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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
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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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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



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

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

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
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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
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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
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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
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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
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Badanie kiełkowania
Wykrywanie napromieniowania w  zbożach

Metoda oparta jest na statystycznej 
ocenie efektywności oraz szybkości 

kiełkowania nasion

www.ichtj.waw.pl
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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
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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
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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
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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
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Próbki żywności zbadane w roku 2006 w SLINŻ:  478 szt.

www.ichtj.waw.pl

19 %
napromieniowana

Li
cz

ba
 p

ró
be

k 

24

315

139

0

50

100

150

200

250

300

350

Zagraniczne GIS Krajowe



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
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Klasyfikacja próbek zbadanych w SLINŻ w 2006

nienapromieniowane 93,7 %

napromieniowane 6,3  %
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Jak sprawdzić czy żywność jest 
napromieniowana ???

To proste,

wystarczy zgasić
światło !!!

www.ichtj.waw.pl
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