
Pytanie: Co zrobić ze sprzętem endoskopowym, który był używany u pacjenta 

podejrzanego o chorobę Creutzfelda-Jakoba (vCJD)? 

 

 

Odpowiedź:  
 

Zakaźne białka pionowe PrPsc patogenne dla człowieka wykryto przede wszystkim 

w mózgu, rdzeniu kręgowym, płynie mózgowo-rdzeniowym, oponie twardej, 

przysadce i rogówce. Maksymalne stężenie PrPsc występuje u chorych 

zainfekowanych w końcowej fazie choroby. Nieduże ilości prionów zakaźnych są też 

obecne w limfie, węzłach chłonnych, migdałkach, nerwach obwodowych, 

nadnerczach, grasicy, wątrobie, płucach, trzustce i szpiku kostnym. Bardzo niskie 

prawdopodobieństwo zakażenia prionowego upatruje się przez krew, plwocinę, ślinę, 

wydzielinę z nosa, łzy, mocz i stolec. Przeniesienia eksperymentalne dotyczą 

transmisji domózgowej, dożylnej, dootrzewnowej, domięśniowej i doustnej, przy 

czym ważne jest stężenie czynników prionowych w materiale i  ilość podanego 

materiału. 

Transmisję jatrogenną prionów (sprzęt, terapia i zabiegi medyczne) dowiedziono 

przez: preparaty hormonalne, przeszczepy rogówki i opony twardej, oraz poprzez 

narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny. Przeniesione białka PrPsc posiadają 

właściwości katalityczne i w kontakcie ze zdrowym białkiem PrPc mogą prowadzić do 

jego chorobowego przekształcenia. W konsekwencji wzrastającego stężenia białka 

PrPsc dochodzi do uszkodzenia mózgu – do encefalopatii gąbczastej (vCJD). Aby 

zmniejszyć ryzyko jatrogennego przenoszenia  prionów, niezbędne są właściwe 

działania w procesach dekontaminacji tj. mycia, dezynfekcji i strylizacji. 

 Prof. Paweł Liberski (X.2010r.) podaje następujące czynniki destrukcji prionów: 

- suche gorące powietrze > 600 
o
C 

- para nasycona (ciepło wilgotne) – 134
 o

C 

- ciśnienie – 150 000 psi 

- czynniki chemiczne: preparaty alkaliczne pH > 13; hypochlorite > 2,5 %, oraz 

kwas mrówkowy 96-99%;  i fenol 

 F. Rheinbaben (Aseptyka 1/2002) stwierdza że sama temperatura 134
 o

C konieczna 

jest w czasie działania co najmniej 4 godz. a  gotowanie nawet przez wiele godzin 

nie powoduje żadnych uszkodzeń białka prionowego. 

 Proponuje się też (RKJ- D.Simon, G. Pauli, itd.) potraktowanie sprzętu skażonego 

1M NaOH/24 godz. lub podchlorynem sodu 5%/24 godz. (Na2OCl) lub gotowanie 

w 100
 o

C w 3% siarczanie dodecylu sodu, lub ekspozycję w 3M GdnSCN przez 24 

godz. (Guanidinum thiocyanat – NH2C(NH)NH2HSCN; 4M – 1 godz; 6M - 15 

min) 

 Dr. W. Michel, H. Frister (Aseptyka Nr3.2002) proponuje zoptymalizowanie 

programu „vario” oraz podkreśla znaczenie wstępnego zimnego płukania; mycia 

alkalicznego pH 11,5/temp 55 
o
C; destabilizującego działania anionowych środków 

powierzchniowo czynnych (np. siarczanu dodecylu sodu). 

 



Powyżej przytoczone czynniki destrukcji, nie są jednak kompatybilne ze 

wszystkimi materiałami z których wykonuje się wyroby medyczne a w szczególności 

endoskopy elastyczne (np. f-ma Olimpus/lipiec 2013r. zaleca w procesie manualnym 

GdnSCN). Do akcesoriów endoskopowych, w celu destabilizacji, dezaktywacji i 

dekontaminacji prionów można zastosować preparat do narzędzi np. firma Dr Weigert 

zaleca preparat Neodisher Septo Clean zbadany wg propozycji RKJ (Instytut Roberta 

Kocha) dla procesów termiczno-chemicznych tj z potwierdzeniem dezaktywacji w 

teście suspensyjnym z prionami szczepu scrapie 263K.Destabilizacja prionów w 

preparacie Neodisher Septo Clean to następujące parametry:  

1 faza – mycia → 5ml/l/55 
o
C /5 min. 

2 faza- destrukcji →10ml/l/60 
o
C/ 10 min (1%) 

 

Z opisanych powyżej danych i zaleceń, postępowania w warunkach działań 

praktycznych, należy podkreślić w szczególności poniższe: 

1. Podejrzenie i stwierdzenie choroby CJD u pacjenta musi skutkować podjęciem 

właściwych działań profilaktycznych (np. sprzęt 1x użycia, endoskop 

elastyczny wydzielony w regionie/w kraju do tego celu, sala operacyjna „pusta” 

wyłącznie z wyposażeniem koniecznym itd.) 

2. Endoskop elastyczny podejrzany o skażenie białkami prionowymi oraz akcesoria 

należy poddać właściwemu procesowi skutecznej dekontaminacji – korzystnie 

dwóm procesom (jeden po drugim). 

3. Reprocesowania nie prowadzić w preparatach denaturujących białka, 

utrwalających warstwy biologiczne np. GTA. 

4. Endoskopy nie sterylizować w Eto lub FO, bo sterylizacja nie będzie skuteczna 

(mechanizm zabicia w tlenku etylenu i formaldehydzie to alkilacja). 

5. Akcesoria sterylizować w cieple wilgotnym 134 
o
C/60 min. (czas minimalny – 

18 min. – dr W. Michel, H. Fister) 

6. Śledzić badania w kierunku „niszczenia” i „zniszczenia” prionów przy użyciu 

suchego gazowego nadtlenku wodoru, oraz H2O2 w innej postaci (np.: 

„wytrawianie” oksydacyjne). 
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