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RIZIKO POZDNÍCH ÚČINKŮ ZAZENÍ U PRACOVNÍKŮ EXPONOVANÝCH

DCEŘINNÝM PRODUKTŮM RADONU

Ševc J., Plaček V.

Informace o kvantitativních vztazích mezi radiační expo-

zicí a výskytem bronchogenního karcinomu u horníků UD umožňu-

jí posoudit vývoj tohoto rizika a efektivně zhodnotit přija-

telnou expozici dceřinným produktům radonu /d.p. Rn/.

První statisticky podložené studie z amerických a čs.

uranových dolů publikované v r. 1965 a 1966 ukázaly, Se déle-

trvající zaměstnání na podzemních pracovištích, kde jsou pra-

covníci vystaveni působení d.p. Rn, mělo za následek významně

vyšší výskyt primární rakoviny plic. Poznání radiační indukce

zhoubných účinků vyžaduje dalšího studia kvantitativních vzta-

hů, zejména zjištění závislosti na věku zahájení expozice a

ověření možnosti určení "praktického prahu" účinku, jak jsme

na to upozornili v předchozích sděleních.

V současné době je rozpracována epidemiologická studie

u téměř 4 1/2 tisícového souboru horníků našich uranových do-

lů s nástupem do podzemí v letech 1948 - ,1957, kteří zde pra-

covali nejméně 4 roky. Doba zaměstnání v dolech byla u 45 %

pracovníků delší než 8 let a u 5 % delší než 16 let. Většina

pracovníků souboru nastoupila do uranových dolů v letech

1948 - 1952 a byla tedy sledována k datu zpracování 19 - 23

let od zahájení práce • podaemí. Kromě stanovení uvedené ča-

sové expozice jsme se pokusili o odhad výše individuální expo-
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zice d.p. &Rn na podkladě průměrných ročních koncentrací
222

Rn příslušných šachet za předpokládané ra-rovnováhy mezi

Rn a jeho d.p. Takováto celková radiační expozice byla vy-

jádřena v jednotkách užívaných americkými autory jako WLM.

WUfi je měsíční expozice při koncentraci 1,3 . io5 MeV/1 poten-

ciální energie alfa záření d.p. 2 2 2Rn. tfdaje o počta případů

rakoviny plic v uvedeném souboru pracovníků byly získány z evi-

dence UHP UP, konfrontované s evidencí ONP ZDNZ UP a dodatečně
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ověřované podle celostátní statistiky porovnáním "Onkologic-

kých hlášení" z let I960 a£ 1970 s kartotékou souboru. Očeká-

vaná úmrtnost celková 9 na rakovinu plic ve skupinách podle

věku vstupu do uranových dolů bjla stanovena pcmoeí standar-

dizovaných koeficientů úmrtnosti v muřské populaci čoSR.

/03R.1/

V tabulce J3011 uvedeny charakteristiky celého souboru i

souboru dílčího s* zahájením pracovní expozice v letech 1948

až 1952, s vyznačením očekávané s pozorované úmrtnosti nn ra-

kovina plj.c. V expozičním intervalu do 99 CWLM neby] nalezen

signifikantní rozdíl pozorované a očekávané řetnos.ti, nvSak

ve vyšších expozičních intervalech je pozorované četnost v obou

souborech 2x, 4x a 6x vyšší. /OBR.2/

Graf znázorňuje četnost rakoviny plic podle intervalu

přežití ve sledovaném souboru /A/. Největší čotnost úmrtí na

karcinom byla v intervalu 16 •=. 19 let po sehájení piacovr.í ex-

pozice a to bez výrazné závislosti ne d41ce expozice, vy" S i rs-

diační expozice a **ěku zahájení pracovní exoozice. íelriost

úmrtí v intervalu 20 - 23 let, která je po odečtení očekávané

četnosti stejná jako v intervalu 8 - 1 2 let, je přibližně

2 1/2 x nižSi.

Blair udává rovněž největší četnost úmrtí .-'a rp.l-?vi::u DIÍC za

18 let od vstupu do zaměstnání do americkvch urnr.ov/ch dolů.

Zajímevé je také porovnání s údaji Court Browno n Bolia, kteří

popisují leukémie a jiné zhoubné nádory u souboru pacienti

o-zářených jednorázově pro ankyl^sující s pond": liti 3u. Nejřaatíj-

ši interval prežití zjistili 9 - 1 ? let. Prirud bychom vSnk při-

pustili u našeho souboru asi 5ti sž htiletá období kumulace

iniciační dávky, byly by výsledl^y orcu pozorování srovnatelné.

/OBR, 3/
Z grafu je patrno, že relstivrií Četnost přídstných karcinomů

plic v závislosti pouze na délce expozice má z počátku přibli?-

n? lineární průběhŕ což lze ^avžilit stejnými podmír.k&nii v čs.

uranových dolech i \ jejich vývoji, kdy o pcoteir. let expozice

stoupala dávka. Avšak s dalším prodlužováním expozice, po 13ti

letech, do.-'básí ke zlomu v relativní četno.v.if jak ee domnívá-



- 52 -

222
me, vlivem podstatného poklesu koncentrací d.p. Rn v důlním

ovzduší po r. 1960. /OBR. 4/
Graf znázorňuje relativní četnost karcinomů plic ve sle-

dovaném dílčím souboru /A/ ve vztahu k celkové radiační expo-
zici s výrazně lineárním průběhem. Extrapolovaná regresní přím-
ka by přibližně směřovala k nule. Pod hodnotou expozice 150
CWLM je relativní četnost přídatných případů nižší než četnost
očekávaná.
Při bližší analýze této regresní přímky bylo možno zjistit vý-
znamnou závislost průběhu frekvence karcinomů na věku zahájení
pracovní expozice. /OBR. 5/
U skupiny pracovníků s nástupem do podzemí ve věkovém období
do 29 let a mezi 30 -* 39 roky je průběh frekvence přídatných
případů lineární /I/ nebo přibližně lineární /2/ i při nižší
relativní četnosti přídatných karcinomů plic. U skupin s nástup-
ním věkem 40 •» 49 let a nad 50 let je relativní četnost přídat-
ných případů karcinomů plic vyšší, avšak závislost na radiač-
ní expozici nemá lineární průběh. Při porovnání očekávané a
přídatné četnosti případů karcinomů plic je možno najít mar-
kantní rozdíly podle nástupních věkových skupin: u vyšších vě-
kových skupin /3,4/ je přídatné četnost pouze 2 _ 3 náaobně'
vyšší proti očekávané, zatím co v mladších věkových skupinách
A , 2 / je přídatná četnost proti očekávané až 20ti násobné.
Uvedená pozorování svědčí pro předpoklad Coopera z r. 1968 o
vyšším relativním nebezpečí expozice v mladších věkových sktt-
pinách.

Vzhledem k tomu, že vycházíme z omezené přesnosti dozime-
trických podkladů, nemohou být zatím závislosti frekvence kar-
cinomů plic na expozici považovány za absolutně spolehlivé i
když jsou formulovány opodstatněně. Naproti tomu je pokus o
transpozici radiační expozice na dávkový ekvivalent pro kriti*
ckou tkán zatížen značnými nepřesnostmi a lze proto následující
údaje chápat jen jako hrubý odhad.
S použitím např. matematického modelu Haqueá a Collinsona či
Thomase můžeme takto odhadnout dávkový ekvivalent na bronchi-
álni výstelku segmentérních bronchú asi 30 rem při expozici
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1 WIM. Z praktického hlediska je pak užitečné stanovit "koefi-

' cient rizika", /což je počet additivních případů karcinomu

plic na milion osob exponovaných 1 rem/. V našem případě je od-

hadován asi ne 6 případů. Dolphin a Marley na základě studia

japonského souboru odhaduje koeficient rizika na 9, podle mo-

la delu ICHP je asi 10 - 20. Výsledky jsou tedy rovněž srovná-

telné.

i Naše pozorování umožňuje odhadnout riziko přídatných kar-

cinomů plic za současných pracovních podmínek a ev. prognos-

ticky zvážit riziko za reálné přijatné radiační expozice v bu-

doucnu.

Vycházejíce z extrapolace výše uvedené regresní přímky

závislosti účinků na radiační expozici můžeme odhadnout, že
v za současné situace lOtileté radiační expozice pracovníků d.p.

Hn při přípustné koncentraci 4 . 10 MeVA /což odpovídá

30 WLM/10 let/, riziko přídatných rakovin plic představuje 4

případy na 1 000 exponovaných pracovníků. Při porovnání se ai-

tuaci u nejvíce exponovaných pracovníků v 50. letech to zname-

ná nejméně .20ti násobné snížení rizika.

Při srovnání odhadovaného rizika přídatných rakovin plic při
22?

nynější expozici d.p. Rn v čs. uranových dolech po 10ti le-
tech s očekávanou četností v běžné mužské populaci, zjistíme,
že u pracovníků všech věkových skupin tvoří riziko jen 1/4.
U pracovníků s věkem zahájení expozice do 39 let lze riziko
přídatných rakovin plic odhadnout na nejvýše 1/2 přirozeného
výskytu.

Uvedených podkladů po dalším zpřesnění bude možno použít
pro posouzeni přijatelné celoživotní profesionální expozice.


