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WPROWADZENIE

Świadomość przestrzegania zasad higieny istnieje w medycynie od dawna. Znaleziska
archeologiczne dokumentujące niezwykle wysoki poziom chirurgii w starożytności
dowodzą niezbicie, że już wówczas elementarne zasady higieny w środowiskach
lekarskich musiały być znane. Była to jednak wiedza empirycza, oparta wyłącznie na
intuicji. Pewne reguły dotyczące higieny zabiegów lekarskich, wywodzące sie ze
starożytnej medycyny, można odnaleźć w średniowiecznej Europie. W czasach
nowożytnych dopiero w połowie XVII wieku holenderski badacz amator
Leeuwenhoek dokonał po raz pierwszy obserwacji żywych drobnoustrojów przy
pomocy skonstruowanego przez siebie pierwowzoru współczesnego mikroskopu.
Temu ważnemu odkryciu nie towarzyszyły jednak pozytywne zmiany w medycynie,
ponieważ nie kojarzono jeszcze istnienia drobnoustrojów jak i sposób w jaki mogą
one rozprzestrzeniać się i rozmnażać w rożnych środowiskach. Zawdzięczamy tę
wiedzę odkryciom dokonanym niezależnie przez Ludwika Pasteura i Roberta Kocha ,
badaczom, którzy żyli i działali około 200 lat po pierwszej obserwacji bakterii przez
Leeuwenhoeka. Dzięki mrówczej pracy tych uczonych a następnie ich uczniów,
powstała ważna gałąź wiedzy mikrobiologia , zajmująca się klasyfikacją
mikroorganizmów oraz określaniem charakterystycznych cech, istotnych przy
inicjowaniu i rozprzestrzenianiu przez nie chorób zakaźnych.

Tak wiec dopiero od czasu wykrycia bakterii chorobotwórczych przez Pasteura
i Kocha zaczęto, początkowo z dużymi oporami, zwracać uwagę na przestrzeganie
zasad higieny w lecznictwie. Uświadomiono sobie również, że zasady higieny
dotyczyć powinny nie tylko lekarza i pacjenta w ich bezpośrednim kontakcie lecz
całego środowiska szpitalnego. Dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku w
wyniku analizy mniejszych i większych ognisk epidemii na świecie uznano, że
zagadnienia przestrzegania zasad higieny nie powinny ograniczać się tylko do
medycyny, lecz obejmować winny warunki życia człowieka w ogóle. Dzięki akcji
uświadamiającej i szerokiemu stosowaniu zasad higieny, zanikło prawie zupełnie w
ostatnich latach w krajach o wysokim poziomie cywilizacyjnym wiele groźnych
chorób epidemicznych oraz ograniczył się zasięg rozprzestrzeniania innych.
Oczywiście do zwalczania tych chorób przyczyniło się również stosowanie
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szczepień i leków rofilaktycznych. Wyniki zakrojonych na dużą skalę badań
statystycznych potwierdzają postęp w tej dziedzinie szczególnie jednak w krajach
nierozwiniętych istnieje ciągle groźba występowania epidemii, szerzą się również na
świecie takie choroby jak żółtaczka zakaźna czy aids. Podstawą skutecznej higieny
medycznej jest pełna sterylność sprzętu medycznego, leków, odżywek, a także
powietrza gdy hospitalizacji podlegają osoby o ograniczonej odporności.

Sterylizację, czyli pełne wyjaławianie, a inaczej mówiąc zabijanie
drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych można prowadzić rożnymi
metodami, przystosowanymi do aktualnych wymagań i warunków oraz wytrzymałości
materiałów, z których wykonano sprzęt medyczny. Podstawowym zagadnieniem jest,
aby metoda sterylizacji była również w pełni bezpieczna dla pacjenta i personelu
lekarskiego. Należy podkreślić, że mówiąc o sterylizacji lub inaczej wyjaławianiu
materiałów medycznych, mamy na uwadze obniżenie w nich zawartości żywych
bakterii do poziomu uniemożliwiajcego dalszy ich rozwój, także w czasie
długotrwałego przechowywania. Nie oznacza to jednak, że wszystkie obecne w
materiale bakterie muszą być zabite lecz, że zgodnie z przyjętą normą, na milion
bakterii obecnych przed sterylizacja w danym obiekcie może przetrwać tylko jedna, o
ograniczonej zdolności rozwojowej. Normę tą ustanowiono i przyjęto do ogólnego
stosowania na podstawie wieloletnich badań; sprawdza się ona w całkowicie w
praktyce.
Nawiązując do tematyki naszej Szkoły tzn. sterylizacji radiacyjnej i uprzedzając
późniejsze, bardziej szczegółowe rozważania na ten temat, pragnę podać w tym
miejscu dla przykładu, że aby uzyskać podany wyżej stopień sterylności stosowana
jest dawka promieniowania jonizującego wynosząca średnio 25 kGy (J/kg). Należy
przy tym pamiętać, że wysokość dawki sterylizującej zależy od wstępnego skażenia
bakteriologicznego wyrobu. Innymi słowy, gdy skażenie jest wysokie trzeba stosować
wyższe od średniej dawki promieniowania. Z tego względu przyjmuje się pewien
margines bezpieczeństwa, aplikując w praktyce dawki wyższe, niż to wynika z
obliczeń opartych na kontrolnych testach mikrobiologicznych. W rożnych krajach
wysokość dawki sterylizującej jaką stosuje sie w praktyce mieści sie w granicach od
20 kGy do 45 kGy z tym, że wyznacza sie ją zwykle w odniesieniu do określonej
grupy produktów. Obecnie wprowadzany jest system podziału produktów
jednokrotnego użytku na grupy, wymagające rożnych poziomów sterylnośei, co
wpływa oczywiście na wysokość stosowanych w stosunku do nich dawek. Szczegóły
będą omówione w wykładach poświeconych zagadnieniom mikrobiologicznym oraz
międzynarodowym zaleceniom i normom dotyczącym sterylizacji radiacyjnej.
Współcześnie stosowane metody sterylizacji można podzielić na trzy grupy:
l).metody fizyczne
2). metody mechaniczne
3). metody chemiczne
Ważną, wyróżniającą cechą fizycznych i mechanicznych metod sterylizacji jest to, że
nie wprowadza sie w trakcie wyjaławiania do poddawanych tej procedurze
przedmiotów i materiałów żadnych czynników obcych, co w mniejszym lub większym
stopniu ma zawsze miejsce przy stosowaniu metod chemicznych.
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METODY FIZYCZNE

Metody fizyczne wyjaławiania charakteryzują się tym, że czynnikiem sterylizującym
jest dostarczana w rożnej formie energia, najczęściej w postaci promieniowania, przy
czym jest topromieniowanie w szerokim zakresie długości fal od podczerwieni do
promieniowania jonizującego. Najprostszym i skutecznym sposobem sterylizacji
fizycznej jest wyżarzanie w płomieniu, praktykowane dawniej również w chirurgii, a
obecnie np w stomatologii, mikrobiologii, biologii. Wyżarzanie stosowane jest do
wyjaławiania drucików platynowych, igieł preparaeyjnych, skalpeli, łopatek itp, które
są używane zaraz po ochłodzeniu. Zabicie bakterii następuje przy wyżarzaniu do
czerwonego żaru. Metoda może byc stosowana w laboratorium lub lecznicy tuż przed
użyciem wyjaławianego sprzętu, którym mogą być również niektóre przedmioty
szklane. Wymaga wyspecjalizowanego personelu i dotyczy niewielkiej liczby
utensyliów medycznych. Powszechnie stosowana metoda wyjaławiania szkła
laboratoryjnego oraz innych materiałów lekarskich w szpitalach polega na
zastosowaniu gorącego powietrza o temperaturze 140-170 °C. Czas sterylizacji
wynosi od jednej do 2.5 godz. w zależności od temperatury powietrza. Inna znana
metoda sterylizacji strzykawek i instrumentów chirurgicznych polega na długotrwałym
gotowaniu tych utensyliów w wodzie destylowanej. Lepszym sposobem wyjaławiania
jest stosowanie pary wodnej w autoklawie ponieważ podwyższenie ciśnienia zwiększa
skuteczność bakteriobójczą procesu. I tak, stosując ciśnienie 1,5 atm. uzyskuje się
temperaturę wyjaławiania 112°C, przy ciśnieniu 2 atm. - temperaturę 120°C, a przy
ciśnieniu 3 atm. - temperaturę 134°C. Urządzenie zwane aparatem Kocha służy do
wyjaławiania pożywek i produktów spożywczych, które trzeba chronić przed
rozkładem lub zmianami zachodzącymi w czasie przechowywania. Proces przebiega
w temperaturze ok. 100°C i wyższej w obecności pary wodnej. Rozwinięciem aparatu
Kocha, w którym wyjaławianie odbywa się w strumieniu pary wodnej, są
pasteryzatory stosowane na dużą skalę w przemyśle spożywczym do niszczenia form
wegetatywnych bakterii, a także innych mikroorganizmów w produktach płynnych,
takich jak mleko, soki, piwo. Metoda polega na jednorazowym podgrzewaniu płynu w
opakowaniu do temperatury 60-80°C. Odmiana pasteryzacji jest tyndalizacja,
umożliwiająca niszczenie zarówno form wegetatywnych bakterii jak i
przetrwalrikowych; jest zatem odpowiednikiem pemej sterylizacji, o której była mowa
wcześniej. Proces ten polega na trzykrotnej pasteryzacji z przerwami trwającymi 24
h. W pierwszym cyklu giną formy wegetatywne bakterii, a przetrwalnikowe zostają
pobudzone do rozwoju. W ciągu następnych 24 h powstają z nich formy wegetatywne,
które niszczy kolejna pasteryzacja. Trzeci cykl ma na celu uzyskanie pewności co do
sterylności w granicach
obowiązujących norm. Działanie bakteriobójcze promieniowania ultrafioletowego
polega na uszkadzaniu przez nie struktur nukleinowych drobnoustrojów. Siła działania
bakteriobójczego zależy od natężenia światła i długości fali promieniowania
ultrafioletowego; najbardziej efektywne jest promieniowanie o długości fali 250 nm.
W praktyce stosowane są najczęściej silne lampy rtęciowe emitujące 95% energii w
postaci promieniowania o długości fali 253,7 nm. Bakteriobójcze lampy ultrafioletowe
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umieszczane są w boksach bakteriologicznych, w salach szpitalnych i operacyjnych, w
liniach technologicznych do produkcji leków, sprzętu medycznego i wód mineralnych.
Należy pamiętać, że działanie promieni ultrafioletowych jest tylko powierzchniowe,
stąd nie mogą one być wykorzystywane do pełnej sterylizacji. Niekiedy stosuje sie
równolegle do działania UV odkażanie wewnętrznych części lub wymywanie
przedmiotów płynami dezynfekującymi, co nie zapewnia jednak pełnej sterylności.
Przy stosowaniu ultrafioletu w liniach technologicznych do produkcji sprzętu
medycznego i leków chodzi o obniżenie wstępnego skażenia bakteriologicznego,
zapewniającego skuteczność finalnej metody sterylizacji, na przykład radiacyjnej, przy
niskim nakładzie energii (niska dawka promieniowania). Jedynie w przypadku gdy
linia technologiczna jest w pełni zautomatyzowana od surowca do produktu finalnego
w opakowaniu, z zastosowaniem tuneli izolujących produkt od otoczenia,
wyposażonych w system lamp ultrafioletowych zlokalizowanych na wszystkich
etapach produkcji, metoda UV daje szansę uzyskania sterylności wyrobu. Stosując
ultrafiolet trzeba mieć na uwadze fakt, że różne drobnoustroje wykazują bardzo różną
wrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe, wynikającą z różnicy ich cech
gatunkowych. Ponadto przetrwalniki, wirusy i zarodniki grzybów wykazują duża
odporność na działanie promieni ultrafioletowych, co musi być również brane pod
uwagę przy wykorzystywaniu tej metody.Omawiając metody fizyczne należy także
wspomnieć o wykorzystywaniu ultradźwięków do wyjaławiania płynów i niektórych
materiałów medycznych o charakterze pomocniczym. Odporność bakterii i form
zarodnikowych na ultradźwięki jest jednak znaczna. Dlatego stosuje się odpowiednio
dobrane częstości i duże moce w celu uzyskania zadowalających wyników.

Do metod fizycznych wyjaławiania należy takżesterylizacja radiacyjna, która
stanowi temat wiodący naszego Studium. Wykorzystywane są w tej metodzie silne
własności bakteriobójcze promieniowania jonizującego, polegające na
nieodwracalnym uszkadzaniu jąder i błon komórkowych mikroorganizmów, w wyniku
czego następuje ich unicestwianie. Niezwykle ważna właściwością promieniowania
jonizującego jest to, iż nie powoduje ono znaczącego wzrostu temperatury
napromieniowanego obiektu oraz ma zdolność przenikania na wskroś przez
sterylizowane materiały i opakowania, co zapewnia uzyskiwanie jałowości w całej
masie produktu w szczelnie zamkniętym, nienaruszanym ani przed, ani w czasie, ani
też po napromieniowaniu opakowania. Więcej informacji o specyfice, właściwościach
oraz zaletach metody radiacyjnej znajdziecie państwo w kolejnych rozdziałach.

Do metod fizycznych zaliczona winna być również rozwijana obecnie w krajach
o przodującej technice metoda sterylizacji w polu zimnej plazmy. Aby mogła ona
znaleźć praktyczne zastosowanie i uzyskać obiektywną ocenę, musza być rozwiązane
jeszcze liczne problemy techniczne. Jak stwierdzono, efektywność eliminacji
drobnoustrojów przy stosowaniu tej metody jest duża.

METODY MECHANICZNE

Metody mechaniczne sterylizacji, to przede wszystkim różne formy filtracji
płynów i gazów, umożliwiające oddzielenie bakterii. Stosowane są filtry z ziemii
okrzemkowej, szklane, porcelanowe, azbestowe oraz sączki, membrany
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półprzepuszczalne wykonywane z celulozy, papieru, pergaminu, materiałów
zwierzęcych i tworzyw sztucznych odpowiednio spreparowane. Znana jest np metoda
radiacyjna otrzymywania selektywnych błon półprzepuszczalnych przez
bombardowanie folii polimerowych odpowiednimi jonami. Działanie tego rodzaju
filtrów bakteriologicznych polega, jak wspomniano, na swobodnym przepuszczaniu
płynów i gazów oraz zatrzymywaniu drobnoustrojów. Istotnym zagadnieniem jest
wydajność filtracji uzyskiwana przez odpowiednie rozwiązania techniczne oraz
podwyższanie wytrzymałości mechanicznej filtrów membranowych na duże różnice
ciśnień w cieczy i gazie.

METODY CHEMICZNE

Powszechnie znana metoda wyjaławiania chemicznego jest dezynfekcja
powierzchniowa, czyli uwalnianie od drobnoustrojów zewnętrznych powierzchni
skóry, błon śluzowych, ran i narządów, a także powierzchni utensyliów medycznych,
najczęściej przy pomocy cieczy, a niekiedy również i gazów . Metody dezynfekcji są
stosowane do zwalczanie i zapobiegania epidemiom poprzez odkażanie wody,
ścieków i pomieszczeń. Typowe czynniki dezynfekujące zabijają tylko formy
wegetatywne mikroorganizmów, lecz nie niszczą wszystkich form przetrwalnikowych.
Skuteczność dezynfekcji zależy od struktury chemicznej i reaktywności środka
dezynfekującego, jego steżema, warunków środowiska oraz cech fizjologicznych
drobnoustrojów. Na siłę działania bakteriobójczego środka chemicznego mają wpływ:
czas zetknięcia z odkażaną powierzchnią, stężenie substancji aktywnej, temperatura,
obecność substancji organicznych, wilgotność. Środek dezynfekujący nie zabija od
razu drobnoustrojów, lecz oddziaływuje stopniowo, etapami. Im dłuższy czas kontaktu
ośrodka z odkażanym obiektem, tym większa liczba komórek drobnoustrojów
występująca na nim zostaje zabita. Przedłużanie kontaktu nie zawsze jednak jest
wskazane zarówno ze względów zdrowotnych jak technologicznych. Obecność
substancji organicznych (tłuszcze i inne) zmniejsza drastycznie skuteczność działania
środków dezynfekujących poprzez a) reakcje chemiczne powodujące ich
unieczynnienie z wytworzeniem produktów często toksycznych, b) adsorpcję środka
na materiałach organicznych o rozwiniętej powierzchni, obniżająca lokalne steżema
tego składnika w pobliżu bakterii, c) wytwarzanie przez niektóre substancje
organiczne (głównie tłuszcze) powłok ochronnych na bakteriach, utrudniających
niszczący kontakt środka dezynfekującego z błoną komórkowa bakterii. W medycynie
stosowana jest znaczna liczba środków dezynfekujących organicznych i
nieorganicznych, tych ostatnich głównie o działaniu silnie utleniającym. Należą do
nich podchloryny, nadmanganian potasowy, chloramina T oraz alkohole, krezole,
fenole, formaldehyd, różnego rodzaju aktywne detergenty. Należy podkreślić, że
większość środków dezynfekujących (z wyjątkiem alkoholu etylowego) ma jednak
własności toksyczne, w związku z czym należy zachowywać wysoką ostrożność przy
ich używaniu, ograniczając zastosowania tylko do koniecznych przypadków i sytuacji.
Do dezynfekcji pomieszczeń stosuje się środki chemiczne w postaci par, aerozoli i
gazów. Środki bakteriobójcze rozproszone w powietrzu stykając się z zawieszonymi
w nim, lub znajdującymi się na powierzchni przedmiotów bakteriami, ulegają
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kondensacji na zewnętrznej błonie komórek. Następnie, po osiągnięciu odpowiedniego
zagęszczenia powierzchniowego, co wymaga pewnego czasu, przenikają w głąb
struktury komórkowej niszcząc ją. Do wytwarzania par i aerozoli dezynfekujących
stosuje sie: a) metodę płytkowa, polegająca na nakraplaniu roztworu środka
dezynfekującego na rozgrzana powierzchnię metalową o temp. ok. 150°C, b) metodę
glikostatową, polegającą na wytwarzaniu pary wodnej, która porywa cząsteczki
środka dezynfekującego oraz c) metodę atomizacji, realizowaną przy pomocy rożnego
rodzaju urządzeń rozpylających.
Przy stosowaniu gazów do dezynfekcji, są one wprowadzane do pomieszczeń z butli
ciśnieniowych, obsługiwanych przez przeszkolony personel pracujący w maskach.
Najbardziej znana metoda sterylizacji gazowej (właściwie dezynfekcji, ponieważ
termin ten jest zwyczajowo stosowany do metod chemicznych) stosowaną w skali
przemysłowej jest metoda wyjaławiania tlenkiem etylenu (EtO). Biorąc pod uwagę
kryteria stosowane przy klasyfikacji metod sterylizacji, można by ją właściwie
określić jako metodę chemiczno-mechaniczną, ponieważ obok czynnika
bakteriobójczego EtO) wymaga półprzepuszczalnych powierzchni opakowań, przez
które przenika czynnik sterylizujący do wnętrza, skąd jest następnie usuwany i
zastępowany gazem obojętnym. Silnie bakteriobójczy lecz jednocześnie toksyczny i
mutagenny tlenek etylenu jest łatwo wrząca cieczą (temperatura wrzenia 10.7°C) o
słodkawym drażniącym zapachu. Jest związkiem niezwykle reaktywnym,
wykorzystywanym w związku z tym wprzemysłowej syntezie chemicznej. Przykładem
jego reaktywności jest przebiegajacawybuchowo reakcja z tlenem już w
temperaturach znacznie poniżej zera oraz z wodą, z którą tworzy wodzian o
temperaturze topnienia +10°C, a następnie glikol. Z tych względów do sterylizacji
stosuje się mieszaninę zawierającą 15% tlenku etylenu w dwutlenku węgla oraz usuwa
sie starannie ślady wilgoci i tlen przed rozpoczęciem wyjaławiania. W praktyce nie
daje sie jednak uniknąć całkowicie obecności w wysterylizowanym tą metodą
materiale miewielkich ilościgUkolu oraz innych stałych produktów reakcji tlenku
etylenu, do
których należy, miedzy innymi, bardzo niebezpieczna etylenochlorohydryna,
powstająca w reakcji z związkami chloru, które są obecne w polichlorku winylu,
bardzo często stosowanym do wyrobu sprzętu medycznego jednokrotnego użytku.
Glikole i etylenochlorohydryna jako produkty stałe nie dają się usuwać wraz z
tlenkiem etylenu przez połprzepuszczalne powierzchnie opakowań. Sika toksyczność
tlenku etylenu powoduje, że coraz bardziej zaostrzane sa normy odnośnie
dopuszczalnej zawartości tego związku w przedmiotach poddawanych sterylizacji i w
pomieszczeniach oraz w otoczeniu urządzeń do sterylizacji tą metodą. Np w Stanach
Zjednoczonych A.P. dopuszcza sie obecność 0,1 ppm EtO w powietrzu, co wymaga
przebudowy linii technologicznych i podwyższa koszt sterylizacji tą metodą. W
miarodajnych kręgach uważa sie, że po roku 2000 metoda EtO będzie w większości
krajów zakazana.

TENDENCJE ROZWOJOWE TECHNIK STERYLIZACYJNYCH
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Do lat pięćdziesiątych naszego stulecia sprzęt medyczny jednokrotnego użytku,
zapewniający najwyższy stopień bezpieczeństwa pacjenta jeśli chodzi o przypadkowe
zakażenia , z wyłączeniem środków opatrunkoweh, nie był właściwie stosowany w
lecznictwie. Przyczyną był brak odpowiednich i tanich materiałów nadających się do
wytwarzania tego sprzętu w skali masowej oraz wysoki koszt produkcji sprzętu
ówcześnie stosowanego, wymagającego ze względów ekonomicznych, wielokrotnego
użytkowania. Szybki rozwój chemii polimerów i przemysłu tworzyw sztucznych
spowodował, że związki wysokocząsteczkowe - polimery zaczęły stopniowo
wypierać
inne, naogół droższe materiały z medycyny, oferując rozwiązania prostsze, tańsze i
bardziej funkcjonalne (elastyczność, przezroczystość itp). Tworzywa sztuczne, jak
wiadomo, nie są odporne na wysokie temperatury, w związku z czym stosowane dotąd
powszechnie do sterylizacji materiałów medycznych metody termiczne musiały być
zastąpione innymi, umożliwiającymi sterylizacje tych wyrobów w temperaturze
pokojowej.Pierwsza metoda wprowadzona w skali przemysłowej była sterylizacja
gazowym tlenkiem etylenu (EtO), druga -sterylizacja radiacyjna, wykorzystująca
bakteriobójcze działanie promieniowania jonizującego. Z punktu widzenia medycyny,
sterylizacja tlenkiem etylenu jest mniej bezpieczna, ponieważ w metodzie tej nie
można uniknąć obecności w wyjaławianym sprzęcie śladowych ilości tlenku etylenu i
produktów jego reakcji z wodą i z chlorkami. W związku z tym wymagania dotyczące
tej metody są coraz ostrzejsze: obecnie uważa się, że zawartość tlenku etylenu w
wyrobie nie powinna przekraczać 1 ppm, a nawet winna być jeszcze o rząd niższa
(Normy obowiązujące w St. Zjednoczonych A.P). Spełnienie tego warunku wymaga
odpowiednich rozwiązań technicznych i przedłużania czasu składowania wyrobu w
celu dokładniejszego "wypłukania" tlenku etylenu gazem obojętnym przez
półprzepuszczałne opakowanie, co tym samym zwiększa znacznie koszt sterylizacji.
Coraz częstsze ostatnio stosowanie obojętnych smarów silikonowych w celu
poprawienia poślizgu tłoczka i doszczelnienia go w strzykawkach jednokrotnego
użytku, stwarza niebezpieczeństwo przeżycia pewnej liczby drobnoustrojów w
smarze, do których tlenek etylenu nie ma swobodnego dostępu. Wszystko to
powoduje, że od kilku lat obserwuje sie tendencję stopniowego odchodzenia od
sterylizacji gazowej na rzecz sterylizacji radiacyjnej. Tendencje te ilustruje
zamieszczony wykres oparty na danych .K.M.Morgersterna i MAEA z 1991 roku.
Przedstawiono na nim w procentach udział trzech głównych metod wyjaławiania,
metody termicznej, metody EtO oraz metody radiacyjnej, w procesie sterylizacji
materiałów medycznych na świecie (wyrażonej liczbowo jako wartość
wysterylizowanego produktu w dolarach) od roku 1940 do 1991. Jeszcze w roku 1975
metoda gazowo - chemiczna EtO zdecydowanie dominowała (ponad 70% globalnej
wartości produktu) nad metodami radiacyjna i termiczną (ok. 15% każda). Natomiast
w roku 1991 wartość sprzętu medycznego sterylizowanego radiacyjnie była już prawie
równa wartości tegoż sprzętu wyjaławianego metodą EtO (ponad 45%). Rozwojowi
metody radiacyjnej towarzyszył nie uwidoczniony na wykresie wzrost produkcji
globalnej sprzętu medycznego jednokrotnego użytku, spowodowany gwałtownym
wzrostem zapotrzebowania na ten sprzęt w medycynie. Obecnie roczna wartość
światowej produkcji sprzętu medycznego jednokrotnego użytku, znajdującego się w
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międzynarodowym obrocie towarowym oceniana jest na ponad 80 mld. dolarów.
Sterylizacje radiacyjna prowadzi sie w ponad 160 stacjach wyposażonych w silne
źródła promieniowania gamma Co-60 (od 0,25 do ponad 3 MCi). Znacząca liczba z
pośród ponad 800 akceleratorów elektronów działających w przemyśle,
wykorzystywana jest również w mniejszym lub większym stopniu do celów
sterylizacyjnych. W związku z pojawieniem sie na rynku nowych , ekonomicznych
akceleratorów, których cena w przeliczeniu na kilowat energii w wiązce nie wzrasta,
w przeciwieństwie do wzrostu ceny Co-60; obserwuje sie dziś tendencje do budowy
stacji sterylizacji wyposażonych w akceleratory. Zaleta akceleratorów jest duża
szybkość sterylizacji oraz możliwość wyłączenia, gdy nie są one wykorzystywane.
Opracowywane są także przemysłowe konwertory, umożliwiające generacje przy
pomocy akceleratora elektronów strumieni twardego promieniowania X , których
przenikliwość jest nawet większa od przenikliwości promieniowania gamma Co-60.
Koszt konwertowanego promieniowania X jest jednak narazie wyższy aniżeli
promieniowania elektronowego. Wprowadzanie wysokowydajnych, ekonomicznych
akceleratorów do produkcji oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych konwertora
doprowadzi wkrótce, jak twierdza specjaliści
japońscy, do takiego obniżenia kosztu promieniowania konwertowanego X, iż będzie
ono mogło konkurować z promieniowaniem gamma Co-60.

DOBÓR MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI RADIACYJNEJ

Jak podano wcześniej, sterylizacja radiacyjna wymaga stosowania stosunkowo
wysokich dawek promieniowania jonizującego (średnio ok. 25 kGy), przy których nie
wszystkie materiały polimerowe wykorzystywane do produkcji sprzętu medycznego
jednokrotnego użytku zachowują dostateczną trwałość kwalifikującą je do zastosowań
medycznych. Dlatego jest rzeczą ważna, aby producent sprzętu medycznego wiedział,
jakie materiały nie powinny być stosowane do wyrobu sprzętu, jeżeli przewiduje się
radiacyjną sterylizację wyrobu. Przy obecnym bogactwie tworzyw sztucznych na
rynku, jest rzeczą możliwą zamiana mniej odpornego radiacyjnie składnika na inny,
bardziej odpowiedni, bez uszczerbku dla technologii czy też ekonomiki produkcji. Są
ponadto dostępne w handlu modyfikowane tworzywapolimerowe, odporne na
działanie promieniowania, specjalnie pod tym kątem wytwarzane. Dotyczy to przede
wszystkim polipropylenu i polichlorku winylu, które sa w szerokim zakresie
stosowane do produkcji sprzętu medycznego. Wysokiej klasy modyfikowany granulat
polipropylenu odporny radiacyjnie jest także wytwarzany w IChTJ w Warszawie.
Zamieszczona tablica zawiera zestawienie tworzyw sztucznych najczęściej
stosowanych do wyrobu utensyliów medycznych z podziałem na trzy grupy
jakościowe, z punktu widzenia ich odporności na promieniowanie jonizujące. W
kolumnie "Produkt" zestawiono wyroby, do których produkcji tworzywa te są
najczęściej wykorzystywane.

Odporność radiacyjna materiałów polimerowych stosowanych do produkcji sprzętu
medycznego
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Skala odporności na
promieniowanie

Tworzywa najbardziej
odporne na
promieniowanie, nadające
się do pełnej sterylizacji

Tworzywa mniej odporne
na promieniownie, nadające
się do sterylizacji w
ograniczonym zakresie

Tworzywa nie nadające się
do sterylizacji radiacyjnej

Tworzywo

polistyren, polietylen,
kauczuki silikonowe,

poliwęglany, tereftalan
polietylenowy

polichlorek winylu
plastyfikowany,

polipropylen, kauczuki,
poliamidy

pochodne celulozy,
politetrafluoroetylen,

polimetakrylan metylu

Produkt

pojemniki mikrobiologiczne,
szalki Petrf go, endoprotezy,

rękawice chirurgiczne,
sztuczne wiązadła,

opakowania

cewniki, zbiorniki
urulogiczne, strzykawki,

bielizna chirurgiczna

bandaże i inne

1940

metody termiczne

EtO

metody radiacyjne

1950 1960 1970

LATA
1980 1990 2000

Zmiany udziałów procentowych metod termicznych, metody EtO oraz metod
radiacyjnych w procesie sterylizacji materiałów medycznych na świecie od roku 1940
do 1991 (materiały MAEA w Wiedniu)
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