 400/100, 
transformatorowy

Instalacja pilotowa obróbki radiacyjnej0,5-2 MeV,
20 kW

IChiTJ, 1988IŁU 6, 
rezonansowy HF

Badania z zakresu chemii i fizyki radiacyjnej0,1-2 MeV,
0,2 kW

IChiTJ 1983AS 2000, 
elektrostatyczny

Badania podstawowe i aplikacyjne4-7 MeV, 
5 kW

MITR  Łódź, 1984ELU 6, 
liniowy UHF

Sieciowanie rur termokurczliwych0,5-2 MeV, 
20 kW

ZUT Człuchów, 1983IŁU 6,
rezonansowy HF

Badania podstawowe i aplikacyjne, obróbka radiacyjna5-13 MeV, 
9 kW

IChTJ, 1971LAE 13/9, 
liniowy UHF

UwagiEnergia i moc 
wiązki

Miejsce i rok uruchomieniaTyp akceleratora



LAE 13/9
zainstalowanyw 1971

Energia: 5-13 MeV
Moc: 9 kW
Przemiatanie: 60 cm 



Konstrukcja urządzenia



Akcelerator IŁU-6

Energia     0,5-2,0MeV
Moc wiązki 20 kW
Częstotliwość 127MHz
Szerokość impulsu   700uS
Prąd średni      3,0-10 mA
Prąd w impulsie      0,4A

Przemiatanie



 

           STERILIZATION FACILITY  
        AT INCT, WARSAW, POLAND 
 
 
 

 

 
 

ACCELERATOR 
• electron energy               
• beam power                    
• scan width                       
• AC power consumption  

Elektronika 10/10  
  10 MeV  
  15 kW  
  65 cm  
120 kVA  

BUILDING  
• total surface                
• total capacity              
• storage surface             

  
    1814 m2   
    9230 m3  
   2x288 m2    

PROCESS PARAMETERS  
• conveyor speed              
• productivity  
• unit size 

  
     0.3 - 7 m/min.  
10 000 kg kGy/h 
58x46x(10-20) cm;  
0.05 m3    

Elektronika 10/10



1 – działo elektronowe; 3 – magnetron; 
5 – sekcja przyspieszająca; 
8 – przemiatanie;  9 – transporter. 

Akcelerator elektronów
ELEKTRONIKA 10/10

Energia   10 MeV
Moc wiązki  15 kW

Sekcja przyspieszająca



STACJA STERYLIZACJI 
RADIACYJNEJ



Komputerowy system kontroli pracy akceleratora

Zasadnicze urządzenia liniowego akceleratora do sterylizacji radiacyjnej

HV Modulator magnetronu RF Generator mocy w.cz.

Magnetron

Sekcja przyśpieszająca

Pompa próżniowa

Kamera
wyjściowa

Magnez
przemiatający

EB Okno
Wyjściowe

Transporter

Interface
&

Przekazywanie sygnału
Panel kontrolny

Sterowanie
transportera

Most important signal sources
for  irradiation  process status evaluation

*

*
*

*

*

Działo elektronowe



Komputerowy system kontroli pracy akceleratora

Ściana ochronna

Napęd

Tachometr
Impulsator

Punkt EB

Miejsce skanera

d, ∆t

System transportera
i skanowania wewnątrz
Komory napromieniań

Każdy pojemnik ma swój 
unikalny kod.

W momencie gdy pojemnik 
pojawia się w miejscu skanera
dzięki kodowi określany jest czas
w którym był pod wiązką .



Komputerowy system pracy akceleratora

Czytnik
kodu

Drukarka
naklejek

Komora napromieniań

Miejsce EB

Osłona

Miejsce załadunkowe Miejsce rozładunkowe

System transportera

Miejsce
skanera



Komputerowy system pracy akceleratora

Widok na ekranie komputera

System messages.
• Events
• Actions Taken
• Warnings
• Operator comments

Comment Input Line





Walidacja procesu
sterylizacji radiacyjnej

Iwona Kałuska
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej



Obowiązująca norma dotycząca 
sterylizacji radiacyjnej

EN ISO 11137-1:2006



Walidacja

Udokumentowana  procedura, której celem jest 
otrzymanie, zapisanie i interpretacja danych, 
wymagana do wykazania, że przeprowadzając 
dany proces, zawsze otrzymamy produkt 
zgodny z wcześniej określonymi 
specyfikacjami.



Walidacja procesu 
sterylizacji radiacyjnej

Kwalifikacja instalacyjna (IQ)
Kwalifikacja operacyjna  (OQ)
Kwalifikacja procesowa  (PQ)



Odpowiedzialności głównego wytwórcy

ustalenie dawki sterylizacyjnej;
utworzenie rodziny produktów;
ustalenie maksymalnej akceptowalnej dawki;
PQ;
kontrola procesu(ów)  wytwarzania, łącznie z spełnieniem wymagań
specyfikacji dla produktów wysyłanych do operatora urządzenia do 
napromieniowania, tzn. gęstość produktu, orientacja, wymiary;
przegląd specyfikacji wysyłanych do operatora urządzenia do 
napromieniowania;
kontrola zmian dokonywanych w produkcie, łącznie z przeglądem 
zmiennych związanych z produktem;
kontrola produktu oznakowanego ”sterylny” przed sterylizacją;
zwolnienie produktu.



Odpowiedzialności operatora 
urządzenia do napromieniowania

IQ;
OQ;
Kontrola procesu napromieniowania;
Kontrola zmian w urządzeniu do 
napromieniowania;
Certyfikacja dawki promieniowania;



Kwalifikacja instalacyjna   (IQ)

Powinny być określone procedury działania dla urządzenia do 
napromieniowania i związanego z nim systemu transportowego.
Proces i dodatkowe wyposażenie, łącznie z oprogramowaniem 
komputerowym, powinno być testowane w celu weryfikacji działania z 
określoną specyfikacją. Metoda(y) testowania powinny być
udokumentowane, a wyniki powinny być zapisane .
Powinny być udokumentowane jakiekolwiek modyfikacje poczynione w 
urządzeniu do napromieniowania.
Dla urządzeń do napromieniowania gamma, powinna być zapisana 
aktywność źródła oraz opis położeń poszczególnych składowych źródła.
Dla urządzeń do napromieniowania wiązką elektronową, powinna być
określona i zapisana charakterystyka wiązki (energia elektronów, średni 
prąd wiązki i, jeśli ma zastosowanie, szerokość przemiatania i 
równomierność przemiatania).



Kwalifikacja operacyjna (OQ)

Przed przystąpieniem do kwalifikacji operacyjnej (OQ), powinna 
być potwierdzona kalibracja wszystkich przyrządów, łącznie z 
przyrządami testowymi używanymi do monitorowania, 
kontrolowania, wskazywania lub zapisywania.
OQ powinna być przeprowadzona poprzez napromieniowanie 
homogenicznego materiału reprezentacyjnego dla produktu, który 
będzie napromieniowany w celu wykazania zdolności urządzenia 
do dostarczenia zakresu dawek, który był wcześniej określony, 
potrzebnych w procesie sterylizacji radiacyjnej.
Powinno być przeprowadzone ustalanie rozkładu dawek w celu 
scharakteryzowania pojemnika do napromieniowania w aspekcie 
rozłożenia dawki  i zmienności dawki.
Powinien być określony i zapisany wpływ zakłóceń procesu na 
dawkę.



Kwalifikacja procesowa (PQ)

Powinno być przeprowadzone ustalanie rozkładu dawki stosując produkt 
umieszczony w pojemniku do napromieniowania zgodnie z określonym 
wzorcem upakowania w celu:

a) stwierdzenia położenia i wzmocnienia dawki minimalnej i maksymalnej, 
i

b) określenia zależności pomiędzy dawkami minimalną i maksymalną,  a 
dawką (ami)  w położeniu (ach) rutynowego monitorowania.
Powinien być określony sposób przedstawienia produktu do sterylizacji.
Powinien on zawierać:
a)  wymiary i gęstość zapakowanego produktu
b) orientację produktu w opakowaniu
c) opis pojemnika do napromieniowania (jeżeli są stosowane różnego 
rodzaju pojemniki do napromieniowania w tym samym urządzeniu do 
napromieniowania).



Kwalifikacja procesowa (PQ)

Wykonanie pomiarów rozkładu dawki  w 
opakowaniu finalnym w celu upewnienia się, że 
produkt został prawidłowo napromieniowany, tzn. 

D(produktu) > D(sterylizacyjna)

i
D(produktu) < D(akceptowalna maksymalna )
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Kontrola dozymetryczna  radiacyjnej
sterylizacji wyrobów medycznych

Andrzej Rafalski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej

Pracownia Sterylizacji Radiacyjnej
rafal@ichtj.waw.pl



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej      
11.X.2007

2

Dozymetria

definicja - PNEN ISO 11137-1 (2007):

Pomiar dawki pochłoniętej z użyciem
dozymetrów



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej      
11.X.2007

3

Dawka pochłonięta

Ilość energii promieniowania pochłonięta przez 
jednostkę masy materii.

Jednostką dawki pochłoniętej jest grej (Gy).

1 grej jest równy energii 1 dżula 
zaabsorbowanej na kilogram
(1 Gy = 100 rad, 10 kGy = 1 Mrad)
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Dozymetr

definicja - PNEN ISO 11137-1 (2007):

Wyrób o odtwarzalnej, mierzalnej 
odpowiedzi na promieniowanie, który 
może być wykorzystany do pomiaru 
dawki pochłoniętej w danym systemie.
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Zestaw dozymetryczny

Zestaw stosowany do pomiaru dawki 
pochłoniętej, składający się z 
dozymetrów, urządzeń pomiarowych i 
procedur stosowanych dla tego 
zestawu.
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Zadania dozymetrii
Pomiar dawki w badaniach radiacyjnych, które 
prowadzą do opracowania technologii
Kalibracja i identyfikowalność dozymetrów względem 
wzorców pierwotnych, stosując dozymetry 
referencyjne
Proces walidacji, w tym określenie dawki w celu 
spełnienia specyfikacji procesu
Kwalifikacja procesu, w tym wyznaczenie miejsc i 
wartości dawek minimalnej i maksymalnej
Weryfikacja procesu poprzez powiązanie rutynowej 
dozymetrii z monitorowanymi parametrami procesu
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Dlaczego dozymetria jest ważna? (1/4)

Proces radiacyjny jest zazwyczaj określony 
przez minimalną dawkę pochłoniętą by 
uzyskać pożądany efekt oraz dawkę
maksymalną, którą dany produkt wytrzymuje i 
wciąż zachowuje swoje właściwości 
użytkowe. Dozymetria jest potrzebna do 
określenia tych wartości granicznych oraz 
później do kontroli procesu radiacyjnego.
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Dlaczego dozymetria jest ważna? (2/4)

Rozkład dawki w napromieniowanym 
produkcie zależy od charakterystyki 
urządzenia do napromieniowania,  warunków 
napromieniowania i parametrów pracy. Na 
parametry pracy składają się charakterystyka 
wiązki (takie jak energia i prąd wiązki), 
rozproszenie parametrów wiązki i materiał, 
który jest napromieniowany. Te krytyczne 
parametry muszą być kontrolowane by 
otrzymywać odtwarzalne wyniki.
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Dlaczego dozymetria jest ważna? (3/4)

Urządzenie, w którym przeprowadza się
proces radiacyjny musi być kwalifikowane  
tzn. należy udowodnić, że dane urządzenie 
jest zdolne dostarczać określone dawki w 
sposób odtwarzalny. To wymaga 
przetestowania urządzeń, kalibracji urządzeń
i systemu dozymetrycznego oraz wykonania 
badań rozkładu dawek w materiale 
referencyjnym.
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Dlaczego dozymetria jest ważna? (4/4)

W celu zapewnienia, że produkty są
napromieniowywane odtwarzalnymi 
dawkami, kontrola rutynowego procesu 
wymaga udokumentowanych procedur, 
jak się obchodzić z produktem przed, w 
czasie i po napromieniowywaniu. 
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Dwa etapy kontroli 
dozymetrycznej
- badanie rozkładu dawki pochłoniętej
- rutynowa kontrola podawanej dawki
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Rozkład dawki głębinowej dla 
wiązki elektronowej
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Dozymetria wiązki elektronowej (1)

Dozymetry polimerowe

Polimetakrylan metylu (PMMA)
PCW
Trójoctan celulozy
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Dozymetr foliowy z PWC

λ = 396 nm
Zakres dawek 5 ÷ 45 kGy
Zalety 

Niewielki wpływ warunków zewnętrznych 
(temperatura, wilgoć)
Niska cena

Wady
Zmiany absorbancji w czasie
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INSTALACJA RADIACYJNA
akcelerator+ przenośnik

prędkość
transportera

V
D =k* M/V

Moc wiązki elektronów
M
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D = K/V

D - dawka w kGy
V - prędkość przesuwu w cm/min

K ≈ 1600



IX Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej      
11.X.2007

17

Dozymetria wiązki elektronowej (2)

Kalorymetry
Grafitowy
Polistyrenowy
Wodny

Zalety
Duża precyzja i dokładność
Bezpośredni odczyt dawki pochłoniętej

Wady
Ograniczona czułość
Wymagana dobra izolacja termiczna (przy napromieniowaniu  
dużymi dawkami)
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Schemat kalorymetru grafitowego

Grafit jądrowo czysty

290

Ø120
15

45

55
300

Obudowa izolacyjna ze 
styropianu

termistor

300
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Kalorymetr grafitowy

D = k * ∆t
∆t - różnica temperatur grafitu przed

i  po napromieniowaniu
k - suma iloczynów mas i ciepeł

właściwych elementów kalorymetru
k = 0.91
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Folia aluminiowa

Pomiar prądu płynącego z tej folii 
umożliwia natychmiastową kontrolę
natężenia wiązki elektronów.
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Wskaźnik napromieniowania

jest to wskaźnik typu „przeszedł - nie 
przeszedł”
zmienia kolor z żółtego na czerwony
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Napromienianie Napromienianie żżywnoywnośści ci 
w UE i w Polscew UE i w Polsce

Wojciech MigdaWojciech Migdałł
XI SzkoXI Szkołła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjneja Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej

11 11 –– 12 pa12 paźździernik 2007dziernik 2007



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
ul. Dorodna 16, 03ul. Dorodna 16, 03--195 Warszawa195 Warszawa

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Napromieniowanie Napromieniowanie ŻŻywnoywnośści ci -- technologia z technologia z 
wyboruwyboru

CzCzłłowiek od wiekowiek od wiekóów zajmowaw zajmowałł sisięę nie tylko zdobywaniem i nie tylko zdobywaniem i 
wytwarzaniem wytwarzaniem żżywnoywnośści, ale takci, ale takżże i utrwalaniem. W cie i utrwalaniem. W ciąągu tysigu tysięęcy lat cy lat 

poznano rpoznano róóżżne metody utrwalania ne metody utrwalania żżywnoywnośści: suszenie, solenie, ci: suszenie, solenie, 
gotowanie, mrogotowanie, mrożżenie, wenie, węędzenie, fermentacja. Obecnie stosuje sidzenie, fermentacja. Obecnie stosuje sięę

taktakżże inne technologie. Jedne inne technologie. Jednąą z nich jest napromieniowanie.z nich jest napromieniowanie.



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
ul. Dorodna 16, 03ul. Dorodna 16, 03--195 Warszawa195 Warszawa

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Dlaczego napromieniowuje siDlaczego napromieniowuje sięę żżywnoywnośćść ??????

utrwalenieutrwalenie ograniczenie strat przechowalniczych przez ograniczenie strat przechowalniczych przez 
zapobieganie niekorzystnym zmianom jakie zapobieganie niekorzystnym zmianom jakie 
zachodzzachodząą w w żżywnoywnośści od chwili jej ci od chwili jej 
wyprodukowania lub zbioru (wyprodukowania lub zbioru (npnp. hamowanie . hamowanie 
kiekiełłkowania)kowania)

higienizacjahigienizacja podniesienie bezpieczepodniesienie bezpieczeńństwa spostwa spożżycia przez ycia przez 
inaktywacjinaktywacjęę (unieszkodliwianie) szkodnik(unieszkodliwianie) szkodnikóów, w, 
pasopasożżytytóów oraz drobnoustrojw oraz drobnoustrojóów w 
chorobotwchorobotwóórczych powodujrczych powodująących zatrucia cych zatrucia 
pokarmowepokarmowe



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
ul. Dorodna 16, 03ul. Dorodna 16, 03--195 Warszawa195 Warszawa

telefon (22) 863 84 39 etelefon (22) 863 84 39 e--mail: sprupr@wp.plmail: sprupr@wp.pl

W 2003 roku produkty rolnoW 2003 roku produkty rolno--spospożżywcze ywcze 

stanowistanowiłły 9,3% y 9,3% śświatowego handlu wiatowego handlu 

towarami (wartotowarami (wartośści 583 mld dolarci 583 mld dolaróów w 

USA) oraz 42,5% USA) oraz 42,5% śświatowego exportu wiatowego exportu 

((ŚŚwiatowa Organizacja Handlu, 2004).wiatowa Organizacja Handlu, 2004).



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
ul. Dorodna 16, 03ul. Dorodna 16, 03--195 Warszawa195 Warszawa

telefon (22) 863 84 39 etelefon (22) 863 84 39 e--mail: sprupr@wp.plmail: sprupr@wp.pl

RosnRosnąąca iloca ilośćść chorchoróób i zatrub i zatrućć przenoszonychprzenoszonych

przez pokarm dowodzi, przez pokarm dowodzi, żże tradycyjnee tradycyjne

technologie oraz stosowane dotychczastechnologie oraz stosowane dotychczas

przedsiprzedsięęwziwzięęcia scia sąą nie wystarczajnie wystarczająącece..
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Choroby pochodzChoroby pochodząące z ce z żżywnoywnośścici

Fact Sheet NFact Sheet Noo 237237
Revised January 2002Revised January 2002

W krajach uprzemysW krajach uprzemysłłowionych owionych okok. 30% ludzi ulega . 30% ludzi ulega 
zatruciom pokarmowymzatruciom pokarmowym

w w USA:USA:

5 5 tystys. zgon. zgonóów w 

76 milion76 milionóów przypadkw przypadkóów zatruw zatrućć

35 miliard35 miliardóów dolarw dolaróów w -- koszty zwikoszty zwiąązane z zane z 
leczeniem oraz straty zwileczeniem oraz straty zwiąązane z absencjzane z absencjąą
chorobowchorobowąą
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JakoJakośćść zdrowotna napromieniowanej zdrowotna napromieniowanej żżywnoywnośścici

Celem ponad 50 letnich badaCelem ponad 50 letnich badańń nad napromieniowaniem nad napromieniowaniem 
żżywnoywnośści byci byłło poznanie wszystkich problemo poznanie wszystkich problemóów zwiw zwiąązanych z zanych z 

tym procesem. Badania te miatym procesem. Badania te miałły day daćć odpowiedodpowiedźź czy czy 
napromieniona napromieniona żżywnoywnośćść jest bezpieczna pod wzgljest bezpieczna pod wzglęędem:dem:

toksykologicznymtoksykologicznym (uwzgl(uwzglęędniajdniająąc powstawanie             c powstawanie             
zwizwiąązkzkóów toksycznych i ewentualnw toksycznych i ewentualnąą indukcje    indukcje    
radioaktywnoradioaktywnośści)ci)

bakteriologicznymbakteriologicznym

wartowartośści odci odżżywczychywczych
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RRóóżżne zastosowania napromieniowania ne zastosowania napromieniowania żżywnoywnośścici
Dawki niskieDawki niskie

Cel napromieniowania Dawka (kGy) Produkty 

a) Hamowanie kiełkowania 
 

 
0,05 - 0,15 

 

 
Ziemniaki, cebula, czosnek, korzeń imbiru 

 

b) Zwalczanie szkodników i 
pasożytów 0,15 - 0,50 

Zboża i warzywa strączkowe, świeże i 
suszone owoce, suszone ryby i mięso, 

świeża wieprzowina, itd.. 

c) Opóźnienie procesów 
fizjologicznych (np. dojrzewania) 0,5 - 1,0 Świeże warzywa i owoce 
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RRóóżżne zastosowania napromieniowania ne zastosowania napromieniowania żżywnoywnośścici
Dawki Dawki śśrednierednie

Cel napromieniowania Dawka (kGy) Produkty 
a) przedłużenie okresu 
przechowywania 1,0 - 3,0 Świeże ryby, truskawki, itd. 

b) inaktywacja organizmów 
patogennych i powodujących 
psucie się żywności 

1,0 - 7,0 
Świeże i mrożone produkty 

morskie, świeży lub mrożony drób, 
mięso, itd. 

c) polepszenie właściwości 
technologicznych żywności 2,0 - 7,0 

Winogrona (zwiększona wydajność 
soku), odwodnione warzywa 

(skrócony czas gotowania), itd. 
d) dekontaminacja 5,0 - 10,0 przyprawy 
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RRóóżżne zastosowania napromieniowania ne zastosowania napromieniowania żżywnoywnośścici

Dawki wysokieDawki wysokie

Cel napromieniowania Dawka 
(kGy) Produkty 

a) sterylizacja przemysłowa 
(połączona z łagodnym 
ogrzewaniem) 

30 - 50 
Żywność dla pacjentów 

wymagających diety o sterylnej 
czystości 
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Wykaz krajWykaz krajóów posiadajw posiadająących zezwolenie na cych zezwolenie na 
napromieniowanie napromieniowanie żżywnoywnośści ci (stan na 2003r.)(stan na 2003r.)

Europa
Belgia
Dania
Niemcy
Finlandia
Francja
Grecja
Irlandia
Włochy
Chorwacja
Luxemburg
Holandia
Norwegia
Austria                         
Polska
Portugalia
Rosja
Szwecja
Serbia
Hiszpania
Czechy
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania

Północna i 
Południowa 

Ameryka
Argentyna
Brazylia
Kanada
Kostaryka
Kuba
Meksyk
Urugwaj
Stany Zjednoczone

Azja
Bangladesz
Chiny
Indie
Indonezja
Iran
Izrael
Japonia
Korea
Pakistan
Filipiny
Syria
Tajlandia
Wietnam

Australia i 
Nowa Zelandia

Afryka
Egipt
Ghana
Libia
RPA
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Napromienianie Napromienianie żżywnoywnośści w UEci w UE
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Dyrektywa ogDyrektywa ogóólna 1999/2/EClna 1999/2/EC

Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczParlamentu Europejskiego i Rady UE dotycząąca ca żżywnoywnośści oraz ci oraz 

skskłładnikadnikóów w żżywnoywnośści poddawanych dziaci poddawanych działłaniu promieniowania aniu promieniowania 

jonizujjonizująącegocego

Aspekty ogAspekty ogóólne i techniczne lne i techniczne 

Znakowanie Znakowanie żżywnoywnośści napromienionejci napromienionej

Warunki dopuszczeniaWarunki dopuszczenia

UrzUrzęędowa kontroladowa kontrola
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ŹŹrróóddłła promieniowaniaa promieniowania

Dopuszcza siDopuszcza sięę stosowanie naststosowanie nastęępujpująących cych źźrróódedełł
promieniowaniapromieniowania

Promieniowanie Gamma z Promieniowanie Gamma z 
radioizotopradioizotopóów Cow Co60 60 lub Cslub Cs137137

Promienie X wytwarzane w urzPromienie X wytwarzane w urząądzeniach dzeniach 
pracujpracująących na poziomie 5cych na poziomie 5 MeVMeV

Elektrony wytwarzane w urzElektrony wytwarzane w urząądzeniach dzeniach 
pracujpracująących na poziomie energii 10 cych na poziomie energii 10 MeVMeV
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ŹŹrróóddłło kobaltoweo kobaltowe

Pulpit 
sterowniczy

Osłona betonowa

Transporter

Rozładunek 
napromieniowa
nych
produktów

Załadunek

Rama ze 
źródłami 

kobaltu-60

Basen z 
wodą do 

przechowy
wania 
źródeł

Komora 
radiacyjna



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
ul. Dorodna 16, 03ul. Dorodna 16, 03--195 Warszawa195 Warszawa
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Akcelerator elektronAkcelerator elektronóóww
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ZnakowanieZnakowanie

Dyrektywa ramowa 1999/2/WE o napromieniowaniu Dyrektywa ramowa 1999/2/WE o napromieniowaniu 
żżywnoywnośścici

Wszystkie Wszystkie śśrodki sporodki spożżywcze ktywcze któóre sre sąą napromieniowane bnapromieniowane bąąddźź
zawierajzawierająą napromieniowane sknapromieniowane skłładniki musza byadniki musza byćć znakowane znakowane 

( niezale( niezależżnie od ilonie od ilośści skci skłładnikadnikóów)w)
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Dyrektywa wykonawcza 1999/03/ECDyrektywa wykonawcza 1999/03/EC

Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczy ustalania obowiParlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczy ustalania obowiąązujzująącej cej 

listy produktlisty produktóów w żżywnoywnośściowych i dodatkciowych i dodatkóów, ktw, któóre mogre mogąą bybyćć

napromieniowane i dystrybuowane w Unii.napromieniowane i dystrybuowane w Unii.

Przyprawy suche, w tym suszone aromatyczne zioPrzyprawy suche, w tym suszone aromatyczne ziołła, przyprawy a, przyprawy 
korzenne i przyprawy warzywne korzenne i przyprawy warzywne (10 kGy)(10 kGy)

Lista pozytywna dla UELista pozytywna dla UE
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NiemcyNiemcy

IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t]

20032003 20042004 20052005

ZioZiołła, przyprawya, przyprawy 778,5778,5 767,6767,6 392,9392,9

Warzywa suszoneWarzywa suszone 80,780,7 27,327,3 78,778,7
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BelgiaBelgia

IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t]

20032003 20042004 20052005

ZioZiołła, przyprawya, przyprawy 468,5468,5 496,0496,0 217,8217,8

Warzywa Warzywa 144,1144,1 143,4143,4 112,8112,8

ŻŻabie udkaabie udka 2501,52501,5 2688,42688,4 3225,73225,7

DrDróób, dziczyznab, dziczyzna 915,5915,5 219,8219,8 883,9883,9

MiMięęso so 159,4159,4 966,8966,8 213,7213,7

Krewetki Krewetki 624,5624,5 685,7685,7 541,4541,4

Jaja Jaja 419,0419,0 168,9168,9 665,1665,1

Ryby Ryby 289,5289,5 191,9191,9 118,2118,2



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
ul. Dorodna 16, 03ul. Dorodna 16, 03--195 Warszawa195 Warszawa

telefon (22) 863 84 39 etelefon (22) 863 84 39 e--mail: sprupr@wp.plmail: sprupr@wp.pl

FrancjaFrancja

IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t]

20032003 20042004 20052005

ZioZiołła, przyprawy i a, przyprawy i 
warzywa suszonewarzywa suszone

898898 205205 134,3134,3

ŻŻabie udkaabie udka 10061006 813813 939,8939,8

DrDróóbb 22902290 635635 1849,21849,2

Krewetki Krewetki -- 2020 10,510,5

Guma arabskaGuma arabska 141141 2828 132,7132,7
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HolandiaHolandia

IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t]

20032003 20042004 20052005

ZioZiołła, przyprawya, przyprawy 1756,81756,8 1638,41638,4 1141,11141,1

Warzywa Warzywa 
liofilizowaneliofilizowane

2191,22191,2 1088,01088,0 880,8880,8

DrDróóbb 95,295,2 23,223,2 52,852,8

Krewetki Krewetki 196,8196,8 284,8284,8 68,868,8

CzCzęśęści ci żżabab 184,0184,0 64,064,0 124,0124,0
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OgOgóólna ilolna ilośćść napromienowanyj napromienowanyj żżywnoywnośści ci 
w krajach UEw krajach UE

IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t]

20032003 20042004 20052005

NiemcyNiemcy 870,28870,28 795,63795,63 471,76471,76

BelgiaBelgia 5928,05928,0 3776,63776,6 7279,27279,2

FrancjaFrancja 4383,04383,0 1802,01802,0 3111,03111,0

HolandiaHolandia 5589,65589,6 4768,84768,8 3299,23299,2

WWęęgrygry -- -- 110,8110,8

Republika CzeskaRepublika Czeska -- 460,8460,8 85,385,3
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Napromienianie Napromienianie żżywnoywnośścici w Polscew Polsce
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Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeo bezpieczeńństwie stwie żżywnoywnośści i ci i żżywieniaywienia

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 171Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 171
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Ustawa okreUstawa okreśśla wymagania i procedury la wymagania i procedury 
niezbniezbęędne dla zapewnienia bezpieczedne dla zapewnienia bezpieczeńństwa stwa 
żżywnoywnośści i ci i żżywienia zgodnie z przepisami ywienia zgodnie z przepisami 
rozporzrozporząądzenia nr 178/2002 Parlamentu dzenia nr 178/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiajustanawiająącego ogcego ogóólne zasady i wymagania lne zasady i wymagania 

prawa prawa żżywnoywnośściowego, powociowego, powołłujująącego cego 
Europejski UrzEuropejski Urząąd do Spraw Bezpieczed do Spraw Bezpieczeńństwa stwa 
ŻŻywnoywnośści oraz ustanawiajci oraz ustanawiająącego procedury w cego procedury w 

sprawie bezpieczesprawie bezpieczeńństwa.stwa.
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ŚŚrodki sporodki spożżywcze mogywcze mogąą bybyćć poddawane napromienianiu poddawane napromienianiu 
promieniowaniem jonizujpromieniowaniem jonizująącym wycym wyłąłącznie w celu:cznie w celu:

•• Zmniejszenia liczby przypadkZmniejszenia liczby przypadkóów chorw choróób spowodowanych b spowodowanych 
spospożżyciem yciem żżywnoywnośści przez niszczenie drobnoustrojci przez niszczenie drobnoustrojóów w 
chorobotwchorobotwóórczych;rczych;

•• Zapobiegania psuciu siZapobiegania psuciu sięę żżywnoywnośści przez opci przez opóóżżnienie lub nienie lub 
powstrzymanie procespowstrzymanie procesóów rozkw rozkłładu i przez niszczenie adu i przez niszczenie 
mikroorganizmmikroorganizmóów odpowiedzialnych za te procesy;w odpowiedzialnych za te procesy;

•• PrzedPrzedłłuużżenia okresu przydatnoenia okresu przydatnośści do spoci do spożżycia przez hamowanie ycia przez hamowanie 
naturalnych procesnaturalnych procesóów biologicznych zwiw biologicznych zwiąązanych z dojrzewaniem zanych z dojrzewaniem 
lub kielub kiełłkowaniem;kowaniem;

•• UsuniUsunięęcia organizmcia organizmóów szkodliwych dla zdrowia row szkodliwych dla zdrowia rośślin lub dla lin lub dla 
żżywnoywnośści pochodzenia roci pochodzenia rośślinnegolinnego
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Napromienianie Napromienianie żżywnoywnośści ci 
promieniowaniem jonizujpromieniowaniem jonizująącym jest dopuszczalnecym jest dopuszczalne

wywyłąłącznie jecznie jeżżeli:eli:

•• Nie stanowi zagroNie stanowi zagrożżenia dla zdrowia i enia dla zdrowia i żżycia czycia człłowieka;owieka;

•• Jest korzystne dla konsumentJest korzystne dla konsumentóów;w;

•• Jest uzasadnione technologicznie oraz nie bJest uzasadnione technologicznie oraz nie bęędzie dzie 
wykonywane w celu zastwykonywane w celu zastęępowania wymagapowania wymagańń
zdrowotnych oraz warunkzdrowotnych oraz warunkóów sanitarnych i higienicznych w sanitarnych i higienicznych 
w produkcji i obrocie w produkcji i obrocie żżywnoywnośściciąą;;

•• ŻŻywnoywnośćść poddawana temu napromienianiu spepoddawana temu napromienianiu spełłnia nia 
obowiobowiąązujzująące wymagania zdrowotne.ce wymagania zdrowotne.



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
ul. Dorodna 16, 03ul. Dorodna 16, 03--195 Warszawa195 Warszawa

telefon (22) 863 84 39 etelefon (22) 863 84 39 e--mail: sprupr@wp.plmail: sprupr@wp.pl

GGłłóówny Inspektor Sanitarny wny Inspektor Sanitarny 
przekazuje do Komisji Europejskiej coroczne przekazuje do Komisji Europejskiej coroczne 

informacje o zakinformacje o zakłładach lub jednostkach adach lub jednostkach 
organizacyjnych podmiotorganizacyjnych podmiotóów dziaw działłajająących na cych na 

rynku sporynku spożżywczym dokonujywczym dokonująących cych 
napromieniania napromieniania żżywnoywnośści promieniowaniem ci promieniowaniem 

jonizujjonizująącym, w szczegcym, w szczegóólnolnośści dotyczci dotycząące ce 
rodzaju i ilorodzaju i ilośści ci śśrodkrodkóów spow spożżywczych ywczych 
poddawanych napromienianiu oraz poddawanych napromienianiu oraz 

stosowanych dawek promieniowania.stosowanych dawek promieniowania.



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
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Minister wMinister włłaaśściwy do spraw zdrowia ciwy do spraw zdrowia 
okreokreśśla, w drodze rozporzla, w drodze rozporząądzenia:dzenia:

•• ŚŚrodki sporodki spożżywcze ktywcze któóre mogre mogąą bybyćć poddawane poddawane 
napromienianiu, maksymalne dopuszczalne dawki oraz napromienianiu, maksymalne dopuszczalne dawki oraz 
dozwolone dozwolone źźrróóddłła promieniowania jonizuja promieniowania jonizująącego,cego,

•• SzczegSzczegóółłowe warunki napromieniania owe warunki napromieniania żżywnoywnośści, w tym ci, w tym 
wymagania dotyczwymagania dotycząące urzce urząądzedzeńń ssłłuużążących do cych do 
napromieniania oraz procedury pomiarowe.napromieniania oraz procedury pomiarowe.



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
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telefon (22) 863 84 39 etelefon (22) 863 84 39 e--mail: sprupr@wp.plmail: sprupr@wp.pl

ZezwolenieZezwolenie

GGłłóówny Inspektor Sanitarny zezwoliwny Inspektor Sanitarny zezwoliłł na stosowanie w na stosowanie w 
Polsce zabiegu utrwalania promieniowaniem Polsce zabiegu utrwalania promieniowaniem 

jonizujjonizująącym nastcym nastęępujpująących cych śśrodkrodkóów spow spożżywczych:ywczych:

Rodzaj Rodzaj śśrodka sporodka spożżywczegoywczego Cel napromienieniaCel napromienienia
ZiemniakiZiemniaki hamowanie kiehamowanie kiełłkowaniakowania

CebulaCebula hamowanie kiehamowanie kiełłkowaniakowania

CzosnekCzosnek hamowanie kiehamowanie kiełłkowaniakowania

PieczarkiPieczarki zahamowanie wzrostu i starzenia sizahamowanie wzrostu i starzenia sięę
grzybgrzybóóww

Przyprawy suche, w tym suszone Przyprawy suche, w tym suszone 
aromatyczne zioaromatyczne ziołła, przyprawy a, przyprawy 
korzenne i przyprawy warzywnekorzenne i przyprawy warzywne

obniobniżżenie zanieczyszczeenie zanieczyszczeńń biologicznychbiologicznych

Pieczarki suszonePieczarki suszone obniobniżżenie zanieczyszczeenie zanieczyszczeńń biologicznychbiologicznych

Suszone warzywaSuszone warzywa obniobniżżenie zanieczyszczeenie zanieczyszczeńń biologicznychbiologicznych



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
ul. Dorodna 16, 03ul. Dorodna 16, 03--195 Warszawa195 Warszawa

telefon (22) 863 84 39 etelefon (22) 863 84 39 e--mail: sprupr@wp.plmail: sprupr@wp.pl

Napromienianie Napromienianie żżywnoywnośścici w Polscew Polsce

IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t]

20042004 20052005

Przyprawy, zioPrzyprawy, ziołła aromatyczne, a aromatyczne, 
warzywa suszonewarzywa suszone

680,7680,7 663,6663,6

IChTJ WarszawaIChTJ Warszawa

IloIlośćść [t][t] IloIlośćść [t][t]

20042004 20052005

ZioZiołłaa 47,847,8 23,423,4

MITR MITR ŁŁóóddźź
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DoDośświadczalna Stacja wiadczalna Stacja 
Utrwalania PUtrwalania Płłododóów Rolnychw Rolnych
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Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
ul. Dorodna 16, 03ul. Dorodna 16, 03--195 Warszawa195 Warszawa

telefon (22) 863 84 39 etelefon (22) 863 84 39 e--mail: sprupr@wp.plmail: sprupr@wp.pl

Hala technologicznaHala technologiczna
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Zalety metody radiacyjnejZalety metody radiacyjnej

DuDużża skutecznoa skutecznośćść eliminacji zanieczyszczenia eliminacji zanieczyszczenia 
mikrobiologicznegomikrobiologicznego

Brak pozostaBrak pozostałłoośści toksycznychci toksycznych

WzglWzglęędnie szybka realizacja procesudnie szybka realizacja procesu

Brak zagroBrak zagrożżenia dla enia dla śśrodowiskarodowiska

Brak negatywnych efektBrak negatywnych efektóów temperaturowych w temperaturowych 
zabieguzabiegu

MoMożżliwoliwośćść realizacji procesu w opakowaniach realizacji procesu w opakowaniach 
zbiorczych i jednostkowychzbiorczych i jednostkowych

Brak zmian cech jakoBrak zmian cech jakośściowychciowych



Instytut Chemii i Techniki JInstytut Chemii i Techniki Jąądrowejdrowej
ul. Dorodna 16, 03ul. Dorodna 16, 03--195 Warszawa195 Warszawa
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PodsumowaniePodsumowanie

Radiacyjna metoda utrwalania Radiacyjna metoda utrwalania żżywnoywnośści nie jest i nie bci nie jest i nie bęędzie dzie 
metodmetodąą uniwersalnuniwersalnąą, podobnie jak i inne metody utrwalania. , podobnie jak i inne metody utrwalania. 
Wykorzystanie jej skutecznoWykorzystanie jej skutecznośści polega na:ci polega na:

eliminacji lub redukcji drobnoustrojeliminacji lub redukcji drobnoustrojóów chorobotww chorobotwóórczych do rczych do 
poziomu zapewniajpoziomu zapewniająącego bezpieczecego bezpieczeńństwo jej konsumpcji;stwo jej konsumpcji;

zapobieganiu psuciu sizapobieganiu psuciu sięę żżywnoywnośści poprzez eliminacjci poprzez eliminacjęę bakterii, bakterii, 
plepleśśni, grzybni, grzybóów i pasow i pasożżytytóów powodujw powodująących jej rozkcych jej rozkłład;ad;

przedprzedłłuużżenie okresu skenie okresu skłładowania adowania śświewieżżych owocych owocóów i warzyw w i warzyw 
poprzez hamowanie naturalnych procespoprzez hamowanie naturalnych procesóów biologicznych w biologicznych 
zwizwiąązanych z dojrzewaniem, kiezanych z dojrzewaniem, kiełłkowaniem czy kowaniem czy 
starzeniem sistarzeniem sięę tych produkttych produktóów.w.



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę



radiochemia 
metody i technologie
rozdzielcze

chemia radiacyjna

fizyka radiacyjna

badania strukturalne

chemia analityczna 
analiza aktywacyjna

radiobiologia 
ochrona zdrowia 
przed 
promieniowaniem

przemysłowa 
elektronika jądrowa

ochrona środowiska 
technologie 
i diagnostyka

technologie
radiacyjne

techniki jądrowe 
w inżynierii materiałowej
oraz procesowej

radioizotopowa 
diagnostyka 
obiektów inżynierskich

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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Samodzielne Laboratorium 
Identyfikacji 

Napromieniowania żywności 
IChTJ

W. Stachowicz  

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

www.ichtj.waw.pl
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CO WIEMY O NAPROMIENIOWANEJ ŻYWNOŚCI ?

Napromieniowana żywność jest bezpieczna dla zdrowia i nie zawiera   

izotopów promieniotwórczych.   
Codex Alimentarius, Vol.XV:  FAO/WHO Codex General Standard for Irradiated Foods, 

CODEX TAN 106-1983, Rev. 1-.2003

Napromieniowana prawidłowo żywność nie różni się smakiem, zapachem i  

wyglądem od żywności nie napromieniowanej, a jest od niej trwalsza,

a      j e d n a k
napromieniowana żywność musi być w specjalny sposób oznakowana  

(Codex Alimentarius, Vol.XV, Dyrektywy UE);

a  w  Unii Europejskiej obowiązują znaczne ograniczenia w obrocie

napromieniowaną żywnością

www.ichtj.waw.pl
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Konferencja Genewska w 1988 roku 

„O potrzebie wykrywania 
napromieniowanej żywności”

36.5. Rządy państw sygnatariuszy 
Konferencji powinny rozwijać badania             
nad metodami wykrywania żywności 
napromieniowanej, aby umożliwić
niezależną kontrolę żywności w tym 
zakresie. 

Kontrola taka ma podstawowe znaczenie 
dla płynności międzynarodowego                         
obrotu utrwalaną i konserwowaną
żywnością, ugruntowując zaufanie 
konsumentów do obowiązującego 
systemu kontroli i znakowania żywności.

www.ichtj.waw.pl
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DO WYKRYWANIA NAPROMIENIOWANEJ ŻYWNOŚCI 
STOSOWANE SĄ SPECJALNE METODY ANALITYCZNE

 zadna z obecnie  znanych metod  analitycznych  stosowanych  do    
kontroli jakości żywności nie daje możliwości odróżnienie produktu 
napromieniowanego od nie napromieniowanego 

Wykrywanie  napromieniowania umożliwia:

kontrolę żywności  importowanej z różnych stron świata

kontrolę respektowania ograniczeń dotyczących dystrybucji
określonych rodzajów napromieniowanej żywności w kraju.

kontrolę właściwego znakowania żywności zgodnie z wymaganiami
Unii Europejskiej

www.ichtj.waw.pl
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NAPROMIENIOWANIA ŻYWNOŚCI W 
POLSCE

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych 
substancji dodatkowych oraz innych składników żywności, które mogą być
poddane działaniu promieniowania jonizującego

• wymagane jest znakowania napromieniowanej żywności oraz

• zezwala się poddawać napromieniowaniu i kierować na rynek     
wewnętrzny : 

ziemniaki,  cebulę,  czosnek,   pieczarki, 

przyprawy, suszone pieczarki, suszone warzywa

www.ichtj.waw.pl



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Certyfikat Akredytacji SLINŻ-
IChTJ

ważny do roku 2010
upoważnia    Laboratorium do 

wykonywania  badań identyfikacji 
napromieniowania   żywności                         
i wydawania autoryzowanych 
raportów z wynikami badań

Procedury badawcze stosowane                        
w Laboratorium są zgodne z normami: 

- PN-EN 1786;

- PN-EN 1787;

- PN-EN 1788;

- PN-EN 13708;

- PN-EN 13751 

www.ichtj.waw.pl
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NAPROMIENIOWANIE ŻYWNOŚCI W UNII 
EUROPEJSKIEJ

Dyrektywa ogólna 1999/2/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady UE regulująca problem żywności oraz 

składników żywności, które poddano działaniu promieniowania 
jonizującego

wymaga bezwzględnie od producentów znakowania napromieniowanej
żywności oraz zawiera następujące stwierdzenie:

„Kraje  członkowskie UE muszą wymagać, aby metody 
analityczne stosowane na ich terenie do wykrywania 

napromieniowanej żywności były walidowane i zgodne
z normami europejskimi CEN”

www.ichtj.waw.pl
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NAPROMIENIOWANIE ŻYWNOŚCI W UNII 
EUROPEJSKIEJ

Dyrektywa wykonawcza 1999/03/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustala  listę produktów żywnościowych, 
które mogą być aktualnie napromieniowane i rozpowszechniane we 
wszystkich krajach Unii.

• Niektóre kraje, w których wydano zezwolenia na napromieniowywanie 
innych produktów (Francja, Belgia, Holandia, Polska) mogą je nadal 
napromieniowywać i rozpowszechniać,  lecz wyłącznie na swoim terenie. 

• We wszystkich krajach UE mogą być napromieniowane i dostępne po 
napromieniowaniu w handlu następujące produkty:

Suszone zioSuszone ziołła, przyprawy i warzywaa, przyprawy i warzywa

www.ichtj.waw.pl
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Wykrywanie napromieniowania żywności 
zawierającej kości i inne składniki 

zmineralizowane

Metoda oparta na normie PN-EN 1786,   akredytowana

Metoda spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego 
(EPR/ESR)

Zastosowanie: wykrywanie napromieniowania w
• drobiu  (kości)
• mięsie zwierząt rzeźnych  (kości)
• rybach  (ości) 
• mięczakach  (muszle)
• jajach (skorupka)

www.ichtj.waw.pl
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Spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR- MINI 10

www.ichtj.waw.pl
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Sygnały EPR (pierwsza pochodna) kości napromieniowanego 
kurczęcia

A - kość nie napromieniowana

B - napromieniowana kość udowa

C - napromieniowana kość mostkowa       
dawka: 3,5 kGy

g1

www.ichtj.waw.pl
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Wykrywanie napromieniowania żywności 
zawierającej krystaliczną celulozę

Metoda oparta na normie PN-EN 1787,  akredytowana

Metoda spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego 
(EPR/ESR)

Zastosowanie: wykrywanie napromieniowania w
• orzechach (łupiny)
• owocach (pestki) i nasionach (łupiny) 
• truskawkach (nasionka)
• niektórych przyprawach  (np. papryka)

www.ichtj.waw.pl
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Sygnały EPR (pierwsza pochodna) nasionek zdjętych ze świeżej truskawki

www.ichtj.waw.pl

A - truskawka nie napromieniowana

B - truskawka napromieniowana 
dawka 2 kGy
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Wykrywanie napromieniowania żywności 
zawierającej krystaliczne cukry

Metoda oparta na normie PN-EN 13708, akredytowana 

Metoda spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego 
(EPR/ESR)

Zastosowanie: wykrywanie napromieniowania w
• suszonych i kandyzowanych owocach (rodzynki, figi, daktyle ..)

www.ichtj.waw.pl
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www.ichtj.waw.pl

Sygnały EPR (pierwsza pochodna) suszonych owoców

Nie napromieniowane

Napromieniowane 3kGy

Nie napromieniowane

Napromieniowane 3kGy

figi

daktyle
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Wykrywanie napromieniowania żywności, z której     
mogą być izolowane minerały krzemianowe

Metoda oparta na normie PN-EN 1788,  akredytowana

Metoda pomiaru termoluminescencji (TL)

Zastosowanie: wykrywanie napromieniowania w

• przyprawach i ziołach oraz w ich mieszankach
• krewetkach
• owocach w całości ( np. jabłka) 
• warzywach w całości (np. ziemniaki, cebula)
• suszonych warzywach
• grzybach

www.ichtj.waw.pl
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Czytnik termoluminescencji

www.ichtj.waw.pl
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Pomiar termoluminescencji TL

Materiał
organiczny

Foto 
powielacz

ultradźwięki przesiewanie, 
płukanie

przeniesienie 
minerałów

Oddzielenie 
gęstościowe przy 

użyciu poliwolframu

minerały

Płyta grzejna 
Czytnik TL

dopromieniowanie
Krzywa 

świecenia 1

Zapis 1

Krzywa 
świecenia 2

Zapis 2

www.ichtj.waw.pl
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Badanie metodą termoluminescencji suszonego majeranku

Kryteria oceny wyniku analizy TLKryteria oceny wyniku analizy TL

KTL większe od 0,1 - próbka 
napromieniowania

KTL mniejsze od 0,1 - próbka                        
nie napromieniowana

Maksimum świecenia w granicach              
1500-2500 C - próbka napromieniowania

Maksimum świecenia powyżej 3000C -
próbka nie napromieniowana
KTL: stosunek intensywności świecenia przed i po 
napromieniowaniu dawką normalizującą 1 kGy

KTL=(1,91*102)/(1,66*105)= 0,001 KTL=(7,21*105)/(2,28*105)=3,2

www.ichtj.waw.pl
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www.ichtj.waw.pl

Wykrywanie napromieniowania 
żywności metodą luminescencji 

stymulowanej impulsami światła (PSL)
Metoda oparta na normie PN-EN 13751 
akredytowana 
Metoda skriningowa

Metoda oparta na zliczaniu impulsów świetlnych 
wyzwalanych krótkimi błyskami światła IR

Zastosowanie:  wykrywanie napromieniowania

• przypraw i ziół oraz ich mieszanek

• skorupiaków i mięczaków

• suszonych warzyw i grzybów
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Metodyka pomiaru   I
Pomiarów dokonuje się za pomocą zestawu SURRC PPSL 

produkcji szkockiej wyposażonego w impulsowe źródło

promieniowania podczerwonego (diody) i fotopowielacz

• Próbki w całości, rozkruszone lub sproszkowane 

umieszcza się na szalkach Petriego o średnicy 50 mm

• Po uruchomieniu błysków świetlnych następuje automatyczne 

zliczanie impulsów świetlnych

• Czas pomiaru wynosi od 15 do 60 sekund

www.ichtj.waw.pl



Metodyka pomiaru  II

• Podstawą kwalifikacji próbek jest liczba rejestrowanych przez 
fotopowielacz zestawu pomiarowego impulsów świetlnych

• Ustalane są wartości progowe stanowiące podstawę kwalifikacji 
próbek: wartość progowa dolna - 700 imp. wartość progowa 
górna - 5.000 imp. (przyprawy i zioła) 

• Liczba impulsów niższa od 700 świadczyć może, że próbka nie 
jest napromieniowana

• Liczba impulsów znacznie wyższa od 5.000 świadczy, że 
próbka jest napromieniowana

• uwiarygodnienie wyników uzyskuje się stosując 
dopromieniowanie próbek i ponowny pomiar PPSL

• wyniki pośrednie 700 imp.< X imp.< 5.000 imp. i niepewne 
wymagają potwierdzenia metodą TL  



Zestaw   SURRC do pomiarów PPSL



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Wykrywanie napromieniowania żywności
metodą kometową DNA

Metoda oparta na normie PN-EN 13784
nie stosowana w praktyce; opracowana i przetestowana w SLINŻ

Rejestracja mikroskopowa uszkodzeń DNA w pojedynczych komórkach 
metoda screeningowa (w pełni miarodajne są tylko wyniki negatywne)

Zastosowanie: wykrywanie napromieniowania w

• mięsie zwierzęcym, drobiowym, w mięsie ryb
• warzywach, owocach
• zbożach, roślinach strączkowych

www.ichtj.waw.pl



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

ocena 
mikroskopowa

izolacja 
komórek

filtrowanie do 
probówki

osadzanie komórek       
w warstwie agarowej      

na szkiełku 
mikroskopowym

liza komórek

dodano detergent buforowy 
(2,5% SDS)

szybka elektroforeza

2 V / cm; 2 min

barwienie

Srebrzenie lub barwienie 
(EtBr, PI, AO, DAPI, 

YOYO, SYBR)

www.ichtj.waw.pl



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Metoda kometowa DNA
Obrazy mikroskopowe komórek wydzielonych z mięsa wołowego

0 kGy

1,5 kGy

3,0 kGy

barwienie DAPI srebrzenie

Oceny  dokonuje  się na podstawie 
obserwacji   kilkunastu   „kometek”
na jednym obrazie mikroskopowym 

www.ichtj.waw.pl



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Wykrywanie napromieniowania żywności 
zawierającej nasiona i pestki

Metoda nieznormalizowana
nie stosowana w praktyce; opracowana i przetestowana w SLINŻ

Metoda polega na statystycznej ocenie efektywności i szybkości kiełkowania 
nasion i pestek

Zastosowanie: wykrywanie napromieniowania w

• ziarnach zbóż
• pestkach owoców cytrusowych
• i innych (np. jabłka)

www.ichtj.waw.pl



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Badanie kiełkowania
Wykrywanie napromieniowania w  zbożach

Metoda oparta jest na statystycznej 
ocenie efektywności oraz szybkości 

kiełkowania nasion

www.ichtj.waw.pl



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Wykrywanie napromieniowania żywności 
zawierającej tłuszcze

Metoda oparta na normie  PN-EN 1784  
nie stosowana w praktyce; opracowana i przetestowana w SLINŻ

Wyższe węglowodory wydzielone z frakcji tłuszczowej żywności są badane 
metodą chromatografii gazowej

Zastosowanie: wykrywanie napromieniowania w tłuszczu wydzielonym z:
• drobiu
• mięsa zwierząt rzeźnych
• jaj
• serów twardych
• owoców awokado

www.ichtj.waw.pl



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Wykrywanie napromieniowania żywności metodą
analizy GC węglowodorów pochodnych lipidów

www.ichtj.waw.pl

ODDZIELENIE OD TRÓJGLICERYDÓW 
PRZY POMOCY CHROMATOGRAFII 

FLORISILOWEJ

EKSTRAKCJA 
TŁUSZCZU

SOXHLET WYPARKA 
PRÓŻNIOWA

KOLUMNA 
FLORISILOWA

WYDZIELANIE 
TŁUSZCZU

ANALIZA ELUENTU METODĄ
CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

OCENA 
CHROMATOGRAMU



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Powstawanie węglowodorów typu Cn-1 i Cn-2:1 z cząsteczki 
trójglicerydu pod wpływem promieniowania jonizującego 

(wg Nawara)

OOC

OOC

O

CH2 R1CO CH2

R2

R3

H2C

HC

H2C

- +
α β

Zerwanie wiązania w pozycji α - powstają węglowodory typu Cn-1, ;

Zerwanie wiązania w pozycji β - powstają węglowodory typu Cn-2:1, 

www.ichtj.waw.pl



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Chromatogram GC frakcji węglowodorowej wydzielonej z mięsa 
wołowego

wołowina nie napromieniowana

wołowina napromieniowana dawką 7kGy

N-eikozan

20:0

N-eikozan

20:0

www.ichtj.waw.pl



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Próbki żywności zbadane w roku 2006 w SLINŻ:  478 szt.

www.ichtj.waw.pl
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Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Asortyment produktów zbadanych w SLINŻ w 

orzechy
7,3%

drób, ryby
3,6%

truskawki
1,5%

inne
1,7%

krwewtki
18,6%

farmaceutyki 
ziołowe
21,7%

susz warzywny, 
warzywa

5,4%

przyprawy, zioła
40,2%

www.ichtj.waw.pl

2006



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Klasyfikacja próbek zbadanych w SLINŻ w 2006

nienapromieniowane 93,7 %

napromieniowane 6,3  %



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

telefon (22) 811 30 21, fax (22) 811 19 17

Jak sprawdzić czy żywność jest 
napromieniowana ???

To proste,

wystarczy zgasić
światło !!!

www.ichtj.waw.pl



SZTUCZNE MATERIAŁY 
IMPLANTACYJNE – ROLA 

BIOMATERIAŁÓW W INŻYNIERII 
TKANKOWEJ 

Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka
Akademia Medyczna w Warszawie  



WSKAZANIA DO REKONSTRUKCJI
TKANEK

• Wady wrodzone 
• Wypadki
• Zabiegi operacyjne ze wskazań

medycznych (nowotwory)
• Uszkodzenia będące następstwem 

patologii



PRZESZCZEP AUTOGENNY



Po co szukać innych rozwiązań?
Wady przeszczepów autogennych

• Ograniczona ilość tkanki kostnej
• Przedłużenie czasu operacji
• Dolegliwości w miejscu pobrania

(u 13% - 20% trwające do roku)
• Możliwe powikłania w miejscu pobrania



Zarządzenie ministra zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie 
Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

http://www.biotechnolog.net/zarzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-czerwca-2006-r-w-sprawie-krajowego-centrum-bankowania-tkanek-i-komorek/
http://www.biotechnolog.net/zarzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-czerwca-2006-r-w-sprawie-krajowego-centrum-bankowania-tkanek-i-komorek/




Po co szukać innych rozwiązań?
Wady przeszczepów allogenicznych

• Przeszczepy allogeniczne –
• ryzyko przeniesienia zakażeń

wirusowych (HIV, HCV, HBV)
• Ograniczona dostępność materiału



National Geographic 1989

MATERIAŁY STOSOWANE 
W 

REKONSTRUKCJI TKANEK

METALE
stal nierdzewna
tytan i jego stopy 
stopy Co-Cr

CERAMIKI
hydroksyapatyt i inne Ca-P
tlenek glinu
szkło biologiczne
węgiel

POLIMERY
Kauczuk silikonowy
Politetrafluoroetylen (PTFE)
Tereftalan polietylenu (Dacron) 
Poliuretany
Polimetakrylan
hydroksyetylu(PHEMA)
PVA, PGA, PLA
Poli(ε-kaprolakton)
Poliwęglany



Po co szukać innych rozwiązań?
Wady sztucznych materiałów 

implantacyjnych

• Ograniczone zdolności do tworzenia 
aktywnego połączenia z tkankami 
(obluzowywanie)

• Drażniący efekt produktów zużycia
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INŻYNIERIA TKANKOWA –

ALTERNATYWA DLA 

BIOSTATYCZNYCH
PRZESZCZEPÓW 

ALLOGENICZNYCH

BIOMATERIAŁÓW
INŻYNIERSKICH

PRZESZCZEPÓW 
AUTOGENNYCH



INŻYNIERIA TKANKOWA

interdyscyplinarna dziedzina angażująca 
wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych

oraz inżynierską metodologię
w celu uzyskania biologicznych 

substytutów służących odtworzeniu, 
podtrzymaniu lub ulepszeniu funkcji 

tkanek.

Według: R. Langer, J.P.Vacanti, Science 260, 1993,





biopsja

osnowa
(scaffold)

autogenny 
przeszczep 

tkanki

komórki

PACJENT



PRODUKT INŻYNIERII TKANKOWEJ

+



2 1 2 4 3 18 33 50
94

132

244

307

408

552

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba artykułów  w bazie MEDLINE 
pod hałem: 

” SCAFFOLD and TISSUE ENGINEERING”





izolacja

tworzenie
tkanki

proliferacja
(różnicowanie)

osadzanie
komórek



Cechy podłoża istotne dla zachowania się komórek w 

hodowli in vitro

• charakterystyka chemiczna
– kolagen, polimery syntetyczne, ................

• topografia powierzchni
• geometria

– żel, siateczka, gąbka, rurki
• struktura

– stopień porowatości, rozmieszczenie, orientacja, wewnętrzne połączenia porów
• właściwości fizyczne

– sztywność, elastyczność, przewodność, przepuszczalność dla płynów i gazów
• degradowalność

– stopień degradacji, sposób degradacji, produkty degradacji

PODŁOŻE MUSI BYĆ JAŁOWE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Komórki i włókna nerwowe na odpowiednio zmodyfikowanym podłożu

Patrick Tresco: "It shows the public the biomedical research community's
level of achievement, just as the Olympic Games demonstrate

a high level of athletic accomplishment"

www.utah.edu/unews



Instrument w inżynierii komórek in vitro

„Surface micropatterning” – metoda litografii

komórki transfekowane
w celu zwiększenia ekspresji 

receptora dla EGF

obszary z naniesionym EGF Ito, Biomaterials 1999



PLLA, 0h UV kopolimer PEG5-PLLA20, 0h UV

kopolimer PEG5-PLLA20, 10h UV kopolimer PEG5-PLLA20, 24h UV



kopolimer PEG5-PLLA20, 0h UV

topografia powierzchni

wpływ pośredni
( w tym przypadku)

kopolimer PEG5-PLLA20, 24h UV PLLA, 0h UV



PEGUV 
(PEG/PLA w 1H-NMR)

niespecyficzna adhezja protein 

przyleganie i rozpłaszczanie komórek





Znaczenie sztywności podłoża (?)

wielowarstwowe
podłoże

żywotność
komórek 

B. Polak et al. Journal of Physics: Condensed Matter



Cechy biomateriału wpływające na 
przyleganie i funkcje komórek

Zwilżalność powierzchni
Energia powierzchniowa
Krystaliczność
Ładunek powierzchniowy
Topografia powierzchni
Wielkość i rozmieszczenie porów
Właściwości mechaniczne powierzchni



izolacja

tworzenie
tkanki

osadzanie
komórek

proliferacja
(różnicowanie)



UV-ozon EtO

Andrews, K.D., J.A. Hunt, and R.A. Black, Effects of sterilisation method on surface topography and in-
vitro cell behaviour of electrostatically spun scaffolds. Biomaterials, 2007. 28(6): p. 1014-26.



Andrews, K.D., J.A. Hunt, and R.A. Black, Effects of sterilisation method on surface topography and in-
vitro cell behaviour of electrostatically spun scaffolds. Biomaterials, 2007. 28(6): p. 1014-26.
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RUSZTOWANIE

NOWA TKANKA

IDEA ZASTĘPOWANIA SZTUCZNEJ CZĘŚCI IMPLANTU 
PRZEZ TKANKĘ BIORCY

SUBSTYTUCJA + REGENERACJA TRUDNOŚCI W KONTROLOWANIU
RESORPCJI MATERIAŁU



gamma

etanol

EtO plazma
C.E. Holy et al. / Biomaterials 22 (2001) 25}31

PLGA po 8 tyg. w PBS



RUSZTOWANIA - FUNKCJE

PODŁOŻE DLA KOMÓREK SPRZYJAJĄCE PROLIFERACJI, EW. 

RÓŻNICOWANIU I FUNKCJI KOMÓREK 

„WYPEŁNIACZ” UBYTKU O STOSOWNYM KSZTAŁCIE

PODŁOŻE DLA PRZEBUDOWY TKANKI IN VIVO Z 

UWZGLĘDNIENIEM ODBUDOWY UKRWIENIA

EW. SYSTEM MIEJSCOWEGO PODAWANIA CZYNNIKÓW 

WZROSTU



culture medium

cząsteczki „przywiązane”
do powierzchni nośnika
(transdukcja sygnału))

kontrolowane uwalnianie
enkapsulowanych protein 

(hydrożele) 

produkty       metabolizmuskładniki       odżywcze

elementy układu   

immunologicznego

substancje o

znaczeniu terapeutycznym



STERYLIZACJA =
inaktywacja substancji biologicznie aktywnych ?

AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY ALKALICZNEJ W HODOWLI OSTEOBLASTÓW
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Warunki, jakie powinien spełniać
biomateriał-rusztowanie dla komórek

Dobrze tolerowany przez tkanki
Dający się uformować w 3-wymiarowe rusztowanie do 
zasiedlenia komórkami
Degradowalny, jeśli pożądany efekt przebudowy
Dobre podłoże dla adhezji, wzrostu, ew. różnicowania 
komórek i funkcji zróżnicowanych komórek
Zachowanie pożądanych właściwości po sterylizacji



"I heard that scientists are growing human organs in lab dishes." 

"Is this true?"

www.utah.edu/unews



PRZESZCZEPY KOSTNE ALLOGENICZNE, 

BIOSTATYCZNE, ZAMROŻONE, 

STERYLIZOWANE RADIACYJNIE 

w TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Wojciech Marczyński

Z Kliniki Traumatologii i Ortopedii  
Wojskowego Instytutu Medycznego 
Centralnego Szpitala Klinicznego MON   
w Warszawie
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab.n.med. Wojciech Marczyński

Pani Profesor 

Annie Dziedzic-Gocławskiej

poświęcam





Historycznie, potrzeba poszukiwania 
metod bankowania

przeszczepów kostnych allogenicznych,
na przestrzeni lat wynikała : 

• ze wskazań do ich stosowania  
• z braku możliwości pobrania 

autogenicznych przeszczepów
w wystarczającej ilości 

Historycznie, potrzeba poszukiwania 
metod bankowania

przeszczepów kostnych allogenicznych,
na przestrzeni lat wynikała : 

• ze wskazań do ich stosowania  
• z braku możliwości pobrania 

autogenicznych przeszczepów
w wystarczającej ilości 



MacEwan 1878 r

Axhausen 1907 r

Barth 1908 r

MacEwan 1878 r

Axhausen 1907 r

Barth 1908 r



Kazimierz Ostrowski

Janusz Komender

Kazimierz Ostrowski

Janusz Komender
Anna Dziedzic - Gocławska



Banki przeszczepów kostnych

Instytut Biostruktury AM w Warszawie

Ośrodek Kriobiologii w Morawicy

Bank Przeszczepów Kostnych 

w Katowicach 

Banki przeszczepów kostnych

Instytut Biostruktury AM w Warszawie

Ośrodek Kriobiologii w Morawicy

Bank Przeszczepów Kostnych 

w Katowicach 



Cel pracyCel pracy
Prezentacja odmiennych zastosowań

przeszczepów kostnych allogenicznych

zamrożonych w traumatologii

narządu ruchu

Prezentacja odmiennych zastosowań

przeszczepów kostnych allogenicznych

zamrożonych w traumatologii

narządu ruchu





W Klinice Traumatologii i Ortopedii
entralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowe

Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Zastosowano allogeniczne, biostatyczne przeszczepy 
kostne zamrożone i radiacyjnie wyjałowione

u 2382 chorych
w  latach

od 1981  do  2005
( 24  lata )

W Klinice Traumatologii i Ortopedii
entralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowe

Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Zastosowano allogeniczne, biostatyczne przeszczepy 
kostne zamrożone i radiacyjnie wyjałowione

u 23822382 chorych
w  latach

od 1981  do  2005
( 24  lata )



Przeszczepy kostne zamrożone wyjałowione radiacyjniePrzeszczepy kostne zamrożone wyjałowione radiacyjnie

WIEK LECZONYCH

od 2 do 92 lat
średnio 43

WIEK LECZONYCH

od 2 do 92 lat
średnio 43

MarczyMarczyńńskski
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Przeszczepy kostne zamrożone wyjałowione radiacyjniePrzeszczepy kostne zamrożone wyjałowione radiacyjnie

LICZBA  LECZONYCHLICZBA  LECZONYCH

1981- 2005r1981- 2005r

48%48%52%52% 1146
mężczyzn

1146
mężczyzn

n= 2382n= 2382



1663
dorośli

1663
dorośli

Przeszczepy kostne zamrożone wyjałowione radiacyjniePrzeszczepy kostne zamrożone wyjałowione radiacyjnie

LICZBA  ANALIZOWANYCH  PRZESZCZEPÓW 

1981 - 2005r

LICZBA  ANALIZOWANYCH  PRZESZCZEPÓW 

1981 - 2005r

70%70%
30%30% 719

dzieci
719

dzieci

n = 2382n = 2382



Przeszczepy kostne zamrożone wyjałowione radiacyjniePrzeszczepy kostne zamrożone wyjałowione radiacyjnie

GRUPY  WIEKOWE  LECZONYCH
n = 2382

GRUPY  WIEKOWE  LECZONYCH
n = 2382
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Wskazania do zastosowania 
przeszczepów 

z przyczyn pourazowych

• pierwotne ubytki kości
• zaburzenia zrostu kości



PIERWOTNE, POURAZOWE 
UBYTKI KOŚCI



ZABURZENIA ZROSTU 
KOŚCI





Formy przeszczepów

z tkanki kostnej gąbczastej

mielone

„gruz” kostny

plastry

trójkąty z talerza kości biodrowej



Forma przeszczepów z tkanki 
kostnej zbitej

belki kostne
o różnej długości, grubości i szerokości  



Biorca

a

Przeszczep kostny



Cechy biorcy

Cechy przeszczepu



REVASCULARYZACJA

„pełzanie zastępcze”

(Rodrigo)

REVASCULARYZACJA

„pełzanie zastępcze”

(Rodrigo)



WARUNKI PRZEBUDOWY 
PRZESZCZEPU

Osteoindukcja

Osteokondukcja

Osteogeneza
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Osteokondukcja

Osteogeneza



Cel leczenia z użyciem 
przeszczepów

-Wypełnienie ubytku kości

-Przebudowa przeszczepu

-Zrost kości
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-Przebudowa przeszczepu

-Zrost kości
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POWIKŁANIAPOWIKŁANIA
n = 2382n = 2382

Liczba powikłań 14 - 0,7%

zapalenia - 6
martwaki - 7
wrodzony  staw  rzekomy - 1

Liczba powikłań 14 - 0,7%

zapalenia - 6
martwaki - 7
wrodzony  staw  rzekomy - 1





1.Produkowane przez Bank Tkanek różne formy 

allogenicznych przeszczepów kostnych pozwalają

na swobodę ich doboru do potrzeb operacyjnych.

1.Produkowane przez Bank Tkanek różne formy 

allogenicznych przeszczepów kostnych pozwalają

na swobodę ich doboru do potrzeb operacyjnych.



2.Allogeniczne, biostatyczne przeszczepy kostne

zamrożone zastosowano najczęściej z powodu 

pourazowych, pierwotnych ubytków kości oraz  

zaburzeń zrostu kości.

2.Allogeniczne, biostatyczne przeszczepy kostne

zamrożone zastosowano najczęściej z powodu 

pourazowych, pierwotnych ubytków kości oraz  

zaburzeń zrostu kości.



3.Przebudowa strukturalnie różnych przeszczepów  

przebiega w różnym tempie. 92,4% przeszczepów 

uległo przebudowie do pół roku po operacji.

3.Przebudowa strukturalnie różnych przeszczepów  

przebiega w różnym tempie. 92,4% przeszczepów 

uległo przebudowie do pół roku po operacji.
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Osiągnięcia warsztatu badawczego
Pani Profesor 

Anny Dziedzic-Gocławskiej
znalazły skuteczny wymiar 
w złożonym procesie walki 
z kalectwem pourazowym.

Składam HOŁD
w imieniu wyleczonych i leczących. 



Kwalifikacja wykonawców różnych 
etapów wytwarzania

Dorota Prokopczyk

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne 
Polfa S.A.



wytwarzaniem produktów leczniczych - jest 
każde działanie prowadzące do powstania 
produktu leczniczego, w tym 

zakup i przyjmowanie w miejscu wytwarzania przez 
wytwórcę materiałów używanych do produkcji, 

produkcja, 
dopuszczanie do kolejnych etapów wytwarzania, 
w tym także pakowanie lub przepakowywanie 
oraz magazynowanie i dystrybucja własnych 

produktów leczniczych, 
a także czynności kontrolne związane z tymi 

działaniami; 



Dobrą Praktyką Wytwarzania - jest praktyka, 
która gwarantuje, że produkty lecznicze są
wytwarzane i kontrolowane odpowiednio 
do ich zamierzonego zastosowania oraz 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich 
specyfikacjach i dokumentach stanowiących 
podstawę wydania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego 



• Pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu -
jest decyzja wydana przez uprawniony 
organ, potwierdzająca, że dany produkt 
leczniczy może być przedmiotem obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 



Wydanie pozwolenia, odmowa jego 
wydania, zmiana danych stanowiących 
podstawę wydania pozwolenia, 
przedłużenie terminu ważności 
pozwolenia, odmowa przedłużenia, 
skrócenie terminu jego ważności, a także 
cofnięcie pozwolenia następuje w drodze 
decyzji ministra właściwego do spraw 
zdrowia.



Wniosek o dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego, powinien zawierać
w szczególności:

opis wytwarzania produktu leczniczego 
kopię zezwolenia na wytwarzanie produktu 

leczniczego 



• Opis procesu wytwarzania (w tym kontrola na 
pośrednich etapach wytwarzania) Należy przedstawić
schemat blokowy procesu wytwarzania.

• Walidacja procesu
• Walidację procesu wytwarzania należy przeprowadzić w 

przypadku, gdy w procesie wytwarzania zastosowano 
metodę niestandardową lub gdy zastosowana metoda jest 
krytyczna dla procesu wytwarzania produktu końcowego. 
Należy przedstawić dane doświadczalne wykazujące, że 
proces wytwarzania, przy zastosowaniu materiałów o 
ustalonej jakości oraz określonego rodzaju wyposażenia 
produkcyjnego, jest właściwy i zapewnia stałe 
otrzymywanie jednorodnego produktu o żądanej jakości.



Do obowiązków wytwórcy należy:
stosowanie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania odnośnie 

do produktów leczniczych oraz stosowanie jako 
materiałów wyjściowych przeznaczonych do wytwarzania 
produktów leczniczych wyłącznie substancji czynnych, 
które zostały wytworzone zgodnie z wymaganiami Dobrej 
Praktyki Wytwarzania odnośnie do substancji czynnych 
przeznaczonych do wytwarzania produktów leczniczych; 

stosowanie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania w 
odniesieniu do substancji uzupełniających 



Zlecanie etapów wytwarzania
• Podmiot odpowiedzialny lub wytwórca może 

zawrzeć umowę o wytwarzanie produktów 
leczniczych z innym wytwórcą spełniającym 
wymagania określone w ustawie, i o zawarciu 
umowy zawiadamia Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego.

• 2. Umowa o wytwarzanie produktów leczniczych 
powinna być zawarta na piśmie pod rygorem 
nieważności i określać obowiązki stron w zakresie 
zapewniania jakości, a także wskazywać osobę
wykwalifikowaną odpowiedzialną za zwolnienie 
serii.



Zmiany w dokumentacji związanej z 
pozwoleniem



• - wytwórcy substancji czynnej
• - dostawcy półproduktów substancji 

czynnej
• - wielkości serii substancji czynnej
• - specyfikacji substancji czynnej
• - niewielkie zmiany w procesie 

wytwarzania produktu leczniczego
• - zmiany w procesie kontroli wytwarzania 

produktu leczniczego
• - wielkość serii produktu leczniczego



• - specyfikacje produktu lub substancji 
pomocniczych

• - wydłużenie okresu ważności produktu lub 
substancji czynnej

• - warunków przechowywania
• - metod badania
• - spełnienie nowych wymagań

farmakopealnych
• - wielkość / kształt opakowania



• Dane, które muszą być zgodne w 
dokumentach związanych z pozwoleniem 
i zezwoleniem



• - schemat blokowy wytwarzania
• - parametry krytyczne
• - wielkość serii
• - specyfikacje
• - wytwórcy i DMF API
• - opakowania bezpośrednie
• - zwalidowane metody analityczne
• - teksty druków
• - okres ważności potwierdzony badaniami stabilności
• - miejsca wytwarzania
• - wielkość dozy zgodna również z ustawą o towarach 

paczkowanych
• - zwalidowane procesy



Zapewnienie Jakości obejmuje wszystkie 
zagadnienia, mające osobno lub razem
wpływ na jakość produktu i stanowiące sumę
wszystkich działań zorganizowanych w
celu   zapewnienia,   aby  produkty  lecznicze   
miały jakość,   odpowiednią do   ich
przewidzianego zastosowania i powinien 
zapewniać, że: 

• są przeprowadzane wszystkie niezbędne kontrole 
produktów pośrednich, kontrole procesów i 
walidacje; 

• krytyczne etapy procesów wytwarzania i istotne 
zmiany w procesie są zwalidowane; 



Materiały wyjściowe powinny być kupowane 
wyłącznie od zatwierdzonych dostawców 
wymienionych w odpowiednich specyfikacjach, a 
jeśli to możliwe, bezpośrednio od producenta. 



Procedura kwalifikacji dostawców

• ustalenie trybu kwalifikacji i monitorowania dostawców.
• kontakt z nowym dostawcą
• zmiana dostawcy
• otrzymanie dodatkowych informacji o dotychczasowym 

dostawcy
• okresowa planowa rekwalifikacja
• działanie w przypadku pogorszenia jakości materiału 

dostarczonego przez dotychczasowego dostawcę



Kategorie dostawców – elementy oceny 

- Grupy (wymagania do klasyfikacji)
- Dostarczone dokumenty m.in.:

-- dokumenty dot. zapewnienia jakości (certyfikat 
ISO/GMP),

-- dokumenty dot. produktu
- Wypełniona „Ankieta dostawcy”



- Jakościowa ocena próbek dostaw materiału i 
produktu z niego otrzymanego

- Audyt u dostawcy
- Monitoring dostawcy (reklamacje, roczne oceny 

dostaw)
- Ocena współpracy z dostawcą.



Wymagania wytwórcy produktów 
leczniczych

– stała jakość dostaw zgodna z zaakceptowaną
specyfikacją odbiorcy

– powiadamianie o zmianach 
– komplet dokumentów towarzyszących 

dostawie
– terminowość i szybkość dostaw
– elastyczność weryfikacji zamówienia



Przygotowanie audytu dostawcy



» organizacja ogólna
» system jakości
» dokumentacja
» stan urządzeń
» personel
» metrologia
» identyfikowalność
» kontrole i inspekcje
» postępowanie w przypadku 

niezgodności
» przechowywanie produktów, 

transport, pakowanie i ekspedycja



» umowa techniczna i handlowa
» zamówienie lub harmonogram dostaw
» Raport wytwarzania
» walidacja krytycznych procesów
»Świadectwa Analiz



Dokumenty wewnętrzne wytwórcy 
produktów leczniczych

- dane z okresu badań i rozwoju
- poprzednie raporty z audytów
- przegląd problemów technicznych z procesu 

produkcyjnego
- przegląd reklamacji
- wyniki badań stabilności. 



Zarządzanie jakością
- Schemat organizacyjny  i zakresy 

odpowiedzialności
- Zarządzanie dokumentacją systemową
- Zwalnianie do sprzedaży
- Audyty wewnętrzne (Inspekcje własne)
- Przegląd Jakości Produktu
- Kontrola zmian
- Reklamacje
- Wycofania
- Szkolenia



Personel
-Kwalifikacje pracowników
- Higiena pracowników



Budynki i pomieszczenia
- Projektowanie i budowa; rozkład 

pomieszczeń, klasy / strefy czystości
- Instalacje wspomagające
- Woda
- Izolacja od otaczającego środowiska
- Oświetlenie
- Ścieki i odpady
- Sanityzacja i konserwacja



Urządzenia procesowe
- Projektowanie i budowa
- Konserwacja i czyszczenie urządzeń
- Środki smarujące
- Kalibracja AKP
- Systemy komputerowe



Dokumentacja i zapisy 
- System dokumentacji i specyfikacje
- Zapisy czyszczenia i użytkowania sprzętu
- Zapisy dotyczące surowców, produktów 

pośrednich oraz etykiet i materiałów 
opakowaniowych



- Instrukcje Technologiczne
- Raporty produkcji serii (raporty kontroli i 

produkcji serii)
- Zapisy Kontroli Laboratoryjnej
- Przegląd raportów produkcji serii



Zarządzanie materiałami
- Kontrole ogólne
- Przyjmowanie i kwarantanna
- Pobieranie prób i badanie przyjmowanych 

materiałów produkcyjnych
- Magazynowanie
- Ponowna ocena



Produkcja i kontrola procesu
- Operacje produkcyjne
- Limity czasowe
- Pobieranie prób i kontrole procesowe
- Kontrola zanieczyszczenia 



Pakowanie i oznakowywanie
- Materiały opakowaniowe
- Wydawanie i kontrola etykiet
- Operacje pakowania i etykietowania



Przechowywanie i dystrybucja
- Procedury magazynowania
- Procedury dystrybucji 



Kontrole laboratoryjne
- Badanie
- Walidacja procedur analitycznych 
- Certyfikaty Analityczne
- Próby archiwalne (metoda poboru, wielkość, 

okres i warunki przechowywania)



Walidacja
- Dokumentacja walidacji
- Kwalifikacja
- Metodyka walidacji procesu
- Program walidacji procesu
- Okresowy przegląd systemów 

zwalidowanych
- Walidacja czyszczenia
- Walidacja metod analitycznych



• Kontrola zmian



• Reklamacje i wycofania

• Wytwórcy kontraktowi (w tym 
Laboratoria)



Procedura kwalifikacji  jest procedurą związana 
z innymi procedurami systemowymi 
zarządzającymi zakresem:

• nadzoru nad dokumentacja i zapisami
• rejestracji
• zmian
• walidacji
• badań i archiwizacji
• zwalniania do obrotu serii produktu leczniczego
• reklamacji 
• wycofania produktu z rynku
• audytów
• działań naprawczych i zapobiegawczych
• okresowego przeglądu jakości produktu. 



• Rozporządzenie MZ z dnia 30.05.2003 w sprawie przedstawienia 
dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego

- Rozporządzenie MZ z dnia 18.12.2002 w sprawie dokonywania zmian w 
pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów 
leczniczych 
- Rozporządzenie MZ z dnia 02.10.2006 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 
Wytwarzania 
- Rozporządzenie MZ z dnia 03.11.2005 w sprawie wzoru wniosku o 
zezwolenie na wytwarzanie oraz import
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Aktualny  stan  badaAktualny  stan  badańń nad  lekami nad  lekami 
sterylizowanymi  radiacyjniesterylizowanymi  radiacyjnie

Barbara  Marciniec   i   Katarzyna  DettlaffBarbara  Marciniec   i   Katarzyna  Dettlaff

Katedra i ZakKatedra i Zakłład Chemii Farmaceutycznej, ad Chemii Farmaceutycznej, 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w PoznaniuUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

IX SZKOŁA STERYLIZACJI I HIGIENIZACJI RADIACYJNEJ 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 11 - 12 października 2007
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Czystość leków

Każdy  lek  dopuszczony  do  lecznictwa

powinien  mieć odpowiednią

czystość mikrobiologiczną

Tzn.  zawierać określoną normą farmakopealną ilość

drobnoustrojów w jednostce masy lub  objętości. 



Wymogi   czystości   leków

Niektóre leki takie jak:

Nie powinny zawierać żadnych drobnoustrojów ani ich 

przetrwalników.

Leki w postaci iniekcji

wlewów

kroplówek

implantów

Leki oczne 

Leki stosowane bezpośrednio na otwarte rany



Rodzaje sterylizacji

W celu uzyskania odpowiedniej czystości mikrobiologicznej 

leków stosuje się różne rodzaje sterylizacji i dekontaminacji:

1.Sterylizacja termiczna

2.Sterylizacja chemiczna (tlenek etylenu)

3.Sterylizacja przez sączenie

4.Sterylizacja radiacyjna



W a ż n e   d a t y

Sterylizacja radiacyjna leków została dopuszczona 

w Polsce w roku 1993 przez Farmakopeę Polską V,

lecz badania nad możliwością sterylizacji  leków      

metodą radiacyjna 

rozpoczęły się w latach 50-tych ubiegłego wieku.



Liczba publikacji dotyczących sterylizacji radiacyjnej 
farmaceutyków w latach 1950-2000 

Ražem D.: Radiation sterilization of pharmaceuticals: an overview of literature. 
Report of International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005



Publikacje   przeglądowe

Gopal N.G.S.: Radiation sterilization of pharmaceuticals 
and polymers
Radiat.Phys. Chem. 12 (1978) 35-50

Bögl K.W.:    Radiation sterilization of pharmaceuticals –
chemical changes and consequences
Radiat.Phys. Chem. 25 (1985) 425-435

Jacobs G.P.:  A review: radiation sterilization
of pharmaceuticals
Radiat.Phys. Chem. 26 (1985) 133-142

http://www.elsevier.com/locate/issn/0969806x


Porównanie rozkładu radiolitycznego substancji 
leczniczych w fazie stałej i w roztworach

0

10

20

30

40

50

60 1-2 % roztwory wodne
25 kGy

in substantia   
60 kGy

Od lewej: siarczan atropiny, chlorowodorek kokainy, fosforan kodeiny, chlorowodorek 
efedryny, chlorowodorek hydrokodonu, wodorowinian hydrokononu, wodorowinian hydro-
morfonu, lewometadon, chlorowodorek metadonu, chlorowodorek morfiny, chlorowodorek 
oksykodonu, chlorowodorek pilokarpiny i bromowodorek skopolaminy

Boess C., Bögl K.W.: Influence of radiation treatment on pharmaceuticals, 12th Int. 
Meeting on Radiation Processing, Avignon, March, 25-30, 2001



Powstawanie  wolnych  rodników

1.Etap pierwszy:  jonizacja
H2O γ, β H2O+ + e-

e- + H2O            H2O -
2. Etap: dysocjacja 

H2O+ H + + OH •
H2O− H • + OH –

3. Etap: reakcje wolnych rodników
H • + OH • H2O     odtworzenie wody

H • + H • H2 powstanie wodoru
OH • + OH • H2O2 powstanie nadtlenku wodoru

H2O2 + OH • HO2
• + H2O reakcja wtórna

HO2
• + RH R • + H2O2 powstanie wolnych  

HO2
• + RH RO • + H rodników  organicznych



Porównanie sterylizacji radiacyjnej i termicznej 
wybranych leków

Sterylizacja radiacyjna
Nazwa związku Substancja 

wyjściowa
25 kGy 50 kGy

Sterylizacja suchym 
gorącym powietrzem

3 h/160 °C

Barbital 92,3 92,3 92,3 91,0
Barbital sól Na 93,2 81,6 79,0 92,0
Fenobarbital 93,0 93,0 93,0 92,0
Fenobarbital sól Na 93,9 92,7 91,8 91,4
Kodeina (fosforan) 91,6 76,5 76,5 69,5
Kofeina 96,3 94,0 93,8 91,7
Kwas askorbowy 91,8 89,2 87,4 −

Morfina (HCl) 85,8 85,8 85,8 72,4
Papaweryna (HCl) 97,5 84,0 80,4 52,0
Pyralgina 91,2 84,0 82,0 80,0
Siarczan atropiny 92,8 91,0 90,5 74,0
Sulfacetamid sól Na 88,7 80,3 74,8 86,1
Sulfaguanidyna 88,7 84,0 80,4 78,2
Sulfanilamid 92,6 86,4 80,1 82,1
Teobromina 93,4 89,2 88,4 81,3

Świtek W., Modrzejewski F.: Einwirkung sterilisierend wirkender Dosen 
von Gammastrahlen auf Arzneimittel. Pharmazie 31, 181-183, 1976



Wątpliwości  metodyczne  i  inne



Porównanie metodyczne publikacji w latach 1960-2000

Publikacje
Kryterium

Lata 
60-70

Lata 
80-90

Lata 
2000

Promieniowanie 
najczęściej 
stosowane

gamma gamma 
e-beam e-beam

Metody analityczne 
najczęściej 
stosowane

UV
IR

TLC

UV
IR

TLC
GC
LC

UV    GC-MS
IR      HPLC-MS
TLC   SEM
GC    XRD
LC     DSC

EPR
Dawki 1-10 kGy 10-100 kGy < 25 kGy >

Czystość chemiczna 
leków

< 100 ppm
< 3,0 % < 10 ppm

< 1,0 %
nieorg.< 1 ppm

org.< 0,1 %



Badania nad lekami sterylizowanymi radiacyjnie
– kolejność chronologiczna

Penicyliny

Alkaloidy

Barbiturany

Pochodne pirazolonu (przeciwbólowe/przeciwgorączkowe)

Sulfonamidy

Witaminy



Badania nad lekami sterylizowanymi radiacyjnie
– kolejność chronologiczna c.d.

Inne antybiotyki (tetracykliny, makrolidy i inne)

Steroidy

Nitroimidazole (przeciwpierwotniakowe/przeciwbakteryjne)

Cefalosporyny 

Sympatykomimetyki (rozszerzające oskrzela)



Badania nad lekami sterylizowanymi radiacyjnie
– kolejność chronologiczna c.d.

Pochodne dihydropirydyny (hipotensyjne)

Pochodne azolu (przeciwgrzybicze)

β-blokery (leki kardiologiczne)

Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Leki przeciwnowotworowe



Przegląd literatury dotyczącej sterylizacji radiacyjnej

Z przeglądu literatury dotyczącej sterylizacji radiacyjnej leków 
wynika, że:

I. Większość prac dotyczy ustalenia, czy dany lek może być sterylizowany 

dawką standardową, zazwyczaj w stanie stałym lub  w gotowej postaci leku.

II. Część prac dotyczy określenia odporności na działanie promieniowania 

jonizującego, czyli tzw. trwałości  radiochemicznej dla całych  grup  leków i 

ustalenia, które z nich wykazują największą (najmniejszą) trwałość

radiochemiczną i w związku z tym mogą być sterylizowane radiacyjnie.

III. Część prac dotyczy badania leków sterylizowanych radiacyjnie za pomocą

jednej wybranej specjalistycznej metody np. HPLC, EPR , DSC.

IV. Część prac  poświęcona  jest   identyfikowaniu  produktów radiolizy     

i ustalaniu mechanizmów radiodegradacji. W tych pracach spotyka się

stosowanie wysokich dawek > 100 kGy.



Sterylizacja radiacyjna leków 
(wybrane przykłady)

Można 
sterylizować radiacyjnie

Nie można 
sterylizować radiacyjnie

Ampicylina, nafcylina, flukloksacyna

Cefalotyna, cefuroksym, 

Gentamycyna, kanamycyna, 

Rifampicyna, tetracyklina

Prednizolon, deksametazon

Flutamid, aminoglutetimid, 

Antazolina, nafazolina, oksymetazolina

Nifedypina, nitrendypina, amlodypina

Teobromina, teofilina, kofeina

Flukonazol

Ifosfamid

Kladrybina

Efedryna (HCl)

Sulfonamidy



Szeregi trwałości radiochemicznej

Pochodne 1,4-dihydropirydyny:

Nisoldypina < Nifedypina < Nikardypina < Amlodypina < Felodypina < 

Nimodypina < Nitrendypina

Pochodne imidazoliny: 

Ksylometazolina < Antazolina < Oksymetazolina < Tymazolina < 

Nafazolina



Widma EPR niektórych cefalosporyn 
przed i po sterylizacji

a. ceftezol sodowy

b. ceftriakson dwusodowy

c. cefaclor

wg Onori  et al. App. Radiat. Isotopes 47, 1569-1572, 1996



Widma EPR  niektórych leków 
napromieniowanych dawką 10 kGy
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wg  Ambroż H., Marciniec B. et al. Radiat.Phys.Chem. 58, 357-366, 2000



Badania EPR sulfacetamidu sodowego
po napromieniowaniu 

Mercanoglu O.G., Ozer A.Y., Colak S., Korkmaz M., Ozalp M., Ekizoglu M., Barnarin 
N., Tilquin B.: Radiosterilization of sulfonamides I: Determination of the effects of 

gamma irradiation on solid sulfonamides. Int. J. Pharm. 69, 511-520, 2004



Wyniki badań EPR wybranych cefalosporyn 

Sygnał EPR
Lp. Nazwa związku

przed napromie-
niowaniem

po napromie-
niowaniu

Dawka
(kGy)

Czas życia 
wolnych 
rodników

1 Cefotetam Nie + 25 > 2 lata
2 Cefoperazon Nie + 25 140 dni
3 Latamoksef Nie + 25 140 dni
4 Ceftriakson Nie + 25 115 dni
5 Cefuroksym (sól Na) Nie + 25 -
6 Cefotaksym (sól Na) Nie + 25–100 -
7 Ceftezol (sól Na) Nie + 25 530 dni
8 Ceftemetazol (sól Na) Nie + 25 620 dni
9 Ceftazolin (sól Na) Nie + 25 130 dni
10 Ceftriakson (sól Na)t Nie + 25 810 dni
11 Cefonicyd (sól Na) Nie + 25 580 dni
12 Cefaleksyna jednowodna Nie + 25 210 dni
13 Cefalotyna (sól Na) Nie + 25 460 dni
14 Cefaklor Tak + 25 620 dni
15 Cefamandol Tak + 25 360 dni
16 Ceftazydym Nie + 10 159 dni



Krzywe DSC flukonazolu przed i po napromieniowaniu 

Marciniec B., Kozak M., Dettlaff K.: Thermal analysis in evaluation of the 
radiochemical stability of some fungicidal drugs. 

J. Therm. Anal. Calorim. 77, 305-317, 2004

Dawka ∆H 
(J/g)

Tpeak
(ºC)

Tonset
(ºC)

0 kGy -122,9 140,5 139,2

20 kGy -117,9 139,9 138,4

50 kGy -112,1 139,5 138,0

100 kGy -109,1 139,3 137,5

200 kGy -106,1 138,4 136,9



Zależności między temperaturą i entalpią topnienia 
a  dawką promieniowania 

Wyniki  badań azotanu  mikonazolu
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Marciniec B., Kozak M., Dettlaff K.: Thermal analysis in evaluation of the 
radiochemical stability of some fungicidal drugs. 

J. Therm. Anal. Calorim. 77, 305-317, 2004



Krzywe DSC dla disulfiramu przed i po napromieniowaniu
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Mechanizmy   radiolizy   leków

a. Utlenianie

b. Dealkilacja

c. Deaminacja

d. Aromatyzacja

e. Izomeryzacja

f. Rozrywanie pierscienia



Utlenianie  chlorowodorku  efedryny

Marciniec B., Dettlaff K.: Radiochemical stability of ephedrine in the solid state. 
Spectrochim. Acta (in press)



Radiolityczny rozkład metyloprednizolonu i kortyzonu

60Co

11β, 17α-Dihydroksy-6α-metylo-
1,4-pregnadiene-3,20-dion
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Kane M.P., Tsuji K.: Radiolytic degradation schemes for Co-60 irradiated  
corticosteroids. J. Pharm. Sci. 72, 30-35, 1983 



Deaminacja   amlodypiny
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Ogrodowczyk M.: Doctorat thesis, Akademia Medyczna . Poznań, 2005



Aromatyzacja  i  izomeryzacja  felodypiny
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Marciniec B., Ogrodowczyk M.: The influence of radiation sterilization on 
felodipine . Chem. Anal. (in press)



Schemat radiodegradacji benzylopenicyliny prokainowej 
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Dzięgielewski J., Jeżowska-Trzebiatowska B.: Non-gaseous radiolysis products 
of procaine benzylpenicillin and Na salt 3-ortho-chloro-5-methyl-4-isoxasolyl 

penicillin. Nukleonika 19, 303-313, 1974 



Radiolityczna   degradacja   penicylin
produkty   lotne

Związek 
Liczba cząsteczek  

na 100 eV  
(wydajność całkowita) 

Główne produkty 
radiolizy 

Kwas 6-aminopenicylanowy 0.18 
H2, CO2, CO 

 oraz ślady CH4 

Benzylopenicylina  

(sól prokainowa) 
0.70 CO, CO2,  H2 

Phenoxymetylopenicylina 1.20 CO, CO2,  H2 

Syntarpen 3.6 CO, CO2,  H2 

Benzylopenicylina 

 (sól potasowa) 
4.3 CO, CO2,  H2 

 



Reasumując:

Około 75 % leków w stanie stałym 

może być sterylizowanych radiacyjnie



Wybrane wydarzenia z historii badań radiacyjnych 
oraz chemii leków

Lata Badania radiacyjne Historia chemii leków

do 
roku 
1960

1940 - Tlenek etylenu jest pierwszy raz 
użyty do wyjaławiania w szpitalach

1953 - Pierwsza praca o  nowej metodzie 
wyjaławiania promieniowaniem 
jonizującym

1928 - Wyizolowanie penicyliny przez 
Aleksandra Fleminga

1950 - Synteza morfiny
1956 - Paracetamol (Panadol®)  

w lecznictwie 

1960
-

1969

1960 - Początek sterylizacji radiacyjnej 
produktów medycznych w Europie 
(United Kingdom Atomic Energy 
Authority, Wantage)

1964 - Cefalotyna, pierwsza cefalosporyna
wprowadzona do lecznictwa

1966 – Metronidazol, Nowy lek przeciw-
pierwotniakowy i przeciwbakteryjny

1968 – Wprowadzenie werapamilu, leku na 
nadciśnienie i  arytmię

1970
-

1979

1974 - W tym roku powstaje prawie 120 
publikacji dotyczących sterylizacji 
radiacyjnej leków.

1976 - Naukowcy z Łódzkiej AM publikują
porównanie badań trwałości 25 
substancji leczniczych sterylizowa-
nych termicznie i radiacyjnie [39]

1974 - Wprowadzenie do lecznictwa 
doxorubicyny (popularnego leku 
przeciwnowotworowego)

1976 - Wprowadzenie mikonazolu, leku   
przeciwgrzybiczego z grupy azoli 



Wybrane wydarzenia z historii badań radiacyjnych 
oraz chemii leków

Lata Badania radiacyjne Historia chemii leków

1980
-

1989

1980 - Komitet Ekspertów FAO, IAEA 
oraz WHO wydał oświadczenie,  że 
żywność napromieniwona dawką
10 kGy może być bez obawy  
spożywana  przez  ludzi.

- 13 % jałowego sprzętu medycznego 
jest sterylizowana radiacyjnie

1988 - Gopal N.G.S. et al.: Guide for 
radiation of pharmaceuticals and 
decontamination of raw materials.

1981 – udokumentowanie działania 
przeciwalergicznego cetyryzyny
(Zyrtec®)

1987 - Wprowadzenie lowastatyny, 
pierwszego leku obniżającego 
poziom cholesterolu we krwi



Wybrane wydarzenia z historii badań radiacyjnych 
oraz chemii leków

Lata Badania radiacyjne Historia chemii leków

1990
-

1999

1995 - ISO 11137 Sterylizacji  
wyrobów służących do ochrony 
zdrowia -Walidacja i rutynowa 
kontrola -sterylizacja radiacyjna

1999 - EN 552 Sterylizacja  wyrobów 
medycznych - walidacja i 
rutynowa kontrola sterylizacji 
metodą napromieniowania.

Najwięcej publikacji dotyczących 
trwałości radiochemicznej 
cefalosporyn oraz badań
wolnych rodników powstałych 
po radiacji.

1990 - Wprowadzenie do lecznictwa 
flukonazolu (Diflucan®),  przełom 
w leczeniu  grzybic

- Pierwsza próba terapii genowej
1993 - Nagroda Nobla za odkrycie nieciągłego 

charakteru struktury genów
(Richard J. Roberts, Phillip A. Sharp)

1998 - Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny 
za odkrycie roli tlenku azotu w 
chorobach naczyniowo-sercowych 
(Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, 
Ferid Murad)

- Viagra w aptekach w USA

2000
-

2007

24-25.05. 2001       VI-IX Szkoła 
16-17.10.2003      Sterylizacji
20-21.10.2005 i  Higienizacji
11-12.10.2007         Radiacyjnej 

2005 - Nagroda Nobla dla  Barrego Marshalla i 
Robina Warrena za udowodnienie, że 
Helicobacter  pyroli jest 
odpowiedzialny za powstawanie 
wrzodów żołądka



Dziękuję za   uwagę



Radiacyjna Inżynieria Biomateriałowa

Radosław A. Wach / Janusz M. ROSIAK

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka

e-mail: rosiakjm@mitr.p.lodz.pl http://mitr.p.lodz.pl/biomat

IX Szkoła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej 11-12 pażdziernika 2007

mailto:rosiakjm@mitr.p.lodz.pl


Technical UniversityTechnical University of of LoLoddzz
Politechnika Politechnika ŁŁóódzkadzka

FacultyFaculty oof Chemistryf Chemistry
WydziaWydziałł ChemicznyChemiczny

Institute of AppliedInstitute of Applied
Radiation ChemistryRadiation Chemistry

MiMięędzyresortowy Instytutdzyresortowy Instytut
Techniki RadiacyjnejTechniki Radiacyjnej



IINSTITUTE OF APPLIED RADIATION CHEMISTRY, NSTITUTE OF APPLIED RADIATION CHEMISTRY, FacultyFaculty of of ChemistryChemistry
Founded in 1962

Ca. 80 employees

Ca. 40 scientists

Ca. 20 Ph.D. students

Fundamental Problems 
in Radiation Chemistry

Radiochemistry

Applied Radiation Chemistry

Maria Skłodowska-Curie Alicja Dorabialska



Van de Graaff

Linac

Rhodotron

Electron accelerators (100 keV – 10 MeV):



Why  60Co and 137Cs:

Practical form (especially Co) praktyczna forma

Optimum half-life optymalny czas półrozpadu (5.3/30y)

Relatively easy to obtain łatwość dostępu

Gamma sources źródła promieniowania gamma: 60Co (1.25 MeV) and 137Cs (0.66 MeV)

Isotope sources źródła izotopowe:

High penetration of gamma rays
(uniform dose, suitable for bulky 
objects) wysoka przenikliwość
promieniowania gamma (jednakowy 
rozkład dawki, doskonałe dla dużych 
gabarytów)

Cheap and easy operation relatywnie 
tania i łatwa obsługa

Disposal problem usuwanie odpadów

Cannot be ”switched off”
promieniowania nie da się „wyłączyć”



Zalety technologii radiacyjnejZalety technologii radiacyjnej
Łatwość kontrolowania procesów

Ściśle kontrolowana produkcja rodników 
Włączyć/wyłączyć – pole promieniowania
Łatwość kontroli i modyfikacji, stała ilość produkowanych rodników w czasie

Jednorodny rozkład wartości parametrów (dawka) nawet dla dużych wyrobów
Proces może być przeprowadzony w każdej temperaturze i w każdym stanie skupienia
Brak potrzeby dodawania inicjatorów, środków sieciujących (toksyczne, usunięcie)
W przypadku stosowania polimeru, brak monomeru
Brak produktów ubocznych
Relatywnie niski koszt
Umożliwia połączenie zwykle rozdzielonych operacji technologicznych wytwarzania i 

sterylizacji biomateriału w jednym procesie technologicznym
Napromieniowanie może być przeprowadzone w końcowym, hermetycznie 

zamkniętym opakowaniu
Nie potrzeba sterylnych pomieszczeń ani tzw. „clean room”
W niektórych przypadkach, zamiast kilku operacji technologicznych, prosta 

technologia
Technologia znana powierzchownie – „egzotyczna”

Szeroka dostępność – stacje napromieniania są dosyć popularne np. obiekty 
przeznaczone do sterylizacji produktów biomedycznych, dezynfekcji żywności, mniejsze 
obiekty przeznaczone do badań związanych z promieniowaniem
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Fundamental
investigations

Applied
investigations

Main directions of investigations:

radiation chemistry of polymers in aqueous solutions

production of polymeric biomaterials by ionizing technique



ChemicalChemical basisbasis of of reactionsreactions inin aqueousaqueous solutionsolution initiatedinitiated by by radiationradiation
techniquetechnique

Water-soluble polymers polimery rozpuszczalne w wodzie
Oxygen-free solutions roztwory odtlenione
Ionizing radiation: gamma rays (60Co), fast electrons (linear accelerator)

H2O  eaq
−, •OH , H•, H2O2, H2, H+, OH−ionizing

radiation

eaq
− +  N2O •OH  +  N2 +  OH−

H2O H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

OH

H2O

H

H2O H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

2



H-shift

scission

disproportionation

- crosslinking

intermolecular -

intramolecular -

Intermolecular crosslinking leads to the formation
of macroscopic („wall-to-wall”) hydrogels

RadiationRadiation--inducedinduced reactionsreactions inin polymerspolymers



Radiacyjna InRadiacyjna Inżżynieria ynieria BiomateriaBiomateriałłowaowa

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

5

HydroHydrożżeleele

Całość prac badawczych i technologicznych mających na celu 
otrzymanie za pomocą promieniowania jonizującego nowych - i 
modyfikację właściwości istniejących - materiałów, przeznaczonych do 
stosowania w kontakcie z płynami ustrojowymi i/lub żywym ustrojem. 



PolymersPolymers

CH2 CH

CO2

Poly(acrylic acid)
polikwas akrylowy

Poly(vinyl methyl ether)
polimetyleter winylowy

Poly(vinyl alcohol)
polialkohol winylowy

CH2HO CH2 O CH CH2 O CH2 CH2 O H

CH3

n
m

n

CH2 CH

O

CH3

Polyvinylpyrrolidone
poliwinylopirolidon

Poly(etylene oxide)
politlenek etylenu

CH2 C

CO2

CH3
O

O H

N H3
HO O

nC lO 4

Poly(methacrylic acid)
Polikwas metakrylowy

Chitosan

Poly(ethylene oxide–b–propylene oxide–b–ethylene oxide)
– PLURONIC®

CH2 CH

OH N O

CHCH2 CH2 CH2 O



Polimery/hydrożele reagujące na bodźce zewnętrzne

CH2 CH

O

CH3

Poly(vinyl methyl ether), 
PVME

Lower critical 
solution temperature, 
(LCST), ~ 340C



Membrany reagujMembrany reagująące na zmiany temperatury itp.ce na zmiany temperatury itp.
Przykładowe zastosowanie:

Filtracja kontrolowana temperaturą
Budowa:

Membrana poliestrowa napromieniowana 
jonami/cząstkami ciężkimi

Szczepiony/usieciowany PVME
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pH – wrażliwe polimery

Pore
(not to scale)

Expanded
“brush”

(+H+)(-H+)
Collapsed “brush”

a)

b)

Microporous nylon capsules with grafted weakly acidic polyelectrolyte
Mikrokapsułki nylonowe ze szczepionym polielektrolitem
a) At high pH the grafted polymer is expanded, leading to unimpeded release 

of permeate through the pores.
b) At low pH the brush collapses on to the surface of the capsule, effectively increasing 

the resistance to mass transport of solute into the suspending fluid.



Opatrunek HydroOpatrunek Hydrożżelowyelowy

Gotowy opatrunek hydrożelowy, wytworzony zgodnie z dokumentacją licencyjną, ma formę
przeźroczystego płatu żelu o grubości 3,5+0,5 mm, zawierającego ponad 90% wody i wykazuje 
następujące właściwości:
• stanowi barierę dla bakterii z zewnątrz oraz barierę dla nadmiernej utraty wody przez  organizm;
• zapewnia dostęp tlenu do rany (jest przepuszczalny dla tlenu);
• jest elastyczny, miękki lecz wystarczająco mocny, dzięki czemu może być również stosowany do 
pokrywania takich powierzchni ciała, których unieruchomienie jest kłopotliwe dla pacjenta, np: 
stawy, dłonie, twarz, itp;
• wykazuje dobrą adhezję do rany i zdrowej skóry, lecz bez tendencji do przyklejania się do rany, co 
umożliwia bezbolesną wymianę opatrunków i nie zakłóca przebiegu leczenia;
• umożliwia łatwe doprowadzenie leków do rany bez usuwania opatrunku (przez nawilżenie 
zewnętrznej powierzchni opatrunku roztworem leku, wprowadzenie roztworu leku pod powierzchnię
opatrunku lub spęcznienie w roztworze leku przed założeniem);
• jest przezroczysty, co umożliwia kontrolę przebiegu leczenia bez zdejmowania go;
• jest sterylny, łatwy w stosowaniu i przechowywaniu (temperatura otoczenia);
• jest nieantygenny i niealergizujący;
• absorbuje wysięki i toksyny bakteryjne.



Opatrunek HydroOpatrunek Hydrożżelowyelowy

Rozpuszczenie w wodzie 
składników opatrunku

PVP, PAA, agar, żelatyna

Napełnienie formy i po 
zakrzepnięciu roztworu 

zamknięcie w opakowaniu

Napromieniowanie 
strumieniem elektronów



Opatrunek HydroOpatrunek Hydrożżelowyelowy





Drug-delivery systems (domiejscowe uwalnianie prostaglandyny)

Umieszcza się w szyjce macicy Naturalny metabolizm porodu – wzrost 
stężenia prostaglandyny w szyjce macicy
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A system for induction of child-birth
Application: prolonged pregnancy,
unripeness of the uterine cervix
Action: local release of prostaglandins
Passed clinical tests, over 300 children
safely born

A system for treatment
of endometrial cacrinoma

Application: various stages of 
endometrial cacrinoma, prophylaxis
Action: local resease of a drug

(medroxyprogesterone)
Clinical tests under way, tested in over
70 cases, a decrease in the mitotic
activity of cancer tissue observed
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Gelation Gelation dosedose vsvs. . concentrationconcentration



Enkapsulacja komórek – organy hybrydowe
tarczyca, trzustka

Środki odżywcze, tlen, sole

Substancje bioaktywne – hormony,
Produkty przemiany materii

Przeciwciała, komórki

Komórki np. w zawiesinie

Membrana kapsułki

8



EncapsulationEncapsulation of of cellscells –– towardstowards hybridhybrid organsorgans

The spherical 
chamber 

structures

The clusters of 
the yeast cells 

inside the 
chambers

Struktura wielokomorowa

The alginate
coating

The chambers

The blood cells core surrounded by 
the alginate layer  











Tissue engineering Inżynieria tkankowa



NoNośśniki polimerowe do odbudowywania ubytkniki polimerowe do odbudowywania ubytkóów tkanki w tkanki 
Materiały polimerowe dla inżynierii tkankowej

3-D rusztowania dla rekonstrukcji tkanki 

Struktura porowata – wzrost komórek

Sieciowanie radiacyjne dla poprawy właściwości mechanicznych

stan powierzchni i mikrostruktura implantu polimerowego wyznacza
architekturę nowej tkanki 

Materiały optymalne – polimery i kompozyty biokompatybilne o kontrolowanej 
szybkości degradacji  PCL, PLA, PGA, PTMC

250 µm

Fibroblast vitality (XTT, 13.10.03), plate 
2.6.10.03

0
0,05
0,1

0,15
0,2

check-up column 3(PMMA), 
XTT

column 5(PCLA),
XTT



Scaffold’s surface  obtained by leaching of NaCl with simultaneous phase 
separation i acetone-water solution (solution of  PCL in acetone:salt -
composition 1:1)



Sztuczne dyski krSztuczne dyski kręęgowegowe Symulacje i testy biomechaniczne

Medical-grade
polyester fabric

Hydrogel grains

Hydrogel cylinder
Herniated disc

Spinal cord

Vertebra

Spinal nerve AnulusNucleus
Intervertebral Disc

Czy mógłby to być materiał oparty na 
hydrożelu ?

Hydrożel naśladuje ważna cechę naturalnego 
dysku – odwracalne pęcznienie

First experimental attempts



Sztuczne dyski krSztuczne dyski kręęgowegowe

Czysty PVAL hydrożel:
Jeżeli odpowiedni czas spęcznienia – słabe właściwości mechaniczne, i dowrotnie
IPN przenikające się sieci polimerowe (PVAL + HEMA i MA kopolimer):
Odpowiednie właściwości mechaniczne i akceptowalne spęcznienie

Saturation with
HEMA-MMA

Irradiation

crosslinking

PVAL solution
Crosslinked PVAL

IPN

Lyophilization
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Compression stress at 70 % displacement, [MPa]
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Produkty dietetyczne zawierajProdukty dietetyczne zawierająące hydroce hydrożżelel
Dodatek do produktów spożywczych, zasada 2 w 1:

Wypełnienie żołądka silnie pęczniejącym hydrożelem – sytość
Naturalny polimer wiążący tłuszcz
Forma jadalnej kapsułki, np.

Synthetic biocompatible polymer Microgels

Matrix Fat-binding
agent

Action

Crosslinking



ChitosanChitosan o odpowiednim cio odpowiednim ciężężarze czarze cząąsteczkowym steczkowym 
–– wiwiążąże te tłłuszcz i cholesteroluszcz i cholesterol

Fat

Amount of fat (g) 
bound by 1 g of chitosan

Cholesterol
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Amount of cholesterol (g) 
bound by 1 g of chitosan



Napromieniowanie Napromieniowanie chitozanuchitozanu::
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Degradacja radiacyjna polimerów 
pochodzenia naturalnego

γ-irradiation at 10kGy/h
EB-irradiation 

1-2 MeV, 1-1.5 mA

Polysaccharide derivative

Dissolution in water

Packing 
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Degradation of HPC2 in diluted aqueous solution and in solid 
state by gamma rays under air-free condition. The ratio of the 
polymer viscosity: Virr - the viscosity after irradiation, V0 – initial 
viscosity of the polymer. The solutions were examined after a 
dilution to the concentration of 1%. In inset the full range of curve 
representing sample irradiated in the concentration of 10%. 
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Sieciowanie radiacyjne polimerów pochodzenia naturalnego
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Sieciowanie radiacyjne polimerów pochodzenia naturalnego

Polimery
pochodzenia
naturalnego

solid state,
solution

degraded
polymer

irradiation

concentrated solution
paste-like state

crosslinked
hydrogel

irradiation

Wykres wiążący stopień
podstawienia ze stężeniem 
obrazujący makroskopowy 
wynik napromieniowania



Termoodwracalne pęcznienie hydrożelu HPC
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 NaCl 0.1M
 pH 1.7
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Temperature-sensitive equilibrium swelling of HPC2 gel samples in various media.
Images of HPC hydrogels in dried state - a and at equilibrium swelling at temperatures 25oC - b
and 60oC - c. HPC2 was irradiated in 20wt.-% aqueous solution by EB at 20 kGy, the diameter of 
the dried circular slab - a was 20 mm.



Pęcznienie hydrożeli CMCHTS
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Polyampholyte pH effect 
on swelling.

CM-chitosan hydrogels 
prepared from 30% aqueous 
solution at 75kGy.



nanogel microgel continuous hydrogel

intermolecular 
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intramolecular
crosslinking

Dawka Dawka żżelowania elowania vsvs. st. stężężenieenie
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Mikro- nano-żele

physical property 
e.g. temperature, solvent concentration, pH-value

Żeby zwiększyć szybkość odpowiedzi na zmianę
warunków zewnętrznych dąży się do zwiększenia 
stosunku powierzchni do objętości:

materiał porowaty lub zmniejszenie rozmiarów 
mikro- and nanożele

vo
lu

m
e

Stomach pH ~2

Upper small intestine pH ~7



Sieciowanie radiacyjne

MIĘDZY-cząsteczkowe WEWNATRZ-cząsteczkowe

Wewnątrz-cząsteczkowe 

Duże stężenia
Niewielka szybkość dawkowania
1 rodnik na łańcuchu 

Niskie stężenie
Wysoka szybkość dawkowania
Wiele rodników na łańcuchy



AFM

Poly(acrylic acid) nanogels 



Proponowane zastosowaniaProponowane zastosowania
środek blokujący kanały w zębinie

5
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MRI scanning

Irradiation;
192Ir

Accelerator
irradiation

Irradiated gels

3-D T2 map analysis; transformation 
of T2 map to the absorbed dose map

Irradiated gel

Fantomy hydroFantomy hydrożżelowe do dozymetrii radiacyjnej elowe do dozymetrii radiacyjnej –– 33--D rozkD rozkłład dawkiad dawki







ZASTOSOWANIE 
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO 

DO WYJAŁAWIANIA 
PRZESZCZEPÓW TKANKOWYCH

Izabela UhrynowskaIzabela Uhrynowska--TyszkiewiczTyszkiewicz,, Artur KamiArtur Kamińńskiski

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek 
Akademii Medycznej w Warszawie

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA, tel.  (22) 691 13 36, tel./fax: (22) 621 75 43  
e-mail: ityszk@gmail.com url: www.kcbtik.pl

mailto:ityszk@gmail.com


PrzeszczepianiePrzeszczepianie -- TTransplantacjaransplantacja

postpostęępowanie operacyjpowanie operacyjnene
polegajpolegająąccee na przeniesieniu na przeniesieniu 
komkomóórki / rki / tkankitkanki / / narznarząądu du 

w miejsce w miejsce 
komkomóórki / tkanki / rki / tkanki / narznarząądu du 

brakujbrakująącego lubcego lub nniefunkcjonujiefunkcjonująącego. cego. 



Jakby w cieniuJakby w cieniu
„„wielkiejwielkiej”” medycyny transplantacyjnej, zajmujmedycyny transplantacyjnej, zajmująącej cej 
sisięę przeszczepianiem narzprzeszczepianiem narząąddóów unaczynionychw unaczynionych
znajduje siznajduje sięę
„„mamałłaa”” medycyna transplantacyjna, zajmujmedycyna transplantacyjna, zajmująąca sica sięę
przeszczepianiem tkanek i komprzeszczepianiem tkanek i komóórekrek

Przeszczepione narzPrzeszczepione narząądy dy 
ratujratująą ludzkie ludzkie żżycie ycie 
lub jaklub jak
przeszczepione tkankiprzeszczepione tkanki
poprawiajpoprawiająą jego jakojego jakośćść !!



„„MaMałłaa”” –– tkankowa tkankowa 
medycyna transplantacyjnamedycyna transplantacyjna

((m.tm.t. a nie transplantologia!). a nie transplantologia!)
ortopedia i traumatologiaortopedia i traumatologia

przeszczepy tkanek miprzeszczepy tkanek mięśęśniowoniowo--szkieletowych: koszkieletowych: kośści, wici, więęzadzadłła, a, śścicięęgna, gna, łąłąkotkikotki
wady wrodzone, urazy, nowotworywady wrodzone, urazy, nowotwory

okulistykaokulistyka
przeszczepy tkanek oka: rogprzeszczepy tkanek oka: rogóówki, twardwki, twardóówka; przeszczepy owodniwka; przeszczepy owodni
choroby i urazy oczuchoroby i urazy oczu

kardiochirurgiakardiochirurgia
przeszczepy zastawki sercaprzeszczepy zastawki serca
wady wrodzone i nabytewady wrodzone i nabyte

chirurgia naczyniowachirurgia naczyniowa
przeszczepy naczyprzeszczepy naczyńń krwionokrwionośśne (ne (żżylne, tylne, tęętnicze)tnicze)
wady, choroby, urazywady, choroby, urazy

neurochirurgianeurochirurgia
ppłłaty kostne sklepienia czaszki, powiaty kostne sklepienia czaszki, powięęziezie
operacje wymagajoperacje wymagająące czasowego usunice czasowego usunięęcia czcia częśęści ci koscikosci sklepienia czaszki, sklepienia czaszki, 
rekonstrukcja opony twardejrekonstrukcja opony twardej

leczenie ubytkleczenie ubytkóów poww powłłok ciaok ciałłaa
przeszczepy skprzeszczepy skóóry, przeszczepy owodniry, przeszczepy owodni
oparzenia, owrzodzenia troficzne, nowotworyoparzenia, owrzodzenia troficzne, nowotwory

i inne i inne ……



ROZWÓJ BANKOWANIA TKANEK 
NA ŚWIECIE 

W latach 50-tych i 60-tych XX-go wieku w operacjach odtwórczych 
zaczęto stosować alloprzeszczepy tkankowe.  

• 1950 – Bethesda, USA (Bank Tkanek Szpitala Marynarki Wojennej)

• 1956 – Hradec Kralove, ex-Czechosłowacja

• 1957 – Berlin, ex-NRD

• 1960 – Rostów nad Donem, ex-ZSRR 



ROZWÓJ BANKOWANIA 
TKANEK W POLSCE 

• 1963 – Bank Tkanek przy Katedrze Histologii i Embriologii 
– prof. K. Ostrowski

• 1966 – Zakład Konserwowania Tkanek i Narządów przy Katedrze
Histologii i Embriologii 

– prof. S. Moskalewski
• 1970 – Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek 

– prof. J. Komender (do 2001); 
– prof. A. Dziedzic- Gocławska (do 2006)

– dr A. Kamiński (od 2006)

od 2004 roku działa Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
(nadzór merytoryczny)



Prof. Janusz KomenderProf. Janusz Komender

Prof. Anna Prof. Anna DziedzicDziedzic--GoclawskaGoclawska ††

Dr Artur KamiDr Artur Kamińńskiski



PRZESZCZEP W WALCE PRZESZCZEP W WALCE 
Z KALECTWEMZ KALECTWEM

LAT

BANKOWANIA I BANKOWANIA I 
STERYLIZACJI RADIACYJNEJ STERYLIZACJI RADIACYJNEJ 

TKANEK W POLSCETKANEK W POLSCE

1963 1963 --
20032003



BANKI BANKI 
TKANEK (i KOMTKANEK (i KOMÓÓREK)REK)

wyspecjalizowane laboratoria 
przygotowujące 

dla potrzeb chirurgii odtwórczej

auto-, allo- lub ksenogeniczne 
przeszczepy

biowitalne nieunaczynione
lub biostatyczne



SIEĆ BANKÓW TKANEK W POLSCE
banki tkanek
mięśniowo-
szkieletowych
(Warszawa, Katowice, 
Morawica) 

banki zastawek serca
(Kraków, Zabrze,
Warszawa)

banki tkanek oka
(Warszawa, Lublin)

banki skóry
(Bydgoszcz ,
Siemianowice Śl.)

- banki przygotowujące przeszczepy z kilku grup



Kampus Lindley’a AM

Szkoleniowo – Badawczy Bank Tkanek KCBTiK



PRZESZCZEPYPRZESZCZEPY
- w zależności od relacji dawca-biorca przeszczepu:

•• auto auto --
•• (iz(izo o -- ))
•• alloallo --
•• ksenokseno --

genicznegeniczne

- w zależności od obecności żywych komórek w przeszczepach

•• biowitalnebiowitalne
•• unaczynione unaczynione –– wwłłasna sieasna siećć nn. krwiononn. krwionośśnychnych
•• nieunaczynione nieunaczynione –– ododżżywiane na zasadzie dyfuzjiywiane na zasadzie dyfuzji

•• biostatyczne (biostatyczne („„martwemartwe””))



PRZESZCZEPIANIE PRZESZCZEPIANIE cdcd..
Przeszczepiane komórki, tkanki i narządy mogą

pochodzić od:

• tego samego osobnika – przeszczep autogeniczny
• osobnika identycznego pod względem genetycznym, np. 

przeszczep między bliźniakami monozygotycznymi lub 
zwierzętami tego samego szczepu – przeszczep izogeniczny

• osobnika tego samego gatunku – przeszczep allogeniczny
• osobnika różnego gatunku – przeszczep ksenogeniczny



I. BIOWITALNE = ŻYWE
• muszą podjąć funkcję bezpośrednio po przeszczepieniu 

IA:IA: BIOWITALNEBIOWITALNE UNACZYNIONEUNACZYNIONE - NARZĄDY
– brak możliwości dłuższego przechowywania,
– brak możliwości sterylizacji

nerka, wątroba, serce, trzustka ⇒ kilkanaście godzin

IB: IB: BIOWITALNEBIOWITALNE NIEUNACZYNIONENIEUNACZYNIONE
– możliwość dłuższego przechowywania, 
– brak możliwości sterylizacji (ew. dekontaminacja antybiotykami)

rogówki ⇒ kilka – kilkanaście dni
zastawki serca, naczynia ⇒ kilka – kilkanaście miesięcy
komórki ⇒ kilka - kilkanaście lat

tylko przechowywane: komórki macierzyste krwi pępowinowej, szpiku
rozhodowywane in vitro: keratynocyty, chondrocyty, fibroblasty

PRZESZCZEPYPRZESZCZEPY



II. BIOSTATYCZNE = BEZKOMÓRKOWE
• tkanki (przede wszystkim z grupy tkanek łącznych) „po przejściach” -

poddawane różnym procedurom, niezawierające żywych komórek 
• istotne są właściwości macierzy pozakomórkowej (obecność

kolagenu np. typu I, lub II – właściwości strukturalne + jako nośniki 
substancji aktywnych)

– możliwość długotrwałego przechowywania i sterylizacji
• protezy biologiczne / opatrunki biologiczne
• ulegają stopniowemu zastąpieniu przez tkanki własne biorcy
• przykłady – przeszczepy z grupy tkanek łącznych:

• biostatyczna kość, chrząstka 
• biostatyczne ścięgna, więzadła
• biostatyczna skóra pełna, biostatyczna  skóra właściwa
• biostatyczna błona owodniowa 
• biostatyczne osierdzie, (opona twarda)

PRZESZCZEPY PRZESZCZEPY cdcd. . 



PRZESZCZEPY ALLOGENICZNE
biowitalne biostatyczne &
unaczynione biowitalne nieunaczynione

Immunogenność

wysoka niska

Dobór biorca-dawca

wymagany nie wymagany

Immunosupresja

z reguły konieczna nie konieczna



LICZBA PRZESZCZEPÓW
TKANKOWYCH WYDANYCH do szpitali

Rodzaje
przeszczepów

Rok 2002 2003 2004 2005 2006

Rogówki (szt.) średnio 630 szt. / rok 668 619 628 624 607

Skóra (cm2) średnio 15.400 cm2 / rok 15.736 12.964 21.981 20.063 6.419

Zastawki serca średnio 180 szt. / rok 184 173 178 190 175

Kości – przeszczepy masywne (szt.)
(fragmenty kości długich)
średnio 250 szt. / rok 326 261 207 231 232

Kości – materiał wypełniający (op.)
(kość gąbczasta i korowo-gąbczasta)
średnio 11.200 op. / rok 10.369 11.857 10.695 11.695 11.478

Owodnie (op.)
średnio 590 op. / rok 511 541 646 620 632



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona kość gąbczasta
- gruz 30 cm 3

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/02.001

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona kość gąbczasta
- plaster

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/02.003

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona kość gąbczasta
- głowa kości udowej

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/18.001

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona kość zbita 
- belka dł. 10 cm

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/01.001

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona nasada dalsza 
kości udowej

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/07.001

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona nasada bliższa
kości piszczelowej

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/07.003

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna świeża chrząstka żebrowa
konserwowana w 0,9%NaCl

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/16.003

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)





• etap I – wstępna kwalifikacji dawcy , uzyskanie (i zabezpieczenie)
materiału

• etap II – testowanie materiału – dalsza kwalifikacja dawcy
(przeprowadzenie testów biologicznych) oraz kontrola
przydatności samego materiału – zakończone 
zwolnieniem z kwarantanny uzyskanego materiału i 
dopuszczeniem do przetwarzania lub jego dyskwalifikacją i 
utylizacją

• etap III – przetwarzanie materiału – przygotowanie
przeszczepów

• etap IV – przechowywanie materiału
• etap V – dystrybucja materiału
• etap VI – monitorowanie losów przeszczepów – informacja zwrotna

(ang. traceability)

BANKOWANIE TKANBANKOWANIE TKANEKEK



Uczelnie medyczne Regionalne Stacje 
KrwiodawstwaBank Tkanek

Potencjalni dawcy:
zmarli:
- pobrania

wielonarządowe
- Zakłady Medycyny

Sądowej
żywi:
- oddział ortopedyczny

(głowy kości udowej)
- oddział położniczy

(owodnia)

Badania serologiczne potencjalnych dawców:
obowiązkowe: opcjonalne:
- anty HIV 1, 2 - anty CMV (IgM, IgG)
- HBs Ag, anty HBc - anty Toxo (IgM, IgG)
- anty HCV
- w kierunku kiły

Sterylizacja radiacyjna:
- źródło 60Co 
- akcelerator elektronów 10 MeV

Walidacja procesu -
pomiar dawki pochłoniętej

Obróbka tkanek,
konserwacja, pakowanie

Przechowywanie tkanek

Dystrybucja do klinik
i szpitali

Monitorowanie wyników 
terapeutycznych po 

zastosowaniu przeszczepów



USTAWA
z dnia 1 lipca 2005 r. o

POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU I 
PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, 

TKANEK I NARZĄDÓW
(Dz. U. Nr 169 z dn. 6 września 2005 , poz. 1411)

59 artykułów 

+ AKTY WYKONAWCZE 
DO USTAWY (w trakcie tworzenia)



DYREKTYWA „TKANKOWA” – DYREKTYWA MATKA

DYREKTYWA 2004/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Z DNIA 31 MARCA 2004 r.

dotycząca 

STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA POZYSKIWANIA, 
POBIERANIA, TESTOWANIA, PRZETWARZANIA, KONSERWACJI, 

PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI LUDZKICH TKANEK I KOMÓREK



DYREKTYWA „TKANKOWA TECHNICZNA I” –
Wymogi techniczne I

DYREKTYWA 2006/17/WE

KOMISJI Z DNIA 8 LUTEGO 2006 r.

wprowadzająca w życie 

DYREKTYWĘ 2004/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących

DAWSTWA, POBIERANIA I TESTOWANIA 

LUDZKICH TKANEK I KOMÓREK



DYREKTYWA „TKANKOWA TECHNICZNA II” –
Wymogi techniczne II

DYREKTYWA 2006/86/WE

KOMISJI Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2006 r.

wprowadzająca w życie 

DYREKTYWĘ 2004/23/WE

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących

OZNAKOWYWANIA, PRZETWARZANIA, KONSERWOWANIA, 
PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI LUDZKICH TKANEK I KOMÓREK



PrzygotowaniePrzygotowanie przeszczepprzeszczepóóww

pakowaniepakowanie mromrożżenieenie ppłłukanieukanie
w  w  torebkitorebki w w -- 7272ooCC w w 0.9% 0.9% NaClNaCl
poliester/polietylenpoliester/polietylen

liofilizacjaliofilizacja
((„„suszenie w prsuszenie w próóżżnini””))

mromrożżenieenie w w -- 7272ooCC pakowaniepakowanie pakowaniepakowanie
w w torebkitorebki w w torebkitorebki
poliester/polietylenpoliester/polietylen poliester/polietylenpoliester/polietylen

z  0.9% z  0.9% NaClNaCl

SterylizacjaSterylizacja radiacyjnaradiacyjna dawkdawkąą 35 kGy35 kGy

WalidacjaWalidacja procesuprocesu sterylizacjisterylizacji radiacyjnejradiacyjnej

MetodyMetody konserwacjikonserwacji przeszczepprzeszczepóów tkankowychw tkankowych



Metody sterylizacji 
przeszczepów tkankowych

• sterylizacja termiczna  ( - tkanki są termolabilne!)

• sterylizacja w roztworach glicerolu (???)

• sterylizacja tlenkiem etylenu ( - toksyczne pozostałości)

• sterylizacja plazmowa (? – działanie b. powierzchowne)

• sterylizacja radiacyjna (☺)



Sterylizacja radiacyjna
1896 W. Roentgen 
- promieniowanie jonizujące metodą sterylizacji

1899 J. i M. Curie 
- pierwsze obserwacje wpływu promieniowania beta i 
gamma na różne materiały i tkanki

1929 M. Curie 
- inaktywacja bakterii poprzez promieniowanie 
jonizujące

Sterylizacja radiacyjna  materiałów medycznych 
została na szeroką skalę wprowadzona 
w połowie lat 50- tych XX w.



Sterylizacja materiaSterylizacja materiałłóów medycznychw medycznych
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(%)



Zalety sterylizacji radiacyjnejZalety sterylizacji radiacyjnej
wysoka skutecznowysoka skutecznośćść niszczenia patogenniszczenia patogenóóww

dobra penetracja oraz praktycznie dobra penetracja oraz praktycznie 
rróównomierne rozwnomierne rozłłoożżenie dziaenie działłania ania 
promieniowania jonizujpromieniowania jonizująącego, szczegcego, szczegóólnie lnie 
gamma, w wyjagamma, w wyjałławianych obiektachawianych obiektach

uwaga 1: problem z przeszczepami masywnymi uwaga 1: problem z przeszczepami masywnymi 
(strukturalnymi), brak w Polsce (strukturalnymi), brak w Polsce źźrróóddłła a 6060Co o Co o 
odpowiedniej mocy dawki; rozkodpowiedniej mocy dawki; rozkłład dawki ad dawki 
pozostaje nie do kopozostaje nie do końńca poznany (b. duca poznany (b. dużża a 
rróóżżnorodnonorodnośćść ksztakształłtu przeszczeptu przeszczepóów)w)

uwaga 2: problem z kouwaga 2: problem z kośćśćmi czaszki mi czaszki -- krzywiznykrzywizny



Zalety sterylizacji radiacyjnejZalety sterylizacji radiacyjnej cdcd..

nieznaczne podniesienie temperatury nieznaczne podniesienie temperatury ––
momożżliwoliwośćść wyjawyjałławiania awiania termolabilnychtermolabilnych
materiamateriałłóów i tkanekw i tkanek

momożżliwoliwośćść wyjawyjałławiania obiektawiania obiektóów w w w 
zamknizamknięętych opakowaniach docelowych, co tych opakowaniach docelowych, co 
eliminuje ryzyko wteliminuje ryzyko wtóórnego ich zakarnego ich zakażżeniaenia

niewprowadzanie obcych substancji do niewprowadzanie obcych substancji do 
wyjawyjałławianych obiektawianych obiektóóww



DobDobóór dawki sterylizujr dawki sterylizująącejcej

skaskażżenie wstenie wstęępne pne –– ((bioburdenbioburden, , initialinitial contaminationcontamination)): : 
rodzaj, liczba i wrarodzaj, liczba i wrażżliwoliwośćść patogenpatogenóów obecnych ww obecnych w
materialemateriale;;

warunki napromieniowaniawarunki napromieniowania -- np. moc dawki,np. moc dawki,
ttemperatura, obecnoemperatura, obecnośćść w w śśrodowisku wody, tlenu rodowisku wody, tlenu lub lub 
ssubstancji osubstancji osłłabiajabiająących dziacych działłanie anie promieniowania, promieniowania, 
ttakichakich jak np. glicerol, czynniki redukujjak np. glicerol, czynniki redukująące, wymiataczece, wymiatacze
wolnych rodnikwolnych rodnikóów itp.w itp.



DobDobóór dawki sterylizujr dawki sterylizująącej cej cdcd..

zazałłoożżony poziom jaony poziom jałłowoowośści (SAL)ci (SAL) –– dla pdla płłynynóóww
iinfuzyjnych oraz dla wyrobnfuzyjnych oraz dla wyrobóów medycznych majw medycznych mająącychcych
stycznostycznośćść z krwiz krwiąą lub z tkankami, a lub z tkankami, a taktakżże dlae dla
pprzeszczeprzeszczepóów tkankowychw tkankowych przyjprzyjęęto to SAL 10SAL 10--66 co oznacza,co oznacza,
żże w wyjae w wyjałławianych obiektach moawianych obiektach możże przee przeżżyyćć jedenjeden
patogen na milion obecnych przed sterylizacjpatogen na milion obecnych przed sterylizacjąą



Zalecana przez Zalecana przez IAEAIAEA dawka  dawka  
sterylizacji  radiacyjnej przeszczepsterylizacji  radiacyjnej przeszczepóów w 

tkankowych tkankowych 
wynosi wynosi 25 kGy25 kGy

W W CBTCBT od 1963 roku od 1963 roku 
do sterylizacji do sterylizacji 

przeszczepprzeszczepóów tkankowych stosowana w tkankowych stosowana 
jest dawkajest dawka

33 kGy +/33 kGy +/-- 10%10%



SkaSkażżenie wstenie wstęępnepne
MateriaMateriałły medyczney medyczne
–– stopiestopieńń skaskażżenia wstenia wstęępnego jest z regupnego jest z regułły niski i moy niski i możżliwy doliwy do

kakażżdorazowego ustalenia (przyjmuje sidorazowego ustalenia (przyjmuje sięę, , żże e maxmax. wynosi 10. wynosi 1066))

Tkanki pobierane ze zwTkanki pobierane ze zwłłokok
–– stopiestopieńń skaskażżenia jestenia jest wysokiwysoki i z praktycznych wzgli z praktycznych wzglęęddóóww niemoniemożżliwy doliwy do

kakażżdorazowego okredorazowego okreśślenialenia;;

–– stopiestopieńń skaskażżeniaenia momożże re róóżżninićć sisięę nie tylko pominie tylko pomięędzy poszczegdzy poszczegóólnymi lnymi 

dawcami ale takdawcami ale takżże pomie pomięędzydzy rróóżżnymi tkankami pobranymi od tegonymi tkankami pobranymi od tego

samego dawcysamego dawcy

–– momożżliwoliwośćść zakazakażżenia dawcy wirusami, ktenia dawcy wirusami, któórych obecnorych obecnośścici nie monie możżnana

wykluczywykluczyćć przeprowadzajprzeprowadzająąc testy serologiczne ze wzglc testy serologiczne ze wzglęędu na istnieniedu na istnienie

tzw.tzw. okienka serologicznego  okienka serologicznego  



-- Najbardziej oporne sNajbardziej oporne sąą prionypriony

-- Formy przetrwalnikowe bakteriiFormy przetrwalnikowe bakterii ssąą bardziejbardziej
oporne nioporne niżż formy wegetatywneformy wegetatywne

-- OpornoOpornośćść grzybgrzybóóww porporóównywalna jest z opornownywalna jest z opornośściciąą
form przetrwalnikowych bakteriiform przetrwalnikowych bakterii

-- WirusyWirusy ssąą bardziej oporne od bakteriibardziej oporne od bakterii

OpornoOpornośćść patogenpatogenóów na napromieniowanie w na napromieniowanie 



WpWpłływ sterylizacji radiacyjnej na wirusy jest syw sterylizacji radiacyjnej na wirusy jest słłabo poznanyabo poznany

HCV HCV -- dawka dawka 17 kGy 17 kGy zabezpiecza przed infekcjzabezpiecza przed infekcjąą
HBVHBV -- brak danychbrak danych
HIV  HIV  -- dawka Ddawka D1010 wynosi od wynosi od 4 kGy 4 kGy do do 5,6 kGy5,6 kGy
przy zakaprzy zakażżeniu wsteniu wstęępnym (TCIDpnym (TCID5050) ) -- 101033/ml, dla SAL 10/ml, dla SAL 10-- 66

dawka cadawka całłkowita wynosi od kowita wynosi od 36 kGy 36 kGy do ok. do ok. 50 kGy50 kGy..
-- w badaniach przy uw badaniach przy użżyciu metody PCR inaktywacja yciu metody PCR inaktywacja 

wirusa HIV w mrowirusa HIV w mrożżonych i onych i śświewieżżych przeszczepach kostnychych przeszczepach kostnych
wystwystęępuje przy dawce puje przy dawce 30 30 -- 40 kGy40 kGy..

-- inaktywacja wirusa w surowicy o 5inaktywacja wirusa w surowicy o 5--6 log6 log1010 w postaciw postaci
zamrozamrożżonej do onej do -- 80 80 ooCC wymaga dawek wymaga dawek 50 50 -- 100 kGy100 kGy,,
a temp. 15 a temp. 15 ooCC -- 25 kGy 25 kGy ..

Dawki powyDawki powyżżej 40 ej 40 -- 50 kGy mog50 kGy mogąą powodowapowodowaćć zmiany zmiany 
wwłłaaśściwociwośści fizykoci fizyko--chemicznych i biologicznych alloprzeszczepchemicznych i biologicznych alloprzeszczepóów.w.



ZwiZwięększenie opornokszenie opornośści patogenci patogenóów:w:

obecnoobecnośćść glicerolu, DMSO, glicerolu, DMSO, 
prpróóżżnia, nia, 
niska temperaturaniska temperatura

ObniObniżżenie opornoenie opornośści patogenci patogenóów:w:

obecnoobecnośćść wody, wody, 
obecnoobecnośćść tlenu, tlenu, 
wysoka temperaturawysoka temperatura



WybWybóór dawki sterylizujr dawki sterylizująącejcej
dla przeszczepdla przeszczepóów tkankowych stanowiw tkankowych stanowi

kompromis kompromis 
mimięędzydzy dawkdawkąą na tylena tyle wysokwysokąą, aby, aby

zniszczyzniszczyćć momożżliwie wszystkie patogenyliwie wszystkie patogeny

i na tylei na tyle niskniskąą abyaby zachowazachowaćć
wwłłaaśściwociwośści biologiczne i mechaniczne ci biologiczne i mechaniczne 

tkanektkanek
(szczeg(szczegóólnie walnie ważżne w przypadku strukturalnych ne w przypadku strukturalnych 

przeszczepprzeszczepóów kostnych uw kostnych użżywanych do celywanych do celóów podporowych)w podporowych)



Przeszczepy tkankowePrzeszczepy tkankowe, w tym , w tym 
przeszczepy kostneprzeszczepy kostne

powinny powinny 
pobudzapobudzaćć procesy odtwprocesy odtwóórczorczo--naprawczenaprawcze

w organizmie biorcyw organizmie biorcy



Przeszczepy kostnePrzeszczepy kostne
pobudzaniepobudzanie procesprocesóów odtww odtwóórczorczo--naprawczychnaprawczych = = 
pobudzaniepobudzanie odbudowy tkanki kostnejodbudowy tkanki kostnej w miejscu w miejscu 
umieszczenia przeszczepu = pobudzanie umieszczenia przeszczepu = pobudzanie 
kokośściotworzeniaciotworzenia

ZdolnoZdolnośści pobudzania koci pobudzania kośściotworzenia przez ciotworzenia przez 
przeszczep kostny zaleprzeszczep kostny zależążą od jego wod jego włłaaśściwociwośści:ci:
–– osteoindukcjnychosteoindukcjnych
–– osteokondukcjnychosteokondukcjnych
–– osteogenetycznychosteogenetycznych



WWłłaaśściwociwośści osteoci osteoindukcyjneindukcyjne
przeszczepuprzeszczepu

zdolnozdolnośćść do do stymulacji proliferacji i rstymulacji proliferacji i róóżżnicowanianicowania

prekursorprekursoróów komw komóórek kostnych rek kostnych biorcybiorcy
((pluripotencjalnepluripotencjalne macierzyste kommacierzyste komóórki rki mezenchymalnemezenchymalne))

zalezależążą od:od:

obecnoobecnośści ci biabiałłek morfogenetycznych koek morfogenetycznych kośścici (ang.(ang.

BMPsBMPs –– bonebone morphogeneticmorphogenetic proteinsproteins))

stan nostan nośśnika tych bianika tych białłek, czyli od stanu ek, czyli od stanu kolagenukolagenu



WWłłaaśściwociwośści osteoci osteokondukcyjnekondukcyjne
przeszczepuprzeszczepu

zdolnozdolnośćść do do stymulacji przylegania, migracji i stymulacji przylegania, migracji i 

dystrybucjidystrybucji komkomóórek rek biorcybiorcy

do przeszczepu / w przeszczepiedo przeszczepu / w przeszczepie

zalezależążą od  szeregu fizycznych wod  szeregu fizycznych włłaaśściwociwośści ci 

przeszczepu, m.in. od:przeszczepu, m.in. od:

trtróójwymiarowej architekturyjwymiarowej architektury przeszczepu przeszczepu 

stopnia porowatostopnia porowatośścici przeszczepuprzeszczepu

wielkowielkośści porci poróóww w przeszczepiew przeszczepie



WWłłaaśściwociwośści osteoci osteogenetycznegenetyczne
przeszczepuprzeszczepu

zdolnozdolnośćść do do niezaleniezależżnego od komnego od komóórek biorcy rek biorcy 

tworzenia nowej kotworzenia nowej kośścici

warunkowane swarunkowane sąą obecnoobecnośściciąą w przeszczepiew przeszczepie

żżywych komywych komóórek korek kośściotwciotwóórczych dawcyrczych dawcy

przeszczepy biostatyczne nie majprzeszczepy biostatyczne nie mająą wwłłaaśściwociwośści ci 

osteogenetycznychosteogenetycznych



Wgajanie się i przebudowa
przeszczepów kostnych

Stopniowa resorpcja przeszczepu 
i zastępowanie przez własną
tkankę kostną biorcy 

Oba procesy są ze sobą ściśle związane, a proces 
resorpcji warunkuje wystąpienie procesu kościotworzenia

- typ tkanki kostnej  (zbita, gąbczasta)

- metoda konserwacji (liofilizacja, mrożenie)

- warunki sterylizacji (dawka, temperatura)

- kontakt przeszczepu z tkanką kostną i okostną biorcy



Wgajanie się i przebudowa
przeszczepów kostnych (1)

- chemotaksja makro- i mikrofagów 

- resorpcja przeszczepu (uwalnianie BMPs)

- różnicowanie i proliferacja komórek osteogennych
śródkostnej i warstwy rozrodczej okostnej



Wgajanie się i przebudowa
przeszczepów kostnych (2)

- postępująca resorpcja przeszczepu kostnego

- tworzenie pomostów kostniny między tkanką kostną
biorcy a przeszczepem kostnym



Wgajanie się i przebudowa
przeszczepów kostnych (3)

- postępująca resorpcja przeszczepu kostnego

- przebudowa nowopowstałej tkanki kostnej 
splotowatej w kość blaszkowatą



WPŁYW  METOD  KONSERWACJI  
I  STERYLIZACJI  RADIACYJNEJ  

NA  WŁAŚCIWOŚCI  BIOLOGICZNE
(wł. osteoindukcyjne)

PRZESZCZEPÓW  KOSTNYCH

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Akademii Medycznej W Warszawie
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA, tel. (22) 691 13 36, tel./fax:(22) 621 75 43  

www.ib.amwaw.edu.pl/transp/, e-mail: agoclaw@ib.amwaw.edu.pl



Dogodnym modelem do badaDogodnym modelem do badańń

wwłłaaśściwociwośści ci osteoinducyjnychosteoinducyjnych przeszczepprzeszczepóóww

jest modeljest model

indukcji heterotopoweindukcji heterotopowego kogo kośściotworzeniaciotworzenia

( ( UristUrist, 1965, 1965).).

Polega on naPolega on na wszczepianiu w miejsca wszczepianiu w miejsca 
heterotopoweheterotopowe np. w minp. w mięśęśnie nie śściany brzucha ciany brzucha 
szczurszczuróów,w, odwapnionych odwapnionych matryc kostnychmatryc kostnych

konserwowanych i sterylizowanych konserwowanych i sterylizowanych 

w rw róóżżnych warunkach.nych warunkach.



Materiał i metody
odwapnione szczurze matryce kostne podzielono na grupy:

liofilizowane i napromieniowane w temp. pokojowej
dawkami 35 i 50 kGy  (promieniowanie γ )

mrożone i napromieniowane w temp. -72oC
dawkami 35 i 50 kGy  (akcelerator elektronów 10 MeV)

świeże napromieniowane w temp. pokojowej
dawkami 35 i 50 kGy  (promieniowanie γ )

nienapronieniowane kontrole



Schemat wszczepienia matryc kostnych
w mięśnie ściany brzucha szczurów

Matryce kostne
liofilizowane świeże

20oC napromieniowane w temp.             20oC

dawki

35 kGy

50 kGy

kontrola

Matryce kostne
liofilizowane mrożone

20oC napromieniowane w temp.             -72oC

dawki

35 kGy

50 kGy

kontrola



Badanie radiologiczne 6 tygodni po wszczepieniu
matryc kostnych w mięśnie ściany brzucha szczurów

35 kGy

50 kGy

kontrola

Matryce kostne
liofilizowane mrożone

20oC napromieniowane w temp.             -72oC

dawki

35 kGy

50 kGy

kontrola

Matryce kostne
liofilizowane świeże

20oC napromieniowane w temp.             20oC

dawki



Analiza morfometryczna matryc kostnych 6 tygodni
po wszczepieniu w mięśnie ściany brzucha szczurów

35 kGy

50 kGy

kontrola

Matryce kostne
liofilizowane świeże

20oC napromieniowane w temp.             20oC

dawki

35 kGy

50 kGy

kontrola

Matryce kostne
liofilizowane mrożone

20oC napromieniowane w temp.             -72oC

dawki

całkowicie zresorbowana matryca kostna

niezresorbowana matryca kostna

indukcja de novo chrząstki, szpiku i tk. kostnej



Kolagen  fibrylarny

BMP

kolagen

promieniowanie jonizujące

w obecności wody:  H2O        .OH
radioliza

w stanie suchym (liofilizacja)

Efekt bezpośredni:
cięcie łańcuchów polipeptydowych

Efekt pośredni: 
tworzenie wiązań krzyżowych



WPŁYW  PROCESU  KONSERWACJI 

I  WARUNKÓW  STERYLIZACJI  RADIACYJNEJ 

NA  WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ KOŚCI

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Akademii Medycznej W Warszawie
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA, tel. (22) 691 13 36, tel./fax:(22) 621 75 43  

www.ib.amwaw.edu.pl/transp/, e-mail: agoclaw@ib.amwaw.edu.pl



Metody konserwacji
- niska temperatura (-20oC - -70oC)

- brak wpływu na wytrzymałość mechaniczną kości
(Sedlin i Hirsh, 1966; Komender, 1976; Ashman, 1982; 
Pelker i wsp., 1984) 

- liofilizacja
- wzrost wartości modułu Younga i siły łamiącej, 

spadek wartości sztywności
(Evans i Lebow, 1951; Komender, 1976)



Metody sterylizacji
- autoklawowanie i gotowanie

- zmniejszenie wartości siły łamiącej i modułu Younga
(Borchers i wsp., 1995; Vicecionti, 1996)

- tlenek etylenu
- brak wpływu na wytrzymałość mechaniczną kości
(White i wsp., 1996)

- sterylizacja radiacyjna
wpływ na wytrzymałość mechaniczną zależny od:
- dawki napromieniowania
- stanu fizycznego tkanki
- temperatury napromieniowania
(Komender, 1976; Anderson i wsp., 1992; Goetzenet i wsp., 1995; 
Cornu, 2000) 



Metoda
liofilizowane, napromieniowane w temperaturze 
pokojowej dawkami 25, 35, lub 50 kGy  

mrożone, napromieniowane w teperaturze -72oC

dawkami 25, 35, or 50 kGy  

świeże, napromieniowane w temperaturze pokojowej 

dawkami 25, 35, lub 50 kGy

nie napromieniowane kontrole



Metoda

(Instron Universal Testing Machine)
Pomiary wytrzymałości mechanicznej

F
F (N)F (N)

(mm)

siła łamiąca (N)

rozstaw podpór  19 mm 
prędkość głowicy  0.1cm/s

(mm)
strzałka ugięcia (mm)



Wyniki: siła łamiąca (N)

0

20

40

60

80

100

120

140

kontrola    liofiliz.      liofiliz.       liofiliz.       liofiliz.
nie napromieniowana    25 kGy 35 kGy       50 kGy

20oC 20oC 20oC

*
* * * *

p<0.05



Wyniki
siła łamiąca i strzałka ugięcia

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

600

700

800

siła łamiąca  (N) strzałka ugięcia (µm)

kontrola
liofilizacja

**
*p<0.05



Wyniki: siła łamiąca (N)

0

20

40

60

80

100

120

140

kontrola      liofiliz.     mrożone    mrożone    mrożone
nie napromieniowane 25 kGy        35 kGy      50 kGy

- 72oC - 72oC - 72oC

*
* **
p<0.05



Wyniki: siła łamiąca (N)

0

20

40

60

80

100

120

140

kontrola      liofiliz.      świeże        świeże       świeże
nie napromieniowane      25 kGy        35 kGy 50 kGy

20oC 20oC 20oC

*
***

p<0.05



WPŁYW 
KONSERWACJI I WARUNKÓW 
STERYLIZACJI RADIACYJNEJ 
NA DEGRADACJĘ KOLAGENU

-rozpuszczalność kolagenu in vitro
-podatność kolagenu na trawienie enzymatyczne

- PODSTAWOWEGO SKŁADNIKA 
PRZESZCZEPÓW TKANKOWYCH 

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Akademii Medycznej W Warszawie
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA, tel. (22) 691 13 36, tel./fax:(22) 621 75 43  

www.ib.amwaw.edu.pl/transp/, e-mail: agoclaw@ib.amwaw.edu.pl



Materiał i metody

szczurza kość zbita (    14 tygodni)

ludzka kość zbita (    35 lat)

ludzka chrząstka żebrowa (    20 lat)

cielęce ścięgno Achillesa (    6 tygodni)

świeże i liofilizowane

napromieniowane w temp. pokojowej 
dawkami 25, 35, 50 lub 100 kGy  (promieniowanie γ)



Oznaczanie kolagenu rozpuszczalnego w roztworach obojętnych:

• ekstrakcja w 0,5 M NaCl (Ph 7,0), 48 h, 4oC

• supernatant użyto do oznaczenia kolagenu rozpuszczalnego  
w roztworach obojętnych (NSC)

Oznaczanie kolagenu rozpuszczalnego w roztworach kwaśnych:

• ekstrakcja pozostałego osadu w buforze cytrynianowym (pH 3,6), 48h, 4oC

• supernatant do oznaczenia kolagenu rozpuszczalnego 
w roztworach kwaśnych (ASC)

Oznaczanie ilości hydroksyproliny w ekstraktach:

mg PrOH / g suchej macierzy organicznej

TSC = NSC + ASC

Materiał i metody



Rozpuszczalność in vitro kolagenu (TSC)
świeżej i liofilizowanej szczurzej kości zbitej (    14 tygodni) 

napromieniowanej w temp. pokojowej

0.37
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nienapromieniana                          świeże             liofiliz.                                     świeże              liofiliz.
kontrola                                                 35 kGy                                                             50 kGy

(0.39%) (0.94%)

(4.81%)

(1.36%)

(10.84%)

(całkowita zawartość ProOH w próbce - 94.03 mg ProOH/g suchej masy)



Rozpuszczalność in vitro kolagenu (TSC)
świeżej i liofilizowanej ludzkiej kości zbitej (    35 lat) 

napromieniowanej w temp. pokojowej

0.21 0.26
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nienapromieniana    świeża        liofiliz.       świeża         liofiliz.       świeża         liofiliz.        świeża        liofiliz. 
kontrola                     25 kGy                      35 kGy                          50 kGy                     100 kGy

(całkowita zawartość ProOH w próbce - 138.9 mgProOH/g suchej masy)

(0.15%) (0.19%)
(0.93%)

(0.30%)

(2.64%)

(0.40%)

(3.33%)

(0.80%)

(10.15%)
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Rozpuszczalność in vitro kolagenu (TSC)
świeżej i liofilizowanej ludzkiej chrząstki żebrowej (    20 lat)

napromieniowanej w temp. pokojowej

(0.85%)

(3.55%) (4.40%)
(4.00%)

(6.26%)

(3.99%)

(9.70%)

(4.71%)

(20.18%)

nienapromieniana    świeża        liofiliz.       świeża         liofiliz.       świeża         liofiliz.        świeża        liofiliz. 
kontrola                       25 kGy                    35 kGy                          50 kGy                   100 kGy

(całkowita zawartość ProOH w próbce - 79.78 mg ProOH/g suchej masy)



Rozpuszczalność in vitro kolagenu (TSC)
cielęcego ścięgna Achillesa (    6 tygodni) 
napromieniowanego w temp. pokojowej

1.37 0.96
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(1.07%)
(0.75%)

(3.98%)

(1.72%)

(5.46%)

(0.81%)

(7.50%)

(1.86%)

(13.14%)

nienapromieniana    świeża        liofiliz.       świeża         liofiliz.       świeża         liofiliz.        świeża        liofiliz. 
kontrola                      25 kGy                     35 kGy                          50 kGy                    100 kGy

(całkowita zawartość ProOH w próbce - 127.77 mg ProOH/g suchej masy)



Materiał i metody
Oznaczenie in vitro podatności na trawienie
enzymatyczne próbek kolagenu cielęcego ścięgna 
Achillesa :

inkubacja z 20% pepsyną

Ekstrakcja sproszkowanych próbek:

kwas octowy (pH 3.6) 4oC, 12 godz.

Oznaczanie ilości hydroksyproliny w ekstraktach:

mg PrOH / g suchej macierzy organicznej



Podatności na działanie pepsyny in vitro
próbek kolagenu cielęcego ścięgna Achillesa 

napromieniowanego dawkami 25-100 kGy
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próbki suche próbki uwodnione
(liofilizacja ) (świeże: H2O                 OH)

efekt bezpośredni efekt pośredni

cięcie tworzenie wewnątrz i między-
łańcuchów cząsteczkowych wiązań sieciujących

wytrzymałość mechaniczna

rozpuszczalność in vitro

podatność na trawienie enzymatyczne

resorpcja in vivo

Wpływ sterylizacji radiacyjnej na kolagen

radioliza

0
0
0

wzrost spadek 0 brak efektu

0



NIE ZABIERAJ SWOICH NARZNIE ZABIERAJ SWOICH NARZĄĄDDÓÓW DO NIEBAW DO NIEBA
W NIEBIE WIEDZW NIEBIE WIEDZĄĄ, , ŻŻE POTRZEBUJEMY ICH TUTAJ ...E POTRZEBUJEMY ICH TUTAJ ...

DONDON’’TT TAKE YOUR ORGANS TO HEAVEN, TAKE YOUR ORGANS TO HEAVEN, 
HEAVEN KNOWS WE NEED THEM HEREHEAVEN KNOWS WE NEED THEM HERE



TKANKI TETKANKI TEŻŻ POZOSTAW POZOSTAW ……

…… NA ZIEMI !!!!NA ZIEMI !!!!



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ ZA ZA 
UWAGUWAGĘĘ



SPÓJNOŚĆ POMIAROWA W DOZYMETRII 
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Zofia Peimel-Stuglik

Laboratorium Pomiarów Dawek 
Technologicznych Instytutu Chemii i Techniki 

Jądrowej
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

IX Szkoła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej, 11-12 października 2007



Dozymetria jako narzędzie systemu zarządzania 
jakością w Stacji Sterylizacji Radiacyjnej

• kwalifikacja urządzenia
• kwalifikacja procesu
• rutynowa kontrola procesu

Dozymetry wykorzystywane rutynowo 
w Stacji Sterylizacji Radiacyjnej

• folie PCW (badanie rozkładu dawki) 
• kalorymetry grafitowe (pomiaru dawki średniej)

IX Szkoła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej, 11-12 października 2007



Jak należy wykonywać
pomiar dozymetryczny aby był on 

w wiarygodny

IX Szkoła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej, 11-12 października 2007



Pomiar
Pomiar jest to zbiór operacji których celem jest 

określenie wartości danej wielkości

Spójność pomiarowa
Jest to właściwość wyniku pomiaru polegająca na 

tym, że można go powiązać z wzorcem państwowym 
lub międzynarodowym za pomocą nieprzerwanego 
łańcucha porównań, z których wszystkie mają

określone niepewności.

IX Szkoła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej, 11-12 października 2007



Ludzie mierzyli różne wielkości zanim zajęli się
formułowaniem podanych wyżej definicji.

Mieli również wzorce.

• Stopa Miłościwie Panującego Króla Jegomości
• Jego Jaśnie Oświecony łokieć
• odległość między stawami palca u ręki czyli cal
• odległość między końcem kciuka i końcem palca 
środkowego rozczapierzonej dłoni, czyli piędź

i wiele, wiele innych
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W miarę postępującej globalizacji, 
(bo globalizacja nie jest wynalazkiem XXI wieku)

okazało się że owych stóp, łokci, piędzi, 
arszynów, werszków, wiorst, sążni, prętów, stai, 
mil małych, mil średnich, mil wielkich………….

jest stanowczo za dużo, 
a ich przeliczanie 

(nie było wtedy komputerów !) 
bezproduktywnie angażuje umysły ludzi 

i skutecznie przeciwdziała wymianie towarowej
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1875
era pozytywizmu

dla Polski - okres rozbiorów

17 państw (w tym wszystkie państwa zaborcze) podpisuje 
traktat dyplomatyczny znany jako 

Konwencja Metryczna

Polska jako państwo niezależne przystąpiła do konwencji 
metrycznej w roku 1925

Do dziś konwencję metryczną podpisało 51 państw
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Konwencja Metryczna
powołała następujące organy robocze: 

•Generalną Konferencję Miar i Wag, CGPM 

•Międzynarodowy Komitet Miar i Wag, CIPM,

•Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, BIPM
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Zadaniem BIPM jest zapewnić ogólnoświatową
jednolitość pomiarów i ich spójność z 

Międzynarodowym Systemem Jednostek (SI) 
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.

BIPM prowadzi badania związane z metrologią, bierze udział
oraz organizuje międzynarodowe porównania narodowych 

wzorców i wykonuje ich kalibracje dla państw 
członkowskich.

Czyni to z nadania Konwencji Metrycznej, działając poprzez 
Komitety Konsultacyjne, których członkami są narodowe 

laboratoria metrologiczne państw członkowskich oraz 
wykonując prace własne
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BIPM
BIPM

Laboratorium 
Narodowe Laboratorium 

Narodowe
Laboratorium 
Narodowe

Laboratorium 
Narodowe

Struktura podstawowa



BIPM
BIPM

użytkownik

Laboratorium 
Narodowe Laboratorium 

Narodowe
Laboratorium 
Narodowe

Laboratorium 
Narodowe

Akredytowane 
laboratorium 
referencyjne

Akredytowane 
laboratorium 
referencyjne

użytkownik

użytkownik użytkownik

użytkownik



Dawka pochłonięta, D
energia promieniowania jonizującego 

zaabsorbowana przez napromieniony obiekt

Jednostka miary dawki pochłoniętej, Gy

kGy
kGy jest to dawka pochłonięta promieniowania 

jonizującego przy której 
ciału o masie 1 kilograma została przekazana 

energia 1 dżula
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Wzorzec dawki pochłoniętej nie ma charakteru 
fizycznego (nie jest przedmiotem) ale może być

odtwarzany dowolną ilość razy o ile dysponujemy:

• stabilnym polem promieniowania o dokładnie   
znanej charakterystyce,

• dokładnymi metodami pomiarowymi,

• procedurami zgodnymi z systemem jakości,

• wysoko wykwalifikowanym personelem.
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BIPM
BIPM

NIST

USA NPL

UK
VNIFTRI

Rosja

NIM

Chiny

RISO, Dania

LPDT/IChTJ

ŘEŽ, Czechy

Węgry
Stacja Sterylizacji-IChTJ

SIM, Słowacja



Laboratoria referencyjne  stanowią ogniwo 
pośredniczące między laboratoriami pierwotnymi 

a odbiorcą usług (np. stacja sterylizacji) 

Korzyści:

•Dostępność usług kalibracyjnych

•Niskie koszty usługi 

•Wysoka jakość wykonania pomiarów 
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ISSLEDOWATIEL 
ZSRR, 1975

Co60

1,33 i 1,17 MeV, 
Τ1/2 = 5,27 lat.  

Aktywność
~ 100 TBk (2,7 kCi)

Dawka w czasie przesuwania się
obiektu: 6Gy 

Monitoring temperatury

Kalibracja
dozymetrami transferowymi 

NPL – styczeń 2004

Niepewność mocy dawki 
U=2,4% (k=2)
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Źródło kobaltowe

Issledovatiel

standardowy dozymetr 
EPR/alaninowy
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Dozymetr transferowy NPL

National Physical Laboratory

Teddington, Wielka Brytania

Rutynowe dozymetry wykorzystywane w 
Stacjach Napromieniania IChTJ

Koszt: 6 tys. zł /4 lata

SCHEMAT 1



dozymetry 
kalorymetryczne 

grafitowe - kilka sztuk 
wzorce robocze

Dozymetr transferowy NPL

National Physical Laboratory

Teddington, Wielka Brytania

inne rutynowe dozymetry wykorzystywane 
w Stacjach Napromieniania IChTJ

Koszt: 8 - 16 tys. zł / rok

SCHEMAT 2
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Oba schematy postępowania zapewniają
spójność pomiarową rutynowej dozymetrii

wykorzystywanej w 
Stacji Sterylizacji Radiacyjnej 

IChTJ
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Materiały modyfikowane 
radiacyjnie

Andrzej G. Chmielewski

IX SZKOŁA
STERYLIZACJI I HIGIENIZACJI RADIACYJNEJ 

Warszawa , 11 - 12 października 2007 roku 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej



Application of Radiation



Doses applied

Application Dose range

Medical – diagnostic 10 – 100 mGy

Medical – therapy 1 – 10 Gy

Industrial – food and agriculture 0.1 – 10 kGy, or more

Industrial - sterilization 10 – 30 kGy

Industrial – materials modification 50 – 100 kGy, or more







Radiation Cross linking Improves Thermal, 
Mechanical, Chemical Properties

Solid state reaction

Clean free from chemicals

Simple and high speed

Energy saving (room temp. 

process)



Wire & Cable Insulations

• Special compounds
• Crosslinking on finished 

cables
• High current ratings -

operating temp. up to 
2300C

• Compact designs - low 
insulation wall thickness

• Thin products, large 
throughputs, high dose 
required .…. so EB 
accelerators



BARC EB IRRADIATED CABLES IN 
RAILWAYS

• Elastomeric
formulations 

• High performance
• Operating at 1200 C  
• Installed in locomotives 

at Chittaranjan Loc. 



Wires and cables, car parts, pipes, electronics







Thermo shrinkable tapes



Thermo shrinkable tapes



Industrial  Project:  EB 
Crosslinked  PE  Pipe  Wrap

Alaska Pipeline – Summer 1975



mostek typu – C- C-
mostek typu –S-Sx-S-







Aircraft Broken Part Fixing



Hydrogel





Hydro Gel Wound Dressing



The radiation-induced graft polymerization can 
classified into the following two techniques

1. Direct or simultaneous irradiation method.
2. Pre-irradiation method.

From a practical viewpoint, the former process is 
preferable because of the negligible formation 
of homopolymers and easier control  of degree 
of polymerization.

Radiation Induced Grafting



RADIATION GRAFTING
1. The process has universal applicability; 

almost all polymers may be selected to 
serve as the skeletal polymer.

2. Same applies to monomers.
3. Does not require toxic chemicals as 

initiators as in chemical method
4. Resultant products are thus free from 

residues of initiating agents.



Radiation Graft Polymerization

1. Battery Separators

2. Ammonia Removal 

3.   Flame Retardant PE Foam

4.  Uptake of uranium from sea water



Battery Separators
1. Ion exchange membrane of PE with polacrylic

acid  produced for separators in electric 
batteries.

2. Direct irradiation  of PE and acrylic acid  
adopted in USA, China

3. Japanese company uses pre-irradiation method 
developed by JAERI.

4. PE substrate is irradiated with EB to 200-300 
kGy under inert atmosphere at low temperature 
to produce radicals

5. Substrate is immersed in acrylic acid solution 
for  graft polymerization



Radiation grafting – battery 
separator membrane

Annual 
production: 1 
billon pieces

隔膜

放射線グラフト重合を応用した 
電気を通す、厚さ25ミクロンのポリエチレン膜

ボタン電池用隔膜（75- 81）

＋極活物質（Ag2O）

パッキング

隔　膜

極活物質（Zn）－

極　缶＋

極キャップ－

ボタン型電池断面図

年間生産量　10億個

Electro conductive membrane 
synthesized 
by grafting on polyethylene, 25 µ
thick





Odor adsorbent





URANIUM RECOVERY



Ion Track Membrane



Space plane materials

Ceramic Matrix 
Composites

(Hi-Nicalon® )

Si-containing polymer fiber

Pyrolysis in inert gas (∼1500°C)

SiC Fiber

Cured polymer fiber

EB irradiation up to 10MGy

Silicon Carbide Fiber

•Diameter : 14µm
•Tensile strength: 3GPa (300kg/mm2)
•Heat resistant : 1700°C
•Density : 2.7g/cm3

Application

2.4 ton
per year

Advanced Materials Development / Ceramic Composites



RadiationRadiation--assisted assisted compatibilizationcompatibilization of polymersof polymers

PANEX 33PANEX 33®® Carbon Fiber (Hungary)Carbon Fiber (Hungary)
Properties Units

Tensile strength 3800 MPa

Tensile modulus 228 GPa

Electrical resistivity 0.00155 ohm-cm

Density 1.81 g/cm3

Fiber diameter 7.2 µm

Carbon content 95 %PANEX available with a variety 
of sizing formats for different 
composite processing methods.



PTFE Degradation using EB

• Optimized conditions 
for PTFE degradation

• Molecular weight 
reduction to 104 - 105 

Dalton
• Conventional 

Grinding mechanism 
• Microfine powder

(10micron)







Cycle of Natural Polymers in 
Environment

Cellulose
Starch

Chitin/chitosan

Synthesi
s

Processing

Biodegradable
product

Carbon 
dioxide
Water
Composting

Disposal

Use

Degradatio
n

Digestio
n

Plan
t

Growth
Photo
synthesi
s

MicroMicro--
organismorganism





CARRAGEENAN SOURCES

Eucheuma
kappa and iota

Chondru
skappa and lambda

Gigartina
lambda and kappa





Biodegradable Natural Polymers 
(cont)

1. Chitin  in the exoskeleton of shrimps, 
crabs, shell fish and microorganisms. 
Abundant; converted deacytalated
derivative chitosan.

2. Shrimp  contain as high as 23% of 
chitin.

3. Application  fields, medicine, 
agriculture, biotechnology and waste 
water treatment



Biodegradable Natural Polymers
4. Chitin/chitosan have unique characteristics  solution 

properties, membrane forming, and metal chelation,  
applications  limited due to the low-suitability in 
water, need to enhance their solubility and water 
uptake for various applications

5. Radiation processing can modifies molecular weight, 
hydrophilicity and mechanical properties either by 
direct irradiation or by grafting suitable polymeric 
segments on their backbone without using any toxic 
initiator/product in their backbone.



Health Care Industry and 
Environmental Application

Hydrogels
1. Chitosan containing PVA hydrogels have been successfully 

developed and tested in Vietnam.
2. The fully transparent, mechanically strong hydrogel

possesses antibacterial properties that prevent infection 
and stimulate re-epithaliziation

3. Controlled release systems.
4. Improving the efficiency of recovery of chitosan from bio-

waste
5. Synthesis of chitin/chitosan based absorbents for use as 

microporous membrane



PVA/CM-chitosan hydrogel



Burn healing at arm treated by 
Woundragel material



Burn healing at chest treated by 
Woundragel material



PVA/chitosan hydrogel (treating skin 
donor area in a patient)

a c

db



Hydrogel Mat for Bedsore Prevention

A B C Total
Patients

64 4 0 68
Evaluation

A：without bedsore
B：disappear by  rubbing with hand red 
spot 
C：form bedsore

Hydrogel

Testing during operation in hospital

Advantages of gel
1. Biodegradable 
hydrogel
2. Non-toxic (very 
safety)

Advantages of gel mat
1. Keeps body temperature for long 
time
2. Disperses body pressure

Operation room in hospital

Commercial name: Non-bedsore



Agricultural applications 
(chitin/chitosan)

Radiation degraded polysaccharides such
as chitin/chitosan, carrageenan, alginates
can induce various kinds of bio activities.
1. Growth promotion of plants. 
2. Suppression of heavy metal stress on 

plants.
3. Anti microbiological activities etc
4. Seed encapsulation







NANOTECHNOLOGY

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2b/Rotaxane.jpg


(1) Lithography Source / Resolution Limit

Photo and Radiation Sources
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Nanoelectronics by electron 
beam



Nano-fabrication using Electron Beam 
Three Dimensional EB Lithography : Apparatus

EB Lithography Apparatus

Electron Beam

Y Axis Senser

Light

Apparatus for Y-Axis
Measurement

Confocal Laser 
Scanning 
Microscope

NTT News Release, Feb. 2, 2004



Nano-fabrication using Electron Beam

Three Dimensional EB Lithography  : A Terrestrial Globe

NTT News Release, Feb. 2, 2004



Nano-fabrication using Electron Beam
SiCSiC MicrotubeMicrotube :  :  Synthesys using EB Oxidation Process

100µm 10µm

EB irradiation in Air,  Dose 3.6MGy 
Heat treatment in Argon at 523K
Extraction at R.T., Solvent：THF
Firing temperature : 1273K
Composition : Amorphous Si-C-O  

(Oxygen≒10mass%)

M. Sugimoto, et.al., JAERI Takasaki 



Heavy Ion Beam: Anisotropically Conducting Film

Nano-fabrication using Ion Beam

10 nm

Ion Track Membrane
Ion Beam
(Au, Xe, Kr)

Polymer Film

Cross Section

Latent track
Locally Dense Damage

Latent track

Etching

Etched Track

Ion Beam Radiation

Preparation of Nano-scale Pores



Etched Track

Au Coat

Cu Electrode

Cu Wire

PET
Polyimide

Heavy Ion Beam

Heavy Ion Beam: Anisotropically Conducting Film

Nano-fabrication using Ion Beam

Preparation method of an ion track 
membranes and electroplating of 
copper wires within the pores

1 µm 1 µm

ion track membrane Copper Wires

Diameter : 200nm
Height : 12 µm

PET Ion Track Membrane



RADIATION PROCESSING OF 
NANOCOMPOSITES



RADIATION PROCESSING OF 
NANOCOMPOSITES

EB irradiation at 250 kGy

(a) NR 

(b) NR/Na-MMT 
(natural clay)

(c) NR/CTA-MMT

(d) NR/HAD-MMT

(a) (b)

(c)
(d)



Formation of nanogels in solution

Linear macro-molecules– are subjected to short, intense pulses of fast electrons in deoxygenated aqueous solution. Under 
these conditions, many radicals are generated simultaneously on each polymer chain, and their intramolecular recombination 
leads to the formation of nanogels.
The radiation technique of the intramolecular crosslinking of single polymer chains has the advantage of the absence of 
potentially toxic monomers and crosslinking agents.

Degradation scheme of a linear polymer chain and a 
nanogel, indicating higher degradation resistance of 
the internally crosslinked structure

Formation of a nanogel from a single 
macromolecule by intramolecular
recombination of polymer radicals



Value addition to even valuable materials!!

Over 100,000 Carats of diamonds 
processed last year



Table 1.   Economic Scale in Industry (1997)Economic scale (b$)
Item

U.S.A. Japan

(1) Sterilized medical supplies 4.8 2.3 2.0

(2) Semiconductors 37.2 28.4 1.3
(3) Accelerators installed during 

29 years 648 308 2.1

(4) Radiographic testing (NDT) 0.65 0.26 2.5

(5) RI application & radiation 
protection Not found 0.54 -

(6) Radiation cured radial tires 13.5 8.4 1.6

Partial sum: (1)+(2)+(4)+(6) 56.2 39.4 1.4

Ratio

Note: Comparisons for (3) and (6) were based on North America, 1$=121\
MACHI 2003



CONCLUSIONS

•Polymers are the materials processed in a big 
quantities by radiation

• Future of applications in this field are processing of
natural polymers and nanotechnology



Dziękuję za uwagę !
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