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Miêdzynarodowa Konferencja Techniki Radiacyjnej IMRP-2003
(International Meeting on Radiation Processing, Chicago, USA, 7-13 September 2003)
W konferencji zorganizowanej w Chicago w dniach
7–13 wrzeœnia 2003 r bra³o udzia³ oko³o 430 uczestników z 40 krajów. Do najwa¿niejszych tematów
konferencji zaliczyæ nale¿y: sterylizacjê radiacyjn¹,
obróbkê radiacyjn¹ ¿ywnoœci, dozymetriê oraz walidacjê Ÿróde³ promieniowania jonizuj¹cego. W mniejszym stopniu reprezentowane by³y inne technologie
radiacyjne oraz urz¹dzenia (akceleratory, Ÿród³a
gamma). Swoisty prze³om nast¹pi³ w zakresie wykorzystania promieniowania hamowania do prowadzenia procesów radiacyjnych, co znalaz³o potwierdzenie w licznych prezentacjach.
Interesuj¹ca nowoœci¹ by³o przeprowadzenie sondy,
w której wziê³o udzia³ 158 uczestników konferencji.
Poni¿ej zamieszczono niektóre z pytañ oraz odpowiedzi w ujêciu procentowym.
Uk³ad geograficzny osób uczestnicz¹cych w sondzie
Ameryka Pó³nocna i Po³udniowa,
Europa, Bliski Wschód, Afryka,
Azja-Pacyfik i Australia.
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Jaki jest w pierwszym rzêdzie zwi¹zek uczestników konferencji z technik¹
radiacyjn¹?
Instalacje us³ugowe w zakresie techniki radiacyjnej,
30%
Producenci urz¹dzeñ oraz zwi¹zanych produktów i us³ug,
28%
Producenci i dystrybutorzy utensyliów medycznych,
10%
Producenci i dystrybutorzy innych produktów radiacyjnych,
1%
Producenci i dystrybutorzy ¿ywnoœci,
1%
Inni.
28%
Jaka z metod techniki radiacyjnej jest Twoim zasadniczym obszarem dzia³ania?
ród³a gamma,
51%
Akceleratory wysokich energii,
29%
Akceleratory niskich energii,
8%
Technologie wykorzystuj¹ce promieniowanie hamowania,
7%
Inne.
4%
W okresie najbli¿szych 5-ciu lat oczekujesz, ¿e Twoje zaanga¿owanie
Znacz¹co siê powiêkszy,
Nieco siê zwiêkszy,
Pozostanie bez zmian,
Nieco siê zmniejszy,
Znacz¹co siê zmniejszy.
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Co wed³ug Ciebie w ci¹gu najbli¿szych 5-ciu lat zaoferuje najwiêksze
mo¿liwoœci w zakresie techniki radiacyjnej?
¯ywnoœæ,
45%
Utensylia medyczne,
21%
Materia³y opakowaniowe,
11%
Ochrona œrodowiska,
7%
Modyfikacja polimerów,
6%
Materia³y neutralne,
5%
Farmaceutyki,
4%

Wyroby polimerowe,
Kosmetyki,
Przewody.
Jak oceniasz ogólne szanse wzrostu w skali roku?
Mniej ni¿ 5%,
5-10%,
11-15%,
16-20%,
21-25%,
Wiêcej ni¿ 25%.
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Co jest najistotniejszym problemem w odniesieniu do zastosowañ techniki
radiacyjnej?
Opinia spo³eczna,
32%
Koszt obróbki radiacyjnej,
27%
Zmiany w przepisach,
13%
Rozwój technologii (eb/x-ray),
11%
Technologie alternatywne,
4%
W³aœciwy czas wprowadzenia obróbki radiacyjnej,
3%
Bezpieczeñstwo eksploatacji instalacji radiacyjnych,
3%
Dostawy Co-60,
3%
Stabilnoœæ energii elektrycznej,
0%
Inne nie wymienione wy¿ej przyczyny.
1%
Czy konsumenci zwracaj¹ uwagê na to, ¿e produkt jest poddawany obróbce
radiacyjnej?
Tak,
53%
Nie,
36%
Nie wiem.
11%
Czy jest potrzeba bardziej aktywnej promocji korzyœci obróbki radiacyjnej
Zdecydowanie tak,
64%
Tak,
22%
Brak zdania,
7%
Nie,
4%
Zdecydowanie nie.
3%
Co by³o najwa¿niejszym powodem uczestnictwa w konferencji IMRP-2003?
Kontakty z innymi,
22%
Informacje na temat nowoœci technologii/wyposa¿enia,
14%
Informacje biznesowe,
10%
Rezultaty najnowszych badañ naukowych,
9%
Promocja w³asnej firmy,
4%
Informacje na temat nowych zastosowañ,
4%
Wszystkie lub wiêkszoœæ wymienionych wy¿ej powodów,
37%
¯adna z wy¿ej wymienionych powodów.
0%
Który z tematów konferencji IMRP jest dla Ciebie najbardziej interesuj¹cy?
Radiacyjna obróbka ¿ywnoœci,
29%
Technologiczne osi¹gniêcia w odniesieniu do Ÿróde³/wi¹zki
elektronów/X,
27%
Sterylizacja sprzêtu medycznego,
20%
Nowe zastosowania (wysoka energia elektronów),
13%
Dozymetria i uk³ady dozymetryczne,
9%
Szkolenie i bezpieczeñstwo,
1%
Nowe zastosowania (niska energia elektronów),
1%
Izotopy,
0%
Licencjonowanie instalacji.
0%
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Na podkreœlenie zas³ugiwa³y ró¿nice w opiniach (nie
ujête w przytoczonych wy¿ej odpowiedziach) odnoœnie kwestii radiacyjnej obróbki ¿ywnoœci, jakie zarysowa³y siê miêdzy uczestnikami z Europy oraz Ameryki i Australii. Na mniejsze zainteresowanie obróbk¹
radiacyjn¹ ¿ywnoœci w Europie wp³ywa niew¹tpliwie
stanowisko Unii Europejskiej, która wprowadzi³a na
swoim terenie istotne ograniczenia w tym zakresie.
Bardzo charakterystyczny jest fakt, ¿e wœród uczestników konferencji jedynie 1% zadeklarowa³o siê jako
producenci lub dystrybutorzy ¿ywnoœci a mimo to
niemal po³owa uczestników uzna³a, ¿e to w³aœnie
obróbka radiacyjna zaoferuje w okresie najbli¿szych
5 lat najwiêksze mo¿liwoœci rozwoju w zakresie
techniki radiacyjnej.
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Niewielkie oczekiwania w zakresie radiacyjnej obróbki polimerów i modyfikacji izolacji przewodów
elektrycznych znajduj¹ wyt³umaczenie nasyceniem
rynku tego typu wyrobami oraz nieliczn¹ reprezentacj¹ wœród uczestników osób maj¹cych bezpoœredni zwi¹zek z tymi technologiami.
Umiarkowany rozwój technologii radiacyjnych (5–10%) zale¿y nie tylko od czynników bezpoœrednio
zwi¹zanych z technik¹ radiacyjn¹ takich jak koszt
obróbki czy rozwój technologii, ale nawet w wiêkszym stopniu zale¿eæ bêdzie od opinii spo³ecznej
czy te¿ zmian legislacyjnych. St¹d te¿ zdecydowana
potrzeba bardziej aktywnej promocji korzyœci p³yn¹cych z zastosowania obróbki radiacyjnej jak¹ zadeklarowali uczestnicy konferencji.
Zbigniew Zimek

Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne rozstrzygnê³o
kolejn¹ edycjê konkursu na najlepsze prace magisterskie zwi¹zane tematycznie z atomistyk¹ (wykorzystanie zjawisk, procesów i technik j¹drowych,
ekonomia i odbiór spo³eczny zastosowañ energetyki
j¹drowej itp.). Zgodnie z tradycj¹ autorzy najlepszych prac otrzymali w trakcie inauguracji roku akademickiego 2003/2004 dyplomy i nagrody pieniê¿ne. W arunkiem uczestnictwa w konkursie by³o
przes³anie do 1 czerwca 2003 roku zg³oszenia w
postaci: streszczenia pracy, opinii opiekuna naukowego, oceny pracy przez Komisjê Egzaminacyjn¹.
O przyznaniu nagród zadecydowa³a powo³ana przez
Zarz¹d G³ówny PTN Komisja Konkursowa w sk³adzie: profesorowie Piotr Urbañski (przewodnicz¹cy),
Stefan Chwaszczewski, Zdzis³aw Celiñski, Janusz
Mika oraz dr Janusz Adamski (sekretarz). Kapitu³a
w swojej ocenie bra³a pod uwagê oryginalnoœæ i
nowatorstwo rozwi¹zañ technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych a tak¿e walory poznawcze nades³anych prac.
Pierwsz¹ nagrodê przyznano mgr in¿. Jolancie Jeleñ z W ydzia³u Fizyki i Techniki J¹drowej AGH w
Krakowie, która pod opiek¹ prof. dr hab. Marty Wasilewskiej-Radwañskiej wykona³a pracê pt. "Badania
wp³ywu dynamiki gromadzenia i biodystrybucji radioznacznika na detekcjê ognisk zapalnych metod¹
scyntygrafii z wykorzystaniem poliklonalnej immonoglobuliny G znakowanej 99mTc". Praca dotyczy jednej z najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê dziedzin medycyny nuklearnej – diagnostyki stanów zapalnych o ró¿nej etiologii. W czêœci klinicznej zbadano biodystrybucjê ludzkiej immunoglobuliny G (IgG)
znakowanej 99mTc, w ogniskach w ciele pacjenta
oraz dynamikê jej gromadzenia i usuwania w ogniskach zapalnych ró¿nego pochodzenia i ró¿nej lokalizacji, jak i z ³o¿yska naczyniowego i tkanek zdrowych. W ramach czêœci modelowej zaprojektowano
wodny fantom jamy brzusznej, a nastêpnie zbadano
przy jego pomocy, mo¿liwoœæ detekcji ognisk zapalnych o ró¿nej aktywnoœci i lokalizacji metod¹ scyntygraficzn¹ z u¿yciem kompleksu 99mTc–IgG. Opracowany przez autorkê, fantom wykorzystywany bêdzie

do dalszych badañ modelowych w 5-tym W ojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Znajdzie równie¿ zastosowanie dydaktyczne w ramach zajêæ z
przedmiotu „Laboratorium Medyczne” prowadzonych dla studentów pi¹tego roku specjalnoœci Fizyka
Medyczna i Dozymetria na W ydziale Fizyki i Techniki J¹drowej AGH. Zalet¹ fantomu jest mo¿liwoœæ
wykorzystania go do pomiarów wewnêtrznego nara¿enia radiologicznego pacjentów poddawanych badaniom scyntygraficznym.
Drug¹ nagrodê przyznano mgr in¿. Jakubowi Oœko
za „Opracowanie fantomu i sposobu kalibracji licznika promieniowania tarczycy, z uwzglêdnieniem g³êbokoœci jej po³o¿enia”. Praca zosta³a wykonana w
Instytucie In¿ynierii Precyzyjnej i Biomedycznej W ydzia³u Mechatroniki Politechniki W arszawskiej we
wspó³pracy z Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych IEA Œwierk pod kierunkiem dr hab. Natali Golnik. Dotyczy³a ona udoskonalenia metod okreœlania
aktywnoœci jodu zgromadzonego w tarczycy. Zadaniem autora by³o zaprojektowanie i wykonania prostego, wygodnego fantomu wodnego, pozwalaj¹cego
na symulacjê ró¿nych g³êbokoœci i wysokoœci po³o¿eñ tego gruczo³u w szyi cz³owieka. Stwierdzono, ¿e
parametry te mo¿na okreœliæ na podstawie stosunku
liczby zliczeñ w dwóch obszarach mierzonego widma. Nastêpnie wykonano kalibracjê licznika promieniowania dla 12 ró¿nych po³o¿eñ gruczo³u. Dziêki
temu mo¿liwe by³o dok³adniejsze okreœlenie aktywnoœci jodu dla potrzeb ochrony radiologicznej. Druga
czêœæ pracy mia³a za zadanie udowodnienie zasadnoœci okreœlania g³êbokoœci po³o¿enia tarczycy podczas testów jodoch³onnoœci wykonywanych w zak³adach medycyny nuklearnej. Badania przeprowadzono na du¿ej grupie pacjentów Szpitala Bródnowskiego w W arszawie (98 osób). W ykaza³y one, ¿e
stosowanie rutynowej metody okreœlania jodoch³onnoœci tarczycy mo¿e u niektórych pacjentów powodowaæ ponad dwukrotne zani¿enie uzyskanej wartoœci. W stêpne badania wskazuj¹, ¿e przy pomocy
opracowanej metody mo¿na wyizolowaæ tê obarczon¹ wysokim b³êdem grupê pomiarów.
Obydwie wyró¿nione prace zawieraj¹ autentycznie
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nowe, niepublikowane dot¹d wyniki badañ i uzyska³y
bardzo wysokie oceny recenzentów.
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne stara siê wykorzystaæ uroczystoœci wrêczania nagród do popularyzacji wœród studentów tematów z zakresu ogólnie
pojêtej techniki j¹drowej. O ile prace energetyczne
ze zrozumia³ych wzglêdów maja g³ównie charakter
teoretyczny to opracowania zwi¹zane np. z medycyn¹ s¹ œciœle zwi¹zane z praktyk¹. W tym roku w
Krakowie Polskie Towarzystwo Nukleoniczne reprezentowali cz³onek Zarz¹du G³ównego PTN, doktor
honoris causa Akademii Górniczo Hutniczej, Przewodnicz¹cy Rady do Spraw Atomistyki profesor
Andrzej Hrynkiewicz. oraz Sekretarz Generalny PTN
mgr in¿. W ojciech G³uszewski. Profesor wymieni³ na
wstêpie podstawowe cele dzia³alnoœci Towarzystwa
oraz przypomnia³ krótko dotychczasow¹ historiê
nagród. Nastêpnie wrêczy³ laureatce wykonany w
metalu i oprawiany w drewno dyplom oraz czek na
2000 z³. Gratulacje odebra³a równie¿ opiekunka pracy prof. dr hab. Marta W asilewska–Radwañska.

Mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e Jolanta Jeleñ, aktualna
doktorantka na W ydziale Fizyki i Techniki J¹drowej
AGH, nastêpnego dnia wyjecha³a na stypendium
Marii Sk³odowskiej–Curie do Niemiec.
Równie uroczysty charakter mia³a ceremonia wrêczenia nagrody na Politechnice W arszawskiej. W
imieniu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
dyplom i czek na 1000 z³ przekaza³ laureatowi cz³onek Zarz¹du G³ównego PTN dr Rajmund Janczak.
Laureatom, ich opiekunom oraz w³adzom wydzia³ów
serdecznie gratulujemy. Mamy nadziejê, ¿e równie¿
dzia³alnoœæ medialna naszego wydawnictwa, które
zawsze chêtnie pisze na temat nagród PTN spowoduje, ¿e studenci bêd¹ w przysz³oœci chêtniej podejmowaæ tematy dotycz¹ce wci¹¿ przecie¿ walcz¹cej
o uznanie spo³eczne nukleoniki. W ypada jeszcze na
koniec podziêkowaæ firmie farmaceutycznej Lek
Polska, która po raz kolejny wspar³a finansowo fundusz nagród.
Wojciech G³uszewski

„Maria Sk³odowska–Curie et La Radioactivité”
12 grudnia w Muzeum Marii Sk³odowskie–Curie mia³a miejsce bardzo mi³a uroczystoœæ w trakcie, której
profesor Józef Hurwic zaprezentowa³ napisan¹
przez siebie w jêzyku francuskim ksi¹¿kê „Maria
Sk³odowska–Curie et La Radioactivité”. Piêknie wydany niemal albumowy tomik zosta³ zaopatrzony
wstêpem Hél Pne Langevin–Joliot z Instytutu Fizyki
Nuklearnej w Orsay. Autor jest znanym popularyzatorem wiedzy z zakresu odkryæ w dziedzinie promieniotwórczoœci i uwa¿any jest powszechnie za znawcê historii udzia³u w tych odkryciach Marii Sk³odowskiej–Curie i jej rodziny. Poza tym jest doskona³ym
gawêdziarzem, który w niezwykle interesuj¹cy sposób potrafi przybli¿yæ tamte tak wa¿ne dla nauki
wydarzenia z przed ponad stu lat. Osoby, które przyby³y na promocjê nie zawiod³y siê. W yk³ad profesora
by³ rzeczywiœcie pasjonuj¹cy i co nale¿y podkreœliæ
wyg³oszony po polsku. Nie wszyscy byæ mo¿e spodziewali siê tego otrzymuj¹c zaproszenia napisane

przez organizatorów (W ydawnictwo A.C. G.M Lodart
z £odzi i pani¹ kierowniczkê Muzeum Marii Sk³odowskiej–Curie) w jêzyku Piotra Curie. Ksi¹¿ka godna
jest polecenia (np. jako prezent) g³ównie jednak dla
osób w³adaj¹cych jêzykiem francuskim. Myœlê jednak, ¿e wielu kolekcjonerów posiadaj¹cych wydan¹
w 1993 roku z okazji 60 rocznicy œmierci Marii Sk³odowskiej ksi¹¿kê "Maria Sk³odowska–Curie i promieniotwórczoœæ” chêtnie umieszcz¹ obok niej na pó³ce
równie¿ i publikacjê wydan¹ z okazji 100-lecia otrzymania przez uczon¹ Nagrody Nobla. Na u¿ytek
czytelników francuskich autor szerzej pisze w niej na
temat pochodzenia Marii Sk³odowskiej–Curie, jej
zwi¹zków ze swoj¹ pierwsz¹ ojczyzn¹ – Polsk¹,
zwracaj¹c uwagê zw³aszcza na ówczesne uwarunkowania geopolityczne i spo³eczne. Ksi¹¿ka mo¿na
kupiæ w ksiêgarni polskiej w Pary¿u oraz w Muzeum
Marii Sk³odowskiej–Curie w W arszawie.
Wojciech G³uszewski

List do Redakcji Biuletynu Nukleonicznego –
Szóste Spotkanie Inspektorów Ochrony
Radiologicznej

warzystwa Medycyny Nuklearnej jestem zwolennikiem daleko id¹cej wspó³pracy obu œrodowisk, co,
jak s¹dzê, wyjdzie na dobre wszystkim. Artyku³ dotycz¹cy VI Spotkania Inspektorów Ochrony Radiologicznej wymaga jednak pewnych wyjaœnieñ. Odnosz¹c siê do poszczególnych kwestii:
1. Ani w Unii Europejskiej, ani w USA nie ma jednolitego standardu kszta³cenia techników radiologii
i radioterapii. W wiêkszoœci krajów UE przewa¿a
model trzyletniej szko³y pomaturalnej, a przejmowanie kszta³cenia w zakresie tzw. zawodów paramedycznych przez uczelnie wy¿sze rzeczywiœcie
trwa, ale prawie nigdzie nie zosta³ zakoñczony, a
np. w Niemczech lub Austrii nawet nie zosta³ rozpoczêty [1, 2].
2. Kszta³cenie techników radiologii na poziomie
wy¿szym nie jest nowoœci¹ w Polsce. W Gdañ-

W poprzednim numerze Biuletynu Nukleonicznego zamieœciliœmy informacjê na temat przebiegu VI Spotkania Inspektorów
Ochrony Radiologicznej, jakie odby³o siê w Dymaczewie ko³o
Poznania. W odpowiedzi otrzymaliœmy list profesora Piotra
Lassa, w którym zwraca on uwagê na poruszon¹ tam kwestiê
kszta³cenia specjalistów z zakresu medycyny nuklearnej. List
wyjaœnia kilka nieœcis³oœci zawartych w naszym artykule. Dla
usprawiedliwienia mo¿emy dodaæ, ¿e opublikowana przez nas
relacja ograniczona by³a do przedstawionego na konferencji
systemu kszta³cenia obowi¹zuj¹cego na uczelniach poznañskich.

Szanowni Pañstwo,
Z zainteresowaniem zapozna³em siê z treœci¹ „Biuletynu Nukleonicznego” nr 3/4 (43/44) 2003. Jako
przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego Polskiego To-
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sku trwa ju¿ trzeci rok. Studia takie otwarto w
roku 2001 na Akademii Medycznej w Gdañsku,
w roku 2002 na Akademii Medycznej w W arszawie, w Poznaniu w roku 2003. Pierwsi licencjaci
tego kierunku odbior¹ dyplomy AM w Gdañsku w
2004 roku, w tym te¿ roku rozpoczn¹ uzupe³niaj¹ce studia magisterskie na tej uczelni [3].
3. Afiliacja specjalizantów medycyny nuklearnej koniecznoœci zastanawiania siê nie budzi. Specjalnoœæ medycyny nuklearnej nale¿y albowiem, jak
sama nazwa wskazuje, do domeny nauk medycznych. Jest odrêbnym dzia³em tych nauk w
Polsce, Unii Europejskiej i USA. Standardowo
obejmuje w piêcioletnim cyklu specjalizacyjnym
trzyletni kurs medycyny nuklearnej, i dwuletni
chorób wewnêtrznych, radiologii, neurologii, etc.,
etc.
Równie¿ takich w¹tpliwoœci nie budzi afiliacja kszta³cenia licencjatów i magistrów elektroradiologii. Z
wyj¹tkiem bodaj¿e S³owenii odbywa siê ono w uczelniach medycznych lub w szko³ach typu college z
uczelniami medycznymi zwi¹zanych [1].
Natomiast, w sk³ad personelu zak³adu medycyny
nuklearnej, standardowo powinien wchodziæ fizyk,
jeden lub wiêcej, zatrudniony dla kontroli jakoœci
aparatury i nadzoru radiologicznego i tu, zaiste,
kszta³cenie ich jest powinnoœci¹ uniwersytetów i/lub
uczelni technicznych. Np. w Gdañsku kszta³cenie
specjalistów aparatury medycznej Politechnika prowadzi od bardzo wielu lat, a Uniwersytet Gdañski, w
specjalnoœci fizyka medyczna, przynajmniej od lat
trzech.
Tyle tytu³em wyjaœnieñ i uporz¹dkowania pewnych
faktów nt. kszta³cenia personelu technicznego zak³adów medycyny nuklearnej, równie¿ radiologii radioterapii. Obszerne dossier tego zagadnienia mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej International Society of Radiographers and Radiology Technologists
(ISRRT): www.issrt.org oraz w podanym poni¿ej piœmiennictwie.
Proces przejmowania przez uczelnie medyczne
kszta³cenia tzw. zawodów paramedycznych trwa i
jest daleki od zakoñczenia. W spó³praca œrodowisk
naukowych medycznych, technicznych, uniwersyteckich bêdzie mia³a du¿e znaczenie w tym procesie.
Piœmiennictwo:
[1] P. Lass. Kszta³cenie techników radiologii i medycyny nuklearnej – porównanie systemów kszta³cenia ró¿nych krajów.
Problemy Medycyny Nuklearnej 2002; 16: 151–157.
[2] P.Lass. Nuclear Medicine technologists training in the
European countries. European Journal of Nuclear Medicine
and Molecular Imaging 2002; 29: 1083–1090.
[3] P.Lass. Nauczanie elektroradiologii na poziomie licencjackim/magisterskim w Akademii Medycznej w Gdañsku – doœwiadczenia wstêpne. Problemy Medycyny Nuklearnej 2001;
15: 179–185

Dr hab. Piotr Lass, prof. ndzw.
Oddzia³ Zdrowia Publicznego (techniki medyczne–elektroradiologia)
Wydzia³ Lekarski Akademii Medycznej w Gdañsku
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Konferencja PET
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, które od niemal
roku stara siê doprowadziæ do interdyscyplinarnego
spotkania poœwiêconego Pozytonowej Tomografii
Emisyjnej dosz³o ostatecznie do porozumienia z
Polskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej. W
myœl tej umowy towarzystwa wspólnie zorganizuj¹
29 maja w Bydgoszczy konferencjê naukow¹ „Pozytonowa tomografia emisyjna”, na któr¹ zaprosz¹
zainteresowanych cz³onków Polskiego Towarzystwa
Badañ Radiacyjnych, organizacji, która planowa³a
pocz¹tkowo zorganizowanie osobnej szko³y PET.
Konferencja bêdzie towarzyszyæ Zjazdowi Polskiego
Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i ma mieæ charakter spotkania pozjazdowego. Rozwi¹zanie takie
wydaje siê najbardziej rozs¹dne, godzi bowiem
napiête harmonogramy czasowe œrodowiska lekarskiego i pracowników zainteresowanych techniczn¹
stron¹ PET. Odbêdzie siê w miejscu chyba najbardziej obecnie odpowiednim tzn. w mieœcie, w którym
dzia³a pierwsze w kraju stanowisko do pozytonowej
tomografii emisyjnej. PTN zgodnie z wczeœniejszymi
zapowiedziami zaprosi na konferencjê przy pomocy
Miêdzynarodowej Agencji Atomowej znakomitego
specjalistê, doskonale znanego zw³aszcza polskim
onkologom, dr R.Bauma z Niemiec. Dok³adny program spotkania zostanie uzgodniony w najbli¿szym
czasie. Osoby zainteresowane uczestnictwem w
spotkaniu prosimy o kontaktowanie siê z Polskim
Towarzystwem Nukleonicznym lub bezpoœrednio z
Zak³adem Medycyny Nuklearnej w Bydgoszczy
(Centrum Onkologii, ul. dr I. Romanowskiej 2,
85–796 Bydgoszcz, tel.: (0-52) 3743430, fax.: (0-52)
3743856)

VIII Szko³a Sterylizacji i Higienizacji
Radiacyjnej
W dniach 17-18 paŸdziernika 2003 roku w Instytucie
Chemii i Techniki J¹drowej w W arszawie odby³a siê
konferencja poœwiêcona zagadnieniom radiacyjnej
sterylizacji i higienizacji. Spotkania te maj¹ ju¿ wieloletni¹ tradycjê i s¹ organizowane przez Zak³ad Chemii i Techniki Radiacyjnej co dwa lata jako imprezy
integruj¹ce œrodowisko zwi¹zane zawodowo z problematyk¹ radiacyjnej eliminacji bakterii chorobotwórczych, zarodników pleœni i grzybów oraz szkodników (owadów, ich larw i jaj). W arto przypomnieæ,
¿e pierwsze szko³y poœwiecone by³y wy³¹cznie wyja³awianiu wyrobów medycznych. Dzia³alnoœæ us³ugowa opiera³a siê wówczas na badawczo-przemys³owej instalacji wyposa¿onej w akcelerator LAE 13/9.
W kolejnych latach zakres tematyczny wzbogaca³
siê o radiacyjn¹ obróbkê farmaceutyków i kosmetyków a ostatnio równie¿ zió³. W tym czasie zbudowano i oddano do u¿ytku Stacjê Sterylizacji Radiacyjnej w W arszawie oraz Stacjê Radiacyjnego Utrwalania P³odów Rolnych we W ³ochach pod Warszaw¹.
Powsta³o akredytowane Laboratorium Identyfikacji
Napromieniowania ¯ywnoœci. IChTJ sta³ siê jednym
z przoduj¹cych na œwiecie oœrodków badawczych
wykorzystuj¹cych promieniowanie elektronowe dla
celów przemys³owych.
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Techniki radiacyjne, a w szczególnoœci wi¹zka szyb
kich elektronów znajduj¹ ci¹gle nowe zastosowania.
Istnieje, wiêc sta³a potrzeba informowania krajowych
u¿ytkowników o nowych instalacjach i postêpie w
dziedzinie radiacyjnej modyfikacji w³asnoœci materia³ów. Jest to tym bardziej uzasadnione, ¿e zmianom
podlegaj¹ przepisy dotycz¹ce sterylizacji i higienizacji wyrobów medycznych oraz spo¿ywczych.
Celem szkó³ jest równie¿ promocja zbudowanych w
IChTJ i prowadz¹cych dzia³alnoœæ us³ugow¹ przemys³owych instalacji akceleratorowych. Mimo, ¿e
zgodnie z intencj¹ organizatorów konferencje maj¹
g³ównie charakter szkoleniowy, to jednak spe³niaj¹
równie¿ wa¿n¹ funkcjê naukow¹, podsumowuj¹c
cyklicznie krajowe dokonania w zakresie radiacyjnego wyja³awiania. Tegoroczna Szko³a nawi¹zywa³a
do jubileuszu 40 lecia Banku Tkanek (najstarszej na
œwiecie instytucji tego typu stosuj¹cej rutynowo sterylizacjê radiacyjn¹ przeszczepów) oraz zbli¿aj¹cej
siê 50 rocznicy powstania Instytutu Badañ J¹drowych. Skromnie wpisa³a siê równie¿ w obchodzon¹
przez œrodowisko nukleoniczne rocznicê 100-lecia
otrzymania przez nasz¹ wielk¹ rodaczkê Mariê
Sk³odowska–Curie (wspólnie z Piotrem Curie i Antoine Henri Bequerelem) nagrody Nobla. W arto przy
tej okazji przypomnieæ, ¿e równie¿ pierwsza praca
naukowa opisuj¹c¹ radiacyjn¹ inaktywacjê bakterii
zosta³a opublikowana w 1929 roku przez Mariê
Sk³odowsk¹–Curie. Prawdziwy rozwój metod sterylizacji radiacyjnej zwi¹zany jest jednak z upowszechnieniem siê w drugiej po³owie ubieg³ego wieku produkowanego z tanich tworzyw polimerowych sprzêtu
medycznego jednorazowego u¿ytku. Powsta³o wówczas zapotrzebowanie na us³ugi w dziedzinie tzw.
zimnej sterylizacji. Promieniowanie jonizuj¹ce wyja³awiaj¹ce wyroby w ca³ej masie, w opakowaniach
zbiorczych, w praktycznie pokojowej temperaturze
nadawa³o siê doskonale do tych celów. Presja ze
strony rynku utensyliów medycznych spowodowa³a,
¿e intensywnie zaczêto badaæ wp³yw obróbki radiacyjnej na materia³y polimerowe. Powsta³a nowa
dziedzina chemii radiacyjnej nazwana chemi¹ radiacyjn¹ polimerów. W arto dodaæ, ¿e wyniki badañ na
prostych polimerach t³umacz¹ czêsto procesy zachodz¹ce w bardzo skomplikowanych zwi¹zkach, z
jakich zbudowane s¹ organizmy ¿ywe. Obecnie radiacyjnie modyfikuje siê tworzywa polimerowe równie¿ dla wielu niemedycznych zastosowañ (materia³y z pamiêci¹ kszta³tów, instalacje ciep³ej wody, opony samochodowe itd.). Mimo, ¿e od radiacyjnego
usieciowania polietylenu minê³o ju¿ 50 lat to nadal
stosunkowo niewiele wiemy na temat mechanizmów
radiolizy materia³ów polimerowych. W iêkszoœæ
wspó³czesnych przemys³owych zastosowañ obróbki
radiacyjnej ma charakter empiryczny. Nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e intensywnie prowadzone badania pozwol¹ ju¿ w niedalekiej przysz³oœci przewidywaæ przebieg procesów radiolitycznych w tworzywach polimerowych, co da podstawy do projektowania a nastêpnie otrzymywania materia³ów o z góry okreœlonych
w³aœciwoœciach. Szko³y sterylizacji s¹ okazj¹ do
podsumowania aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie praktycznego zastosowania promieniowania do
modyfikacji w³asnoœci tworzyw polimerowych i podzielenia siê ni¹ z producentami wyrobów medycz-

5
nych. Aktualnie ocenia siê, ¿e po³owa produkowanego na œwiecie sprzêtu medycznego jednorazowego
u¿ytku jest sterylizowana radiacyjnie.
Jakkolwiek problematyka wyja³awiania wyrobów medycznych dominowa³a w programie konferencji to
jednoczeœnie du¿o miejsca poœwiecono stosunkowo
nowym kierunkom zastosowañ promieniowania jonizuj¹cego we wspomnianych ju¿: farmacji, kosmetyce, produkcji zió³, przypraw zio³owych oraz ¿ywnoœci. Podstawow¹ barier¹ upowszechnienia metod
higienizacji w niemedycznych sektorach s¹ spo³eczne uprzedzenia do technik j¹drowych. Nukleonika
nadal kojarzona jest z zagro¿eniami zwi¹zanymi z
jej zastosowaniami militarnymi i energetycznymi. W
tej sytuacji producenci obawiaj¹ siê, ¿e klienci mog¹
rezygnowaæ z zakupu napromienionych wyrobów.
Zdrowy rozs¹dek i dobry przyk³ad doœwiadczeñ obróbki radiacyjnej wyrobów medycznych, (której zalet
nikt ju¿ nie kwestionuje) powoduj¹, ¿e wielu wytwórców coraz œmielej korzysta z mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ instalacje radiacyjne w W arszawie i Miêdzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej w £odzi.
Trzeba dodaæ, ¿e wzglêdny udzia³ kosztów obróbki
radiacyjnej najczêœciej drogich wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych oraz delikatesów spo¿ywczych jest praktycznie niewielki. Tym bardziej, ¿e
obróbka radiacyjna sprowadza siê w tych przypadkach bardzo czêsto jedynie do tzw. higienizacji, czyli
obni¿enia iloœci drobnoustrojów poni¿ej poziomu
przewidzianego przepisami. Stosuje siê, wiêc z regu³y du¿o ni¿sze dawki promieniowania ni¿ przy sterylizacji wyrobów medycznych. Zreszt¹ nale¿y pamiêtaæ, ¿e ca³kowite wyja³owienie jest pojêciem w
zasadzie abstrakcyjnym. Dezaktywacja bakterii w
procesie wyja³awiania przebiega wyk³adniczo, co
oznacza, ¿e stê¿enie drobnoustrojów nigdy nie osi¹ga poziomu zerowego. Z drugiej strony nawet krótkotrwa³a stycznoœæ sterylnego wyrobu z powietrzem
powoduje osadzanie siê drobnoustrojów na jego powierzchni, niwecz¹c tym samym natychmiast po otwarciu opakowania stan jego nawet najwy¿szej ja³owoœci. Przy zachowaniu w³aœciwej ostro¿noœci manipulacji sterylnym wyrobem medycznym, nie poci¹ga
to jednak za sob¹ ¿adnego ryzyka zaka¿enia. Sterylnoœæ medyczna w dzisiejszym rozumieniu to obni¿enie zawartoœci drobnoustrojów w produkcie do poziomu gwarantuj¹cego ca³kowite zabezpieczenie
przed rozwojem w materiale produktu lub na jego
powierzchni drobnoustrojów chorobotwórczych. Nie
oznacza to, ¿e wszystkie drobnoustroje obecne w
produkcie musz¹ byæ unicestwione, lecz, ¿e produkt
jest ca³kowicie medycznie bezpieczny.
Uczestnicy szko³y reprezentowali zgodnie z intencj¹
organizatorów bardzo ró¿ne dziedziny gospodarki,
medycyny i rolnictwa. W œród ponad 30 s³uchaczy
byli producenci sprzêtu i materia³ów medycznych,
farmaceuci, wytwórcy kosmetyków, producenci wyrobów spo¿ywczych a tak¿e przedstawiciele Stacji
Sanitarno Epidemiologicznych, lekarze i pracownicy
naukowi. O wyg³oszenie wyk³adów i napisanie opublikowanych w materia³ach szkoleniowych artyku³ów
poproszono 22 najlepszych polskich specjalistów
reprezentuj¹cych czo³owe krajowe oœrodki naukowe
i produkcyjne. Spotkanie mia³o charakter interdyscyplinarny. Na problem radiacyjnego wyja³awiania i
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higienizacji starano siê spojrzeæ zarówno od strony
technologicznej jak i wyzwañ, jakie przemiany zachodz¹ce w kraju stawiaj¹ przed producentami.
Konferencjê nale¿y uznaæ z ca³¹ pewnoœci¹ za bardzo udan¹ i to zarówno od strony naukowej jak i organizacyjnej. Na koniec mo¿na jedynie wyraziæ ¿al,
¿e nie uda³o siê sfinalizowaæ wizyty zapowiadanego
wczeœniej profesora Alana Tallentire z University of
Manchester w Anglii. Jego pobyt w Polsce zgodzi³a
siê wstêpnie sfinansowaæ Miêdzynarodowa Agencja
Energii Atomowej. W ostatniej dos³ownie chwili okaza³o siê, ¿e profesor przekroczy³ wymagany wzglêdami formalnymi limit wiekowy obowi¹zuj¹cy dla
ekspertów MAEA.
Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ omawianych w trakcie
szko³y tematów trudno j¹ skomentowaæ w krótkim
artykule. Dlatego chcia³bym zachêciæ do korzystania
z wydanych materia³ów konferencyjnych, zawieraj¹cych treœci wszystkich wyk³adów. Spis tytu³ów referatów cytujê poni¿ej. Osoby zainteresowane mog¹
równie¿ otrzymaæ wybrane artyku³y drog¹ elektroniczn¹ (adres: gluszew@ichtj.waw.pl)
Spis treœci
Dr Wac³aw Stachowicz, IChTJ, „Sterylizacja radiacyjna na tle
innych metod wyja³awiania”
Dr Przemys³aw Panta, IChTJ, „Podstawy oddzia³ywania promieniowania jonizuj¹cego z materi¹”
Mgr in¿. Dariusz Lachiewicz, mgr Marlena Jaœkowska, BALTON
Sp. z o.o., Producent Sprzêtu Medycznego, „Mikrobiologiczne
aspekty sterylizacji radiacyjnej”
Mgr Iwona Ka³uska, IChTJ, „Okreœlanie dawki sterylizacyjnej”
Dr Zbigniew Zimek, IChTJ, „Przegl¹d rozwi¹zañ konstrukcyjnych akceleratorów stosowanych w technice i technologii radiacyjnej”
Dr W³odzimierz Bogus, Miêdzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, „Izotopowe Ÿród³a promieniowania w sterylizacji radiacyjnej”
Mgr Iwona Ka³uska, IChTJ, „Walidacja procesu sterylizacji radiacyjnej”
Mgr Wojciech G³uszewski, IChTJ, „Kontrola dozymetryczna
przemys³owej sterylizacji wyrobów medycznych”
Doc. dr hab. Wojciech Migda³, IChTJ, „Napromieniowanie ¿ywnoœci w Unii Europejskiej i w Polsce”
Dr Wac³aw Stachowicz, IChTJ, „Samodzielne Laboratorium
Identyfikacji Napromieniowania ¯ywnoœci”
Prof. dr hab. Anna Dziedzic Goc³awska, dr Artur Kamiñski,
Akademia Medyczna w Warszawie, „40 lat bankowania i sterylizacji radiacyjnej w Polsce”, „Wp³yw warunków sterylizacji radiacyjnej i stopnia uwodnienia próbek na inaktywacjê patogenów
oraz na radiacyjnie indukowane zmiany w przeszczepach tkankowych i ich sk³adnikach”
Dr hab. Ma³gorzata Lewandowska–Szumie³, Akademia Medyczna w Warszawie, „Sztuczne materia³y implantacyjne – rola biomateria³ów w in¿ynierii tkankowej”
Dr Gra¿yna Przybytniak, IChTJ, „Obróbka radiacyjna wyrobów
farmaceutycznych”
Prof. dr hab. Barbara Marciniec, Akademia Medyczna w Poznaniu, „Metodyka badañ wyrobów farmaceutycznych sterylizowa-
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nych radiacyjnie”
Mgr Dorota Prokopczyk, Warszawskie Zak³ady Farmaceutyczne
Polfa S.A., „Prawo farmaceutyczne”
Dr Teresa Achmatowicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego „Polimery stosowane w wyrobach sterylizowanych radiacyjnie"
Mgr Iwona Lasocka, Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, „Zasady rejestracji, klasyfikacji i ocena zgodnoœci wyrobów medycznych”
Prof. dr hab. Janusz Rosiak, Miêdzyresortowy Instytut Techniki
Radiacyjnej, „Radiacyjna in¿ynieria biomateria³owa”
Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski, IChTJ, „Sterylizacja radiacyjna
sprzêtu medycznego w œwietle konferencji w latach 2002 i
2003”
dr Zbigniew Zimek, IChTJ, „Wykorzystanie promieniowania
hamowania do sterylizacji radiacyjnej”
Doc. dr hab. Andrzej Wójcik, IChTJ, „Biologiczne dzia³anie i
ryzyko promieniowania jonizuj¹cego”

Organizatorzy zamierzaj¹ podsumowaæ kilkunastoletni¹ dzia³alnoœæ w zakresie szkó³ wydaniem podrêcznika na temat sterylizacji i higienizacji radiacyjnej. Jest równie¿ szansa na wznowienie, oczekiwanej od kilku lat monografii profesora Zbigniewa P.
Zagórskiego „Sterylizacja Radiacyjna w Medycynie”.
Na koniec warto dodaæ, ¿e wspó³organizatorem
szko³y by³o Polskie Towarzystwo Nukleoniczne a
konferencja zosta³a wsparta przez Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji oraz Pañstwow¹ Agencjê Atomistyki.

Mars i promieniowanie jonizuj¹ce
Nieco wczeœniej ni¿ w poprzednich latach, bo ju¿ 22
maja, odbêdzie siê na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w W arszawie kolejny 8 Piknik Naukowy Radia Bis. Tematem przewodnim Pikniku w 2004 roku
bêdzie „Naukowa Europa”. Pracownicy Instytutu
Chemii i Techniki J¹drowej w W arszawie bior¹cy
udzia³ w europejskich programach naukowych zajmuj¹cych siê problematyk¹ powstania ¿ycia na Ziemi zaproponowali temat „Mars i promieniowanie
jonizuj¹ce”. W opowiadaniach fantastyczno–naukowych jedynym ograniczeniem dla astronautów
podró¿uj¹cych w przestrzeni kosmicznej jest zapas
paliwa i tlenu. Dziœ, kiedy plany lotu na Marsa s¹
bliskie urzeczywistnienia, coraz wiêksze obawy budzi nara¿enie astronautów na dzia³anie promieniowania kosmicznego. Promieniowanie to, odkryte
przez Viktora Hessa ju¿ w 1911 roku, sk³ada siê
g³ównie z ciê¿kich jonów a jego biologiczne dzia³anie jest obecnie przedmiotem intensywnych badañ.
W szystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udzia³u w Pikniku i odwiedzenia namiotu
IChTJ.
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