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POSUZOVÁNÍ PROFESIONALITY RAKOVINY PLIC U HORIÍÍKŮ
URANOVÝCH DOLŮ

P a c i n a V Í . , ševc J .

Z našeho i světového písemnictví je prokázáno, Že dlou-

hodobá exposice pracovníků v uranových dolech zvyšuje inci-

denci rakovin;/ plic. Jak vyplývá z údajů zahraničních i z před-

chozího sdělenx Ševče P Plačka, je prokazatelná závislost čet-

nosti případů tohoto onemocnění na vý5i exposice krátkodobým

produktům radioaktivní přeměny radonu. V tomto směru byla ve-

dena i preventivní technicko-hygienická opatření, zejména

v posledních 10 letech. V důsledku těchto opatření bylo sníže-

no toto pracovní riziko i více jak desetinásobně a v současné

době je prováděno individuální řízeuí exposice tak, že pracov-

níci jsou nyní vystavováni přípustnému příjmu těchto radionu-

klidů. Naproti tomu však p© roce I960 je zjišťován stoupající

absolutní počet případů tohoto onemocnění, a to včtšinou u

pracovníků, kteří nastoupili k uranovým dolům ještě před ro-

kem 1950, a déle u pracovníků, kteří nastoupili v létech

1951 - 19551 tedy byli po svém nástupu exponováni ještě po řa-

du let velmi vysokým koncentracím.

Poukázali jsme na průměrnou koncentraci radonu a počet

zjištěných případů rakoviny plic, na vysokou exposici před ro-

kem 1955 a na vzestup počtu hlášených případů rakoviny plic po

roce I960 u zaměstnanců, kteří většinou nastoupili v období

těchto vysokých koncentrací. Vzestupný trend nepochybně ovliv-

ňuje skutečnost, že po r. 1950 se stav zaměstnanců pracujících

v podzemí uranových dolů zvýšil asi Čtyřnásobně. Další okolno-

stí, která zde hraje jistě důležitou roli je vyšší záchytnost,

až cílené vyhledávání nových případů. A konečně nutno vzít

v úvahu, ŽG tito pracovníci, kteří nastoupili kolem roku 1950,

přešli v posledních létech do vyšších věkových skupin, kde je

i přirozený vyšší výskyt tohoto onemocnění.

Jsou známy dnes již historické práce Pirchana, šikla, Bě-
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hounka, Rajewakého a dalších, kteří poukazovali na vyšší vý-

skyt rakoviny plic v uranových dolech. Kriteria pro posuzová-

ní tohoto onemocnění jako nemoci z povolání však stanovena ne-

byla. Teprve v roce 1961, tzv. živohoštskou konvencí, pokusili

se odborníci pro nemoce z povolání stanovit zásady pro jednot-

né posuzování rakoviny plic u horníků uranových dolů při jejím

přiznávání jako nemoci z povolání- Pro nedostatek tehdejších

vlastních zkušeností i rozdílnost údajů literárních byla nako-

nec přijata závislost na délce exposice při současném průkazu

rizika. Byla přijata dohoda, že při přiznání nemoci z povolání

musí zaměstnanec pracovat v riziku radonu a dceřinných produk-

tů po dobu alespoň 4 let. Délka nutné exposice byla stanovena

zcela empiricky- Z dřívějších prací Šikla byl znám případ

vzniku rakoviny plic u horníka uranových dolů po nejkratší do-

bě 8 let, a pro tuťo dobu byla volena jakési dvojnásobné jis-

tota, čímž se došlo k době 4 let. Od té doby prakticky podnes

platí toto kriterium, i když oprávněnost jeho platnosti byla

mnohokrát diskutována. Závažnou oporou pro jeho platnost byly

o několik let později provedené práce, na příklad veřejně do-

sud nepublikovaná práce Řeřichy a šnajberka, které prokazova-

la statisticky významně vyšší četnost rakoviny plic u horníků

z podzemí uranových dolů, při srovnání e pracovníky povrchový-

mi, horníky kladenských dolů, a populací v ČSSR po 5 letech

práce v riziku. Jak je patrno, toto zjištění dobře koreluje

s původně empiricky stanovenými kriteriem pro přiznání nemoci

z povolání.

Byla provedena také řada pokusů o zpracování klinického ma-

teriálu s cílem zjistit eventuelní odlišnosti tohoto onemocnění

při jeho výskytu u horníků uranových dolů a v normální neexpo-

nované populaci. Žádná z těchto prací však nezjistila takové

rozdíly, které by charakterisoraly toto onemocnění jako profe-

sionální. Existují sice některé údaje a úvahy, podle kterých

se ligí profesionální forma od formy běžné v populací, pro hod-

nocení profesionality jsou však zcela nepoužitelné. Je to na

příklad domněnka, která zatím nebyla statisticky potvrzena, že

profesionální forma tohoto onemocnění má rychlejší průběh,
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rychleji metestasuje, a délka přežití i při včasnéa operativ-

ním zákroku je kratší. Podobně také nebyla prokázána domněnka,

že profesionální rakovina je mnohem méně radiosensitivní. Na-

proti tomu bylo prokázáno, že převážná většina profesionálních

forem je svou histologickou skladbou malobuněčný karcinom. Ho-

ráček na pitevním materiálu ze západočeské oblasti zjištuje

přes 70% tohoto typu karcinomu. Existují ještě další úvahy o

odlišnosti profesionální rakoviny plic u horníků uranových do-

lů, ale podobně jako uvedené, nedají se pro hodnocení profesio-

nality prakticky použít.

Z mnoha měřeni provedených v uranových dolech vyplývá, že

radiační exposice na různých pracovištích se od sebe často

značně liší. Existují pracoviště, kde koncentrace radionuklidň

jsou nízké, naproti tomu jsou pracoviště, kde koncentrace jsou,

respektive byly v dřívějších létech, značně vysoké. Mezi výší

rizika při stejné délce exposice mohou tedy existovat značné

rozdíly. Předchozí sdělení Ševče a Plačka poukázalo na lineár-

ní vztah mezi kumulativní radiační exposicí dceřinným produk-
222

tům Rn a relativní četností tzv. přldatných, tj. profesio-

nálně vzniklých karcinomu plic. Znamená to, že délka pracovní

exposice nemaže být zásadně hlavním nebo jediným kriteriem

pro posuzování profesionality, ale že musí být respektována

dávková exposice, respektive celkový příjem kritických radio-

nuklidů. I když jsme si vědomi, že nelze pro jednotlivce žád-

ným způsobem určit onu individuální kritickou dávku, která ve-

de k biologickému procesu maligního1 zvratu, přesto soudíme, že

respektování dávkové exposice je nutné ̂  kvalitativně význam-

nější, než sledování samotné délky exposice.

Navrhujeme proto, aby jako nemoc z povolání byly v budouc-

nu uznávány i ty případy rakoviny plic u horníků uranových áo-

lů. kdy pracovníci byli v minulosti vystaveni vysokým koncen-
222

tracím krátkodobých rozpadových produktu Bn i po dobu krat-
Sí než 4 roky, jestliže bylo prokázáno, že celkový příjem ra-

dionuklidů byl vyšší, než odpovídá celoživotní pracovní expo-

sici, tj. 35 let v přípustných koncentracích kritických radio-

nuklidů, tedy 4.1O4 MeVA potenciální energie alfa - záření.
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/t j. asi 2.8.1012 MeV sa 35 let/

Uvedený návrh se bude pochopitelně týkat prakticky těch

pracovníků, kteří byli vystaveni vysokým koncentracím kritic-

kých radionukiidů především kolem a po řece 1950, kdy koncen-

trace 2 2 2Rn a jeho krátkodobých rozpadových produktů mnohonó-

sobně převyšovaly dnešní dosaženou úroveň v československých

uranových áoleoh.

V dalším předpokládáme vycházet ze skutečnosti, že od ro-

ku 1968 je zavedena v uranových dolech individuální dosimetri —

cká evidence, kdy posouzení eventuelní profesionality při vý-

skytu rakoviny plic usnadní prokázání individuální dávkové

exposice u jednotlivců. To znamená, že u pracovníků i s částeč-

nou exposicí před rokem 1968 bude nutno jeStě přihlížet jak

k odhadu celkového příjmu radionuklidů, tak i k delse exposi-

ce, tedy k původníma kriteriu, protože nebude možné vyloučit

u jednotlivců nezjištěné individuální překročení přípustné ra-

diační exposice*

Vycházejíce z dnešních znalostí a představ o lineárním

vztahu mezi dávkou ionizujícího záření a pozdními - maligními

- účinky, domníváme se, že k návrhu na úplné upuštění od kon-

venční hranice 4 let délky exposice jako kriteria při posuzo-

vání profesionality bude možné přistoupit po získání hlubších

zkušeností s individuálním hodnocením radiační exposice.


