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W artykule omówiono podstawowe
kwestie radiacyjnej modyfikacji polimerów w procesie sterylizacji radiacyjnej. Starano siê zwróciæ
szczególn¹ uwagê na niehomogenicznoœæ odk³adania energii promieniowania jonizuj¹cego w obrabianych radiacyjnie materia³ach.
Zrozumienie tego zjawiska stanowi punkt wyjœcia do poznania mechanizmów procesów radiolitycznych, zachodz¹cych równie¿ w du¿o bardziej skomplikowanych
uk³adach, jakimi s¹ organizmy ¿ywe. Na przyk³adzie prostych tworzyw sztucznych zaprezentowano
konsekwencje tworzenia siê w napromienianym polimerze gniazd
jedno- i wielojonizacyjnych. Podkreœlono unikatowe w³asnoœci obróbki
radiacyjnej materia³ów, które powoduj¹, ¿e na ca³ym œwiecie buduje
siê instalacje wyposa¿one w urz¹dzenia akceleratorowe. W tym
kontekœcie na przyk³adzie dzia³aj¹cej w Instytucie Chemii i Techniki J¹drowej Przemys³owej Stacji
Radiacyjnej Sterylizacji i Higienizacji omówiono zasadnicze zalety wykorzystania promieniowania
jonizuj¹cego do wyja³awiania
sprzêtu medycznego, przeszczepów i farmaceutyków. Autorzy
ograniczyli siê do prezentacji w³asnych doœwiadczeñ z zakresu
chemii radiacyjnej, nie wchodz¹c
w szczegó³y zagadnieñ medycznych bêd¹cych domen¹ radiobiologii. Do napisania artyku³u zachêci³a nas kilkudziesiêcioletnia
wspó³praca z obchodz¹cym w tym
roku 40-lecie powstania Bankiem
Tkanek Akademii Medycznej
w Warszawie, najstarsz¹ tego typu instytucj¹ na œwiecie stosuj¹c¹
rutynowo sterylizacjê radiacyjn¹.
Zorganizowana z tej okazji konferencja, jak równie¿ ostatnie spotkanie inspektorów ochrony radiologicznej wykaza³y, ¿e wymiana informacji i dyskusja w œrodowisku
lekarzy i chemików radiacyjnych
mo¿e siê okazaæ bardzo po¿yteczna. Pozwoliliœmy sobie równie¿ zwróciæ uwagê na kilka istotnych kwestii, dotycz¹cych po-
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Powszechne wprowadzenie do
praktyki lekarskiej tanich, wykonanych
z tworzyw polimerowych medycznych
wyrobów jednorazowego u¿ytku, spowodowa³o wzrost zapotrzebowania
na us³ugi w dziedzinie tzw. zimnej
sterylizacji. Bardzo dobrym sposobem zabicia drobnoustrojów i ich
form przetrwalnikowych okaza³o siê
zastosowanie promieniowania gamma 60Co oraz promieniowania elektronowego uzyskiwanego w urz¹dzeniach akceleratorowych. Warto zauwa¿yæ, ¿e z powodu braku emisji
promieniowania po wy³¹czeniu akceleratory s¹ traktowane z punktu widzenia radiologicznego jako bardziej
bezpieczne ni¿ Ÿród³a radioaktywne.
Sterylizacja radiacyjna ma wiele
unikatowych w³asnoœci, takich jak
mo¿liwoœæ wyja³awiania materia³u
w ca³ej objêtoœci bez koniecznoœci
przepakowywania wyrobów, du¿a
szybkoœæ, brak szkodliwych pozosta³oœci po zabiegu, praktycznie pokojowa temperatura procesu. Z tych
powodów na ca³ym œwiecie op³aca
siê budowaæ stosunkowo kosztowne
instalacje radiacyjne, które z powodzeniem konkuruj¹ z tradycyjnymi
metodami sterylizacji stosuj¹cymi gazowanie wyrobów toksycznym, wybuchowym i kancerogennym tlenkiem
etylenu [1]. Formalne ograniczenia
energii elektronów do 10 MeV daj¹
gwarancjê, ¿e w procesie sterylizacji
radiacyjnej nie bêd¹ wzbudzone radionuklidy. Warto temu zagadnieniu
poœwiêciæ parê s³ów, nadal bowiem
wiele osób myli napromienianie
z promieniotwórczoœci¹. Czêsto,

szczególnie w popularnych publikacjach informuje siê o zagro¿eniach
spowodowanych przez np. napromieniowane grzyby. Chodzi oczywiœcie
o grzyby ska¿one promieniotwórczo.
Nawiasem mówi¹c te najczêœciej niewielkie iloœci radionuklidów (opisane
jednak du¿¹ iloœci¹ bekereli) s¹ praktycznie nieszkodliwe i mog³yby byæ
niebezpieczne jedynie dla osób od¿ywiaj¹cych siê wy³¹cznie grzybami.
W praktyce, dla celów higienicznych
rzeczywiœcie napromienia siê niekiedy suszone grzyby, ale po takim zabiegu nie staj¹ siê one radioaktywne. Niestety, fa³szywe obiegowe opinie dotycz¹ce generalnie technik
j¹drowych przenoszone s¹ równie¿
na wyroby obrabiane radiacyjnie.
Przedsiêbiorcy uszlachetniaj¹cy (w
dobrze pojêtym interesie przysz³ych
u¿ytkowników) wyroby, np. promieniowaniem elektronowym, najchêtniej
ukryliby ten fakt przed klientami. Paradoksalnie, informacji o wykonaniu
kosztownych w koñcu zabiegów radiacyjnej sterylizacji czy higienizacji
nie tylko nie wykorzystuj¹ do celów
reklamowych, ale staraj¹ siê to zaznaczyæ jak najmniejszymi literami.
Upowszechnienie w praktyce szpitalnej sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku zmniejszy³o w naszym kraju liczbê zachorowañ na
wiele nadal bardzo groŸnych chorób
zakaŸnych. Presja ze strony rynku
utensyliów medycznych spowodowa³a, ¿e intensywnie zaczêto poszukiwaæ odpornych radiacyjnie, tanich,
spe³niaj¹cych wymogi Instytutu Leków, polimerów. Chc¹c oceniæ skalê
trudnoœci, jakie musz¹ pokonaæ ba-
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prawnoœci nazewnictwa, którego
przestrzeganie pozwoli, jak s¹dzimy, unikn¹æ w przysz³oœci wielu
nieporozumieñ. Chcemy na koniec
wyraziæ nadziejê, ¿e coraz lepiej
poznawalna chemia radiacyjna
polimerów bêdzie zastêpowaæ
stosowane czêsto jeszcze z koniecznoœci, równie¿ i w medycynie, procedury polegaj¹ce na metodzie prób i b³êdów.
S³owa kluczowe: sterylizacja radiacyjna, promieniowanie jonizuj¹ce, akcelerator elektronów, przeszczep allogeniczny.

dacze, nale¿y zrozumieæ niezwykle
skomplikowany charakter chemii materia³ów poddawanych dzia³aniu promieniowania jonizuj¹cego. Mimo ¿e
ograniczymy siê jedynie do stosukowo w¹skiej dziedziny, jak¹ jest sterylizacja, to warto podkreœliæ, ¿e unikatowe w³asnoœci radiacyjnej modyfikacji polimerów znalaz³y wiele
innych niemedycznych zastosowañ.

RADIACYJNA MODYFIKACJA
POLIMERÓW
Najogólniej mo¿na powiedzieæ, ¿e
w wyniku dzia³ania promieniowania
jonizuj¹cego na polimery nastêpuje
odrywanie siê z ³añcuchów atomów
wodoru, które ³¹cz¹c siê w cz¹steczki nieodwracalnie opuszczaj¹
materia³. W istocie jednak chemia radiacyjna polimerów jest bardzo bogata, a punktem wyjœcia do jej poznania jest uœwiadomienie sobie niehomogenicznoœci odk³adania siê
energii w materiale [2]. Promieniowanie jonizuj¹ce powoduje wybicie
w materiale kaskady elektronów, których pierwsze generacje odk³adaj¹
niewielkie iloœci energii w stosunkowo du¿ych odleg³oœciach od siebie.
Zmiany, powsta³e w polimerze pod
wp³ywem pierwotnych elektronów
wybitych przez szybkie elektrony czy
te¿ promieniowanie gamma opisuje
siê jako gniazda jednojonizacyjne.
Odk³adane jest w nich 80 proc.
dawki. W gniazdach jednojonizacyjnych nastêpuje g³ównie oderwanie
atomów wodoru od ³añcuchów polimerów. Powoduje to powstanie
w miejscu uszkodzenia aktywnego
centrum wolnorodnikowego, które –
jak wykaza³y liczne doœwiadczenia –
jest w stanie przemieszczaæ siê
wzd³u¿ ³añcucha na odleg³oœæ nawet kilkunastu atomów wêgla. Tak
wiêc procesy chemiczne bêd¹ce
skutkiem poch³oniêcia przez materia³ energii promieniowania jonizuj¹cego mog¹ zachodziæ w zupe³nie
innym miejscu ni¿ pierwotne uszkodzenie. To bardzo interesuj¹ce i nie
do koñca jeszcze poznane zjawisko
w istotny sposób wp³ywa na wtórne procesy chemiczne radiolizy
tworzywa. Iloœæ energii odk³adana
w gniazdach w koñcowej generacji
energetycznej jest lokalnie znacznie

wiêksza ni¿ w gniazdach jednojonizacyjnych. Ale w ogólnym bilansie
stanowi mniejszy procent energii.
Elektrony ostatnich generacji zdolnych do jonizacji powoduj¹ ju¿ tak
du¿e nagromadzenie energii w stosukowo niewielkim gnieŸdzie wielojonizacyjnym, ¿e obok odrywania siê
atomów wodoru mo¿e równie¿ zostaæ przerwany ³añcuch lub oderwany jego fragment. Ró¿norodne formy
jakoœciowe i iloœciowe od³o¿onej
energii powoduj¹ w konsekwencji
ró¿norodnoœæ procesów chemicznych. Uda³o siê do tej pory oznaczyæ podzia³ energii na gniazda jedno- i wielojonizacyjne w wodzie
i sta³ej alaninie. Przez analogiê
z prostymi zwi¹zkami przyjmuje siê,
¿e iloœæ energii odk³adana w polimerach w postaci gniazd wielojonizacyjnych stanowi 20 proc. ca³kowitej
energii poch³oniêtej w napromienionym materiale. Zjawisko niejednorodnoœci odk³adania siê energii dotyczy
wszystkich napromienianych obiektów, niezale¿nie od ich stanu skupienia. Warto o tym pamiêtaæ, czytaj¹c
publikacje naukowe z zakresu chemii radiacyjnej, w których w wiêkszoœci przypadków pomija siê zupe³nie
obecnoœæ gniazd wielojonizacyjnych.
Niezale¿nie od rodzaju polimeru
zostaje on zawsze zubo¿ony w atomy wodoru w iloœci proporcjonalnej
do wielkoœci poch³oniêtej dawki promieniowania jonizuj¹cego. Konsekwencje odwodornienia zale¿¹ od
polimeru. Jest regu³¹, ¿e faza gazowa nad napromienionymi polimerami
(CxHy) n sk³ada siê w 95 proc. z wodoru. W przypadku napromienionego polietylenu, w wyniku gniazd jednojonizacyjnych i powstania centrów
rodnikowych zachodz¹ procesy ³¹czenia s¹siednich ³añcuchów, zwane
sieciowaniem. Rozerwane w gniazdach wielojonizacyjnych fragmenty
mog¹ równie¿ tworzyæ po³¹czenia
w postaci rozga³êzieñ potrójnych. Powstanie tego rodzaju wi¹zañ przestrzennych w istotny sposób wp³ywa
na polepszenie w³aœciwoœci mechanicznych i termicznych tworzywa.
Jakkolwiek sieciowanie mo¿na osi¹gn¹æ metodami chemicznymi, to jednak w przypadku PE sieciowanie radiacyjne jest najbardziej korzystne
i ekonomiczne.
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Basics of radiation chemistry of
polymers are discussed, in
particular the role of non-uniform
distribution of energy in irradiated
objects. The mechanisms of
radiation-induced reactions start
from two different origins: singleionization spurs, and from multiionization spurs which are the cause
of chain scission of polymers, with
partial recovery as Y-crosslinks in
polymers without steric hindrance.
The main part (80%) of radiation
energy is deposited as single
ionization spurs leading to
X-crosslinks. Both types of radiationinduced chemical effects are usually
a positive phenomenon in radiation
sterilization of medical devices
made of polymers. The role of
additives to polymer blends and
copolymers is discussed in terms of
energy transfer and biocompatibility.
Forty years of experience with
radiation sterilization of healthcare
products have resulted in the
formulation of many procedures.
Authors have focused on the
positive role played by basic
research, which helps to limit the
usual praxis of trial and error
procedures in the selection of proper
polymers for the manufacture of
medical devices. Some remarks
have been made in connection with
terminology, which can avoid
misunderstanding in dealing with
producers of medical devices as
well as end users of these products.
Key words: radiation sterilisation,
ionizing
radiation,
electron
accelerator, allograft.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e podobnym
zjawiskom radiacyjnym podlegaj¹
na skutek dzia³ania promieniowania kosmicznego materia³y statków
kosmicznych oraz zainstalowanej
na nich aparatury, a przede
wszystkim sami kosmonauci. Pozbawione ochronnego dzia³ania atmosfery ziemskiej (stanowi¹cej
ekwiwalent 10 m betonu) obiekty,
s¹ w praktyce zupe³nie bezbronne
wobec wype³niaj¹cego przestrzeñ
miêdzyplanetarn¹ promieniowania
jonizuj¹cego. Z tych w³aœnie przyczyn pod znakiem zapytania stawiana jest mo¿liwoœæ dalekich lotów kosmicznych. Zagro¿enia tego
nie mo¿na lekcewa¿yæ, szacuje siê
bowiem, ¿e planowane obecnie loty za³ogowe na Marsa spowoduj¹
w 5 przypadkach na 10 zachorowanie kosmonautów na choroby
popromienne.
Sterylizuj¹c radiacyjnie wyroby
z polietylenu i innych polimerów, korzystnie modyfikujemy ich w³aœciwoœci u¿ytkowe oraz dopolimeryzowujemy mog¹ce pozostaæ po polimeryzacji chemicznej œladowe iloœci
monomeru. Polimery z zawartoœci¹
monomeru nie s¹ dopuszczane do
u¿ytku medycznego. Dopolimeryzowanie radiacyjne, pe³ni¹ce jednoczeœnie funkcjê sterylizacji, jest szeroko
stosowane przy produkcji sztucznych
stawów z polietylenu wysokociœnieniowego. Poniewa¿ dawka sieciuj¹ca jest znacznie wy¿sza od sterylizuj¹cej, materia³ zostaje podsieciowany na ile potrzeba, by koñcowa
dawka podana ju¿ do obiektu zapakowanego bakterioszczelnie, dope³ni³a proces. Jak widaæ, polietylen zachowuje siê korzystnie w obróbce radiacyjnej, maj¹cej na celu sterylizacjê
i sieciowanie. Natomiast polipropylen
nie ulega sieciowaniu, a powsta³e
makrorodniki atakowane s¹ przez
atomy tlenu. W wyniku procesu utleniania nastêpuje degradacja materia³u. Proces ten ma charakter ³añcuchowy. Aktywne centra rodnikowe po
przy³¹czeniu tlenu przesuwaj¹ siê
w inne miejsce ³añcucha. Du¿e nadzieje w poszukiwaniach odpornych
radiacyjnie odmian PP wi¹¿e siê
z badaniami tzw. zjawiska ochronnego, jakie wykazuj¹ w procesach radiacyjnych zwi¹zki aromatyczne.

Efekt ten t³umaczony jest specyficzn¹ zdolnoœci¹ pierœcienia benzenowego do konwersji w ciep³o poch³oniêtej energii promieniowania.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ oddzia³ywania promieniowania jonizuj¹cego z materi¹ jest
zupe³nie przypadkowa lokalizacja
gniazd jonizacyjnych. Odró¿nia to
chemiê radiacyjn¹ od zjawisk obserwowanych w fotochemii, w której absorpcja kwantu nastêpuje œciœle
przez grupê chromoforow¹. Dzia³anie dodatków stabilizuj¹cych i antyutleniaj¹cych, (bez których polipropylen i wiêkszoœæ innych polimerów
by³aby praktycznie bezu¿yteczna)
polega na bezpoœrednim poch³anianiu œwiat³a. Zwi¹zki te w akcie
ochronnym
zamieniaj¹
œwiat³o
w energiê ciepln¹ b¹dŸ te¿ ulegaj¹
rozk³adowi w akcie samopoœwiêcenia. Promieniowanie jonizuj¹ce nie
ma mo¿liwoœci wyboru rodzaju
zwi¹zku i odk³adane jest we wszystkich sk³adnikach w sposób proporcjonalny do jego zawartoœci, a œciœlej mówi¹c udzia³u elektronowego.
Jako regu³ê nale¿y wiêc przyj¹æ, ¿e
procesom radiacyjnym ulega przede
wszystkim sk³adnik g³ówny – matryca, ma³e jest natomiast prawdopodobieñstwo, ¿e promieniowanie jonizuj¹ce w sposób bezpoœredni zostanie
zdeponowane w procentowo niewielkiej iloœci cz¹steczek stabilizatora.
Pomimo tych ograniczeñ efekt
ochronny w chemii radiacyjnej polimerów jest obserwowany i t³umaczony byæ mo¿e ogólnie tylko znanym
przenoszeniem energii. Poznanie mechanizmów tego zjawiska, a co za
tym idzie – znalezienie w przysz³oœci
doskonalszych stabilizatorów wymaga jeszcze dalszych badañ. Zjawiska te s¹ badane przez nas w kontekœcie chemii radiacyjnej PP z wykorzystaniem w oryginalny sposób
spektrofotometrii absorpcyjnej œwiat³a rozproszonego (DRS) [3]. Nale¿y
w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e
terminu naœwietlanie nie powinno siê
u¿ywaæ w przypadku promieniowania jonizuj¹cego. Jest to zwrot charakterystyczny dla fotochemii i dotyczy, jak by³o powiedziane, selektywnego oddzia³ywania promieniowania
z materi¹. Odniesiony do promieniowania jonizuj¹cego jest rusycyzmem.
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Fot. 1. Przemys³owo-badawczy akcelerator
LAE 13/9

a tak¿e w leczeniu rozleg³ych oparzeñ. Ze wzglêdu na ograniczon¹
dostêpnoœæ tkanek w³asnych pacjenta (materia³ autogeniczny) od wielu
lat w praktyce klinicznej stosowane
s¹ allogeniczne przeszczepy tkankowe, takie jak np. przeszczepy tkanki kostnej, chrz¹stki, œciêgien opony
twardej, skóry i owodni, a tak¿e rogówek, naczyñ i zastawek serca.
Tkanki te pobierane s¹ z regu³y ze
zw³ok ludzkich. Postêp w dziedzinie
konserwacji i sterylizacji pozwoli³ na
stworzenie znacznej rezerwy allogenicznych (ludzkich) przeszczepów
tkankowych, a ich pobieraniem, konserwacj¹, sterylizacj¹ i dystrybucj¹
zajmuj¹ siê wyspecjalizowane laboratoria, zwane bankami tkanek. Przeszczepy kostne stosowane s¹ g³ównie w odtwórczych operacjach ortopedycznych, zw³aszcza u dzieci
i m³odzie¿y, m.in. w leczeniu wad
wrodzonych: niedorozwoju stawów
biodrowych, skrzywieñ krêgos³upa,
³agodnych i z³oœliwych nowotworów
koœci oraz zmian pourazowych.
Prace nad wp³ywem promieniowania jonizuj¹cego na allogeniczne
przeszczepy, s¹ wspólnie prowadzone przez lekarzy i chemików radiacyjnych.

INSTALACJE RADIACYJNE
DO STERYLIZACJI W ICHTJ

Fot. 2. Akcelerator Elektronika 10/10

STERYLIZACJA RADIACYJNA
PRZESZCZEPÓW TKANKOWYCH
W medycznym kontekœcie publikacji warto zwróciæ uwagê na zastosowania sterylizacji radiacyjnej w bankowaniu tkanek. Burzliwy rozwój chirurgii odtwórczo-naprawczej sprawi³,
¿e na przestrzeni ostatnich lat znacz¹co wzros³o zapotrzebowanie na
przeszczepy tkankowe, które stosowane s¹ w wielu specjalnoœciach zabiegowych, takich jak ortopedia, chirurgia urazowa, neurochirurgia, kardiochirurgia, chirurgia plastyczna,
okulistyka, laryngologia czy urologia,

Polska jest krajem zaliczanym
obecnie do czo³ówki œwiatowej
w dziedzinie przemys³owych zastosowañ wi¹zki szybkich elektronów.
Najstarszym, uruchomionym w 1971
r. (ale bêd¹cym nadal w dobrym stanie), jest przemys³owo-badawczy akcelerator LAE 13/9 (fot. 1.) o energii
elektronów 8–13 MeV i mocy wi¹zki
przemiatanej 6 kW. Zastosowane tutaj rozwi¹zanie polegaj¹ce na odchylaniu wi¹zki o 270o pozwala na separacjê elektronów ró¿nych energii
[4]. Materia³ poddawany modyfikacji
radiacyjnej przesuwany jest w skrzynkach aluminiowych o wymiarach
560x420x200.
Bardzo nowoczesn¹, w pe³ni przemys³ow¹ instalacj¹, jest wykorzystywana obecnie do sterylizacji linia
technologiczna wyposa¿ona w akcelerator Elektronika 10/10 (energia elektronów 10 MeV moc wi¹zki 10 kW).

Zajmuje ona ³¹cznie powierzchniê
2 390 m2, a sk³adaj¹ siê na ni¹ sterownia, hale magazynowe, hale transportera mechanicznego oraz bunkier
bêd¹cy ochron¹ radiologiczn¹ przed
promieniowaniem. Potencjalnie mo¿na za jej pomoc¹ modyfikowaæ radiacyjnie do 20 mln sztuk ró¿nych wyrobów medycznych rocznie (fot. 2.).
Wartoœæ obiektu ocenia siê na ok.
2 mln USD. Oczywiœcie, gdyby by³o
takie zapotrzebowanie, mo¿na rozpatrywaæ mo¿liwoœæ budowy nowej instalacji wyposa¿onej w bardzo wydajne, wysokiej mocy akceleratory, np.
francusko-belgijskie Rhodotrony. Koszt
takiej inwestycji, ³¹cznie z odpowiednim budynkiem i transporterem, nale¿y szacowaæ na ok. 3 mln dolarów.
S¹dzimy, ¿e w pewnym stopniu
przedstawiliœmy skomplikowany charakter chemii radiacyjnej polimerów.
Mamy równie¿ nadziejê, ¿e nasze
uwagi oka¿¹ siê przydatne zarówno
dla specjalistów z zakresu medycyny nuklearnej, jak równie¿ osób zajmuj¹cych siê ochron¹ radiologiczn¹.
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