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1. Inleiding.
We zullen dit artikel beginnen met de beperking aan te geven, die we ons opgelegd hebben. We zullen het in dit artikel niet hebben over de ongelukken met
kerncentrales, aangezien we vinden dat dit een evident gevaar oplevert voor de
volksgezondheid. Het gaat ons in dit artikel veel meer om de effekten te beschrijven, die het gevolg zijn van een geringe toename van de stralingsbelasting in de tijd voor het milieu.
Eerst zal ingegaan worden op de faktoren, welke van belang zijn voor een
stralingseffekt. Hierbij zal een bespreking plaatsvinden van faktoren zoals:
dosis, dosistempo, LET en de mogelijkheid van biologisch herstel.
Daarna zal, steunend op vnl. ICRP publikatie 8 en vele recente artikelen,
ingegaan worden op de somatische en genetische effekten van ioniserende straling. Besproken wordt o.a.: dosis-effekt relaties (zowel experimentele als theoretische modellen), evenals de voorspelbaarheid van effekten voor latere generaties. Ook aan inwendige bestraling zal ruime aandacht geschonken worden, zoals
aan het probleem van de hot-particles. Vervolgens zal een beschrijving van de
ICRP modellen gegeven worden, zoals de bepaling van koncentratie van radio-aktiviteit in lucht en water.
Besloten wordt met een samenvatting en konklusie. Bij het artikel is een verklarende woordelijst gevoegd. Het lezen van de artikelen, waarin de gebruiken.-.
lijke terminologie die op dit terrein bestaat gehandhaafd is, zal hiermee vergemakkelijkt worden. Eeen lijst met de geraadpleegde literatuur, waaraan in
het artikel gerefereerd wordt, is als laatste opgenomen. In sommige gevallen
was het niet mogelijk de oorspronkelijke stukken te lezen.
Tenslotte hopen we dat juist degenen, die een geringe biologische kennis bezitten, door dit artikel enig inzicht kunnen krijgen in de stralingsproblematiek - binnen de grenzen die we ons gesteld hebben - want dit was een belangrijke reden voor het schrijven hiervan.
Wij willen prof. dr. H.B. Lamberts, dr. A.W. Konings, mej. drs. M.W. Aarnoudse
en mevr. drs. F.J. Braaksma danken voor de waardevolle suggesties en korrekties
bij het tot stand komen van dit gedeelte. De auteurs blijven echter verantwoordelijkheid dragen voor de tekst.

2. Ioniserende straling.
Bij sommige kernen is de kor.figuratie tussen protonen en neutronen niet stabiel. Deze kernen trachten, door o.m. uitzenden van deeltjes, tot een stabiele
konfiguratie te kernen. Dit uitzenden van deeltjes noemen we straling

welke zich

hoofdzakelijk door haar ioniserende werking kenbaar maaKt. We kunnen vier soorten straling onderscheiden:
c^straling: de uitgezonden deeltjes (o-deeltjes) zijn heliumkernen, bestaande
4
uit 2 protonen en 2 neutronen („He). Indien een radio-aktieve kern
een C_deeltje uitzendt, wordt zijn massagetal dus met k verminderd
en zijn atoomnummer met 2 (b.v.

^ "ü —>

^He +• ^.Th). De nieuwe

kern '^„_Th) staat in een andere kolom van het periodiek systeem
234
- twee plaatsen naar links - dan de oorspronkelijke kern ( g^U).
p-straling: de uitgezonden deeltjes zijn elektronen (e ) of positronen (e ).
De straling wordt aangeduid met resp. £ -st.rali.ng en f -staling.
Bij uitzenden van een fT-deeltje wordt het atoomnummer van de uitzendende kern met 1 vermeerderd, bij een i? -deeltje met 1 verminderd, (b.v. ]tc —> e" + ] „N en U c —» e + + 1 'B) .
o
7
o
5
De nieuwe kernen hebben dezelfde massa als de oorspronkelijke. Het
atoomnummer is resp. 1 groter en 1 kleiner (dus ook andere plaats
in het periodiek systeem). In sommige gevallen is waargenomen, dat
de moederkern i.p.v. een positron uit te zenden, een elektron invangt uit een van de binnenste atoomschillen. Dit proces wordt .
elektronenvangst genoemd. In principe kan het als volgt worden weergegeven: 2X + e" — ^

Y. Elektronenvangst wordt gevolgd door uit-

zendir.g van rcntgenstraling door de dochterkern. Deze heeft dezelfde frekwentie als die van de karakteristieke röntgenstraling van de
dochterkern.
7-straling: dit is elektromagnetische straling. De golflengte is in de orde van
10

van die van het zichtbare licht. De golflengte van röntgen-

straling ligt tussen die van v-straling en het zichtbare licht.
Na a-verval of g-verval kan de dochterkern in aangeslagen toestand
verkeren. Indien dit het geval is, wordt het proces gevolgd door
Y-emissie.
neutronen-straling: het uitzenden van (ongeladen) neutronen. Aangezien dit verval
bij verspreiding van radioaktiviteit weinig voorkomt i.t.t: a-, pen Y-straling, is deze straling verder buiten beschouwing gelaten.

Het uitzenden van een deeltje of elektromagnetische straling houdt een euergleoverdracht in. Deze energie wordt gemeten in elektron-volts (eV). c-deeitjes
hebben energieën van enkele MeV; g-deeltjes van enkele KeV tot een paar MeV;
Y-stralen hebben energieën van enkele MeV.
De dracht van a- en p-deeltjes en y-stralen is afhankelijk van hun energie
en van de materie v;aardoor ze bewegen. De dracht van a-deeltjes, in lucht van
normale druk en temperatuur, is enkele centimeters; g-deeltjes hebben bij bovengenoemde kondities een dracht van enkele decimeters; evenzo hebben y-s'-raien
een dracht van enkele honderden meters. In weefsel is het doordringend ven:vi?f-:
i-esp.-. 0,1 mm, 1 cm en 10 cm (dit zijn globale maten).

i

- 95 -

3. Biologische werkzaamheid van ioniserende straling.

Het blootgesteld zijn aan ioniserende straling, gedurende kort of lange tijd,
kan in een enorme verscheidenheid aan effekten sorteren. Het effekt op een biologische eenheid wordt beïnvloed door fysische, chemische en biologische faktoren
Fysische faktoren

Chemische faktoren

:

- grootte van de dosis

(zie 3-1)

- dosistempo* dosissnelheid**

(zie 3-*)

- L.E.T.

(zie 3.?)

: - beschermende en versterkende faktoren bij vorming van
radikalen

Biologische faktorer; - aard van de bestraalde cellen

(zie 3.3)
(zie 3.5)

- sexe, leeftijd

(zie 3.4)

- mogelijkheid van biologisch herstel

(zie 3.6)

3-1 Het dosisbegrip.
Ioniserende straling geeft energie af in materie door middel van ionisaties
. en exitaties van atomen en molekulen. De gemiddelde dosis energie welke in een
bepaalde gewichtshoeveelheid materie afgegeven wordt, wordt geabsorbeerde dcsis
genoemd. De eenheid van de geabsorbeerde dosis is de rad (i rad = 100 erg/gram).
Afgezien van het feit of de verkregen dosis hoog of laag is, is het van belang
het dosistempo te weten (rad per tijdseenheid). Het is n.l. waargenomen dat
lagere dositempo's minder schadelijk zijn voor een biologische eenheid dan hogere
dosistempo's.
In de volgende paragraaf zullen we ook nog het begrip dosisequivalent tegenkomen.
3.a L.E.T. en andere stralingsfaktoren.
Kwantitatief gelijke geabsorbeerde doses hebben niet altijd eenzelfde biologische werkzaamheid. Dene wordt namelijk ook beïnvloed door xle soort van straling
en de bestralingskondities. De verschillende stralensoorten verschillen in kwaliteit. Om dit verschil aan te duiden gebruikt men bij radiobiologische doeleinden
de term L.E.T. (Linear Energy Transfer), welke gedefinieerd wordt als de hoeveelheid energie die door straling per eenheid van weglengte aan de materie wordt
afgegeven (KeV per micron).
Voor stralingsbeschermingsdoeleinden gebruikt men i.p.v. de L.E.T. een kwali-

rads per tijdseenheid
*

tijd nodig om 1 rad toe te dienen

MogeTjk wordt het voorl.oman van botsamown in de komende tijd duidelijk

- 96 teiT.sfakt.or voor een strtlensoort (QF). Het verband tussen QF en de L.E.T.
wordt door het volgende schema weergegeven:
L.K.T. in water

QF

(KeV / |_i)
3-5 of minder

l

7

2

25

5

53

10

175

ZO

a-deeltjes hebben een kwaliteitsfaktor (QF) van 10; p-deeltjes en Y-straling
hebben er één van 1. De kwaliteitsfaktor- van neutronen is afhankelijk van hun
energie (? voor thermische neutronen en 10 voor snelle neutronen met een energie
van 1 MeV). Voor stralingsbeschermingsdoeieinden gebruikt men het begrip dosisequivalent (H), hetwelk gedefinieerd wordt door het volgende produkt:
H = D.(QF).(DF)

rera

hierbij is: D j geabsorbeerde dosis in rad
QF : kwaliteitsfaktor van stralensoort
DF : het produkt van eventuele andere faktoren, die het biologisch
effekt beïnvloeden, zoals verdeling van dosis in ruimte en tijd.
3.3 Radikalen.
Vrije radikalen zijn elektrisch neutraal geladen atomen of molekulen die een
ongepaard elektron hebben in hun buitenste baan. De vrije radikalen zijn zeer
reaktief; ze hebben de neiging om een elektron op te nemen (oxidatie) of één af
te staan (reduktie). Het is logisch dat veel van de stralingsenergie in ons
lichaam wordt opgenomen door watermolekulen., aangezien ons lichaam daar voor
70 a 90 % uit bestaat. Wanneer water wordt bestraald, wordt door deze ioniserende
straling een elektron vrijgemaakt uit een watermolekuul:
H2o

straling ) H 2 0 + + e"

Dit elektron wordt Inge angen door een andör watermolekuul:
H 2 0 +• 'e"

} H 2 0"

x In radiobiologische literatuur wordt deze faktor ook nog wel aangeduid met RBE
(relatieve biologische werkzaamheid). Zowel voor radiologisch gebruik als bij
radiobeschermingsdoeleinden wordt nu veelal de LET gehanteerd. Zie hiervoor:
Health Physics, Vol. 9, no. 4, pp 357-384 (1965).

10 fig 2
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is stabiel en beide dissociëren in m'nder dan 10

in eer. ion en een vrij r ad i kaal :

•> H' + OH
De minimale energie die nodig is om deze reaktie te doen plaatsvinden, is In
dit geval 100 eV*.
Bij aanwezigheid van 0„ en/of gehalegoneerde pyrimidinen zal het volgproces
bevorderd worden. Door sulfhydryl bevattende groepen zal dit worden geremd. De
manier waarop dit gebeurt is echter nog niet geheel duidelijk.
3.4 Leefvijd,
De gevoeligheid voor ioniserende straling is groter naarmate net. organisme
jonger is. Zij is met name groot in de periode waarin een organisme geslachtsrijp
wordt ''zie ook pag.112 e.v.). Embryo's zijn erg gevoelig voor straling, ook als
de kritieke stadia van de organogenese achter de rug zijn. In studies is aangetoond, dat blootstelling van de foetus aan ioniserende straling (enkele rads
Röntgenstraling) de kans op het voorkomen van maligne z-'ekten, in de esr^ste 10
jaar na de geboorte,.doet toenemen. Verder kan het ook aanleiding geven tot
andere waarneembare somatische en genetische mutaties.
3-5 Aard van de bestraalde cellen.
Over het algemeen zijn sneltelende cellen zoals die gevonden worden in het
beenmerg, geslachtscellen en het maagdarmkanaal het meest gevoelig voor straling. Verondersteld werd, dat de gevoeligheid voor straling van de cellen afhangt
van de delingsfase waarin ze zich bevinden. Deze bewering is nog niet voldoende
gestaafd door empirisch bewijsmateriaal

, bij experimenten echter wel aangetoond.

3.6 Mogelijkheid van biologisch herstel. Reparatiemechanismen.
Tot vcor kort werd aangenomen, dat als er veranderingen In de DNA samenstelling van de cel - b.v. als gevolg van ioniserende straling - uit deze cel óf een
mutant, óf helemaal geen dochtercel zou ontstaan. Gebleken is nu, dat veel cellen
in staat zijn om schadelijke prikkels uit de omgeving geheel of gedeeltelijk te
verwerken. De mogelijkheid van de cel om defekten te repareren, is een signifikante faktor in de biologisch evolutie. Het zou voor een genetisene stabiliteit
zorgen. Aangezien reparatie-mechanismen, voor zover bekend, zeer zeker niet feilloos werken, is er wel degelijk sprake van evolutie.
Onderzoek naar reparatie-mechanismen in de cel laten zien, dat het repareren
van DNA een aktief proces is, waarbij££ en ATP sen belangrijke rol speelt. Een
aantal reparatie-mechanismen is nu bekend zowel bij bakteriën alsook bij zoogdie* dit noemen we de G-waarde. Voor zuiver water is deze gelijk aan 1.
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- 93 ren. Bij de korte beschrijving die nu volgt, van dt- ve;;?.:.:: i,_-.de roparatierïiechanismen, dient niet uit het oog verLoren te worden, -.iat de gegevens aiKomstig
zijn van experimenten bij bakteriën (E-col i en miivop.-;":-,.;::), 'er.zij a;:ders vermeld. 4 ^
1 . i'otoreaktivatie
t hoofd zakelij kj
Normaal DNA bevaiNthemisch 4 verschillende ;,&.se:., * ;•:-•:• p>-i-ir.es

ade:ilr:e er:

N

guanine) en twee pyrimidine basen (thymïne er. u,;t.osIr.e . TX- -.wee ke:er,i; die .e~
DNA-molekuul vormen zijn komplementair; d.w.z. da; adc . ::.-J \\. de r:!.v keter. ait:jd
.'. V . - L B S - r a i liig iiaïraar:

is verbonden met thymine in de andere keten. iv::;ötn.u- '.--.'-

bakteriën blootgesteld zijn, leidt tot vorming va', te:. o.-.:.&t.;..rii Jke chemise-.e
binding tussen 2 pyrimidine-basen (dimeren:: neeslal ": ./;.;: -.e. Den--- -ilrrjere:. blokkeren de DNA-replikatie, zodat er geen docr. ,ercë L^---:; {'<";• vc.r::,d •r.:i:!'ir. wor-der.. 31..'
fotoreaktivatie komt er echter een enzym in werk;:*: ds.'. ;e k:,v;xle-.te cl-idir.g
tussen de dimeren splitst en het DNA-molek'i.".l z'.,',:. -.o- -r.a: •:- aa..zi.e-. ~eei~. ui;
gebeurt echter alleen als het enzym gestimuleerd \iora~ door z Ic-j.r.taar1 LI'J. t. T;e

^

i

foxoreaktivatie komt zowel voor bij enkel- als hjj d...-L'fcl^t: e.-.gbrejke;i en ib tot
nu toe alleen bij lagere levensvormen ontdekt.
2. reparatiemechanismen die afhankelijk zijn V J - de r-.o--.p_z-,e --.&] re v:."-.-ke*s.Dit reparatiemechanisme vereist de samenwerk !•-.,.* \a:. ^i . aa.-r.al e.zyr.e.-.. .-naar
heeft geen licht nodig. De pyrimidine dimeren aie •.:£.;• £;-s.crr.d zijn na .-.estral _r ?,
worden als het ware uit de DNA-keten geknipt, waar.-.i e: v;e-;r kc^clenentaire laser;
gevormd worden, die het er-uit-geknipte deei vervsr.^e.-. or: wc-:-: sane-ivloeie:. -.?-.
een gehele DNA-keten. Dit reparatiemechanisme w^rir o: i: -.c i.jootsteli
cellen aan bepaalde chemische stoffen (o.a. algêleLüe;. :a.:\
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Uit de tekening blijkt dat ook de voor- en achter-iigende &t'ksiofoase wordt
6)
betrokken bij het reparatieproces. Deze reparatie v'lr.dt IJS plaats bij enkelstrengDNA-beschadiging. Bij Röntgen- en Y-straling werkt het reparatiemechanisme niet
principieel anders dan bovenvermeld.
3- Reparatie bij beschadiging van 2 ketens DNA
Zowel Röntgen- en Y-Straling als bepaalde chemische stoffen kunnen beschadiging geven van de beide ketens van het DNA-molekuul. Wanneer de ketens precies
op dezelfde plaats beschadigd raken, dan is er een grote kans op verlies van

- 99 genetische informatie. Wanneer de breuken echter op verschillende plaatsen optreden of de dimeren kunnen niet door fotoreaktivatie of anderszins uit het DNA
verwijderd worden, dan bestaat wèl de mogelijkheid - door samenwerking van vele
enzymen - de schade te herstellen. Er zijn theorieën opgesteld hoe dit zou verlopen ' ; deze gelden waarschijnlijk ook voor dierlijke cellen.
Er zijn bij de mens ziekten beschreven (o.a. xerode'ma pigmentQSum

) die waar-

schijnlijk berusten op defekte reparatiemechanismen in het menselijk DNA. Het DNA
van de normale menselijke cel beschikt, door de reparatiemechanismen, over een
zekere bescherming tegen stoffen die eventueel mutaties kunnen veroorzaken. Deze
reparatiemechanismen zullen waarschijnlijk grotendeels op dezelfde processen
berusten als die, welke zich afspelen bij bakteriën en sommige dierlijke cellen.
Deze konklusie laat nog zeer veel vragen open, zodat nader onderzoek op dit punt
nog gedaan zal moeten worden.
3-7 Het biologisch effekt.
Het biologisch effekt kan ontstaan door: 1) het direkt fysisch effekt en
2) chemisch vrije radikalen (zie J>.J>)
bijv. die van HJD;
deze zorgen voor een chemisch effekt.
De keten van gebeurtenissen welke leiden tot een biologisch effekt kunnen we onderverdelen in 4 nivo's, n.l,: (zie ook de figuur op de volgende bladzijde)
1. direkte interakties

2. chemische schade

-17
-IS
ionisaties, tijdsduur: 10
-10 'sec.
3. schade aan biologisch makromolekulen;

-i4
-^
vrije radikalen, duur: 10
-10 "ssc.
4. biologische schade

eiwitten, nucleïnezuren

celdood, dood van individu

tijdsduur: sekonden tot uren

duur: uren tot jaren

g\
Er is relatief veel bekend over de fysische absorptie van energie. ' Minder
is echter bekend over de chemische veranderingen en de molekulaire effekten en
nog minder over de relatie tussen 2, ^ en 4.

*

xerodermapigmentosum : zeLdzaam, overgeërfde lethaal verlopende ziekte met
multiple maligne huidtumoren, overgevoeligheid voor zonlicht, slinken van
spieren
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4. Stralingsbescheriner.de maatregelen. ' ; '
In de ?0-er jaren werd het aantal slachtoffers dat .•.ui.daandoeriisgen en gezw-rllen kreeg, als gevolg van ioniserende straling zo groot dat i.et noodzakelijk
werd om adequate veiligheidsnormen op te stellen. Op het ?

radiologenkongres In

1928 werd de ICRP (International Committee on Radiological Protection) als
kommissie ingesteld om voor groepen aanbevelingen te doen over toelaatbare
stralingsdoses en, hiervan afgeleid, toelaatbare hoeveelheid radioaktiviteit in
het menselijk lichaam en toelaatbare koncentraties van radioaktieve stoffen in
lucht en drinkwater. De door de ICRP opgestelde normen worden i.h.a. internationaal overgenomen. In 1929 werd in de V.S. een kommissie opgericht welke zich op
natior al nivo bezig' ging houden met stralingsbescherming. Sinds 1946 is
deze bekend als de NCRP (National Committee 0:1 Radiation Protection).
In de 50-er jaren ontstond in de V.S. ongerustheid over de gevolgen van de
"fall-out" van de nukleaire wapens . Omdat onzekerheid bestond over de overheidsinvloed m.b.t. normen voor stralingsbescherming, richtte de regering van de V.S.
in 1959 de FRC (Federal Radiation Council) op. Zij kreeg als taak de president
van de V.S. te adviseren m.b.t. stralingsbescherming. Verder moest zij richtlijnen opstellen voor federale stralingsbeschermingskommissies. De AEC (Atomic
Energy Commission) welke zich o.a. bezighoudt met de veiligheid van reaktoren
(ook opwerking en afvalbehande?ing) stelt veiligheidsnormen 00 welke afgeleid
zijn van die van de F.R.C..
De filosofie van de F.R.C, was ongeveer als volgt:
"Er heerst onzekerheid m.b.t. de biologische effekten van zeer lage doses en
dosis-gemiddelden ioniserende straling. Het is daarom niet juist te veronderstellen, dat er een nivo van ioniserende straling is waarbeneden met absolute zekerheid geen schadelijk effekt optreedt.
Deze beschouwing, toegevoegd aan de konservatieve hypothese dat er een lineair verband is tussen de grootte van de dosis en het biologisch effekt,
zal ons uitgangspunt bij de formulering van richtlijnen- op het gebied van
stralingsbescherming zijn. De bevolking zal het opstellen van richtlijnen
aksepteren wanneer ze zich de bekende voordelen van straling realiseert
(b.v. medisch gebruik): Er mag geen enkele blootstelling aan ioniserende
straling zijn zonder de verwachting dat het een positief resultaat zal afwerpen" .
# zie hiervoor met name de 10J-SCEAR rapporten van 1958, 1962 en 197? (United
Nations; New York).
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- 102 De meeste van de aanbevelingen van de TCRP «n de KCHP werde:i door de FRO
en de AEC overgenomen.
Tabel 1 geeft een overzicht van deze arnbevelingen (IChP 1966). Deze zijn tot
nu toe niet ingrijpend gewijzigd. Deze ric.-iti I jnen ornvaUen o.a. dat bij ciootstelling van een radiologisch medewei-ker aan ioniserende straling de kurnuiatiive dosis niet groter mag zijn dan T maai de leeftijd, verminderd met 18 jaar
(in

rem). Zo mag iemand van b.v. ?8 jaar noogstens een dosis van 5,(gS-iö) = %

rem ontvangen. Een iets grotere dosis wordt toegestaan hij bestraling van t^ri
kleiner deel van het lichaam, zoals sc:,iidklieren en ::uid. Voor.leden van de bevolking zijn de richtlijnen strenger. De geslachtsklieren en het roodbeenmerg
wordt als het meest kritisch gezien.
tabel T
orgaan of weefsel

MPD's volwassenen

MPD's voor leden

bij radiologisch werk

van de bevolking

geslachtsklieren,

3

roodbeenmerg en

5 rem/jaar óf

gehele lichaam bij

5-{N-T8)

uniforme bestraling

fN is leeftijd in jaren)

huid, botweefsel

15 rem/kwartaal

0,5 rem/jaar

3

rem/jaar

15 rem/kwartaal

3

rem/jaar

JO rem/jaar

kinderen < 16 jaar

30 rem/jaar
schildklier

1,5 rem/jaar
handen, onderarmen,

j5S rem/kwartaa]

voeten, enkels

75 rem/jaar

alle andere organen

7,5 rem/jaar

8 rem/kwartaal

,5 rem/jaar

15 rem/jaar
(basisnormen voor individuen (ICRP 1966))
Tabel ? geeft de toegevoegde hoeveei/.eid kunstmatige straling weer t.o.v.
de natuurlijke achtergrondstraling. Door deze toevoeging wordt liet "subtotaal"
verdubbeld. Men denkt dat t.g.v deze verdubbeling de mutatiesnelheid slechts
weinig zal toenemen en niet leidt tot ernstige genetische risiko's.

M.b.t.

de onzekerheid over de effekten van lage stralingsdoses neemt men nog steeds
de lineaire dosis-effekt kurve aan. Hier zal verder nog veel research aan gewijd
* In 1970 is de FRC opgeheven en haar taken zijn overgedragen

aan de EPA

(Environmental Protection Agency).

- 116 Dus na selektie in n generaties zal x(i-s)'J overblijven. De helft van de mutaties

moeten worden, zowel, n i . o . i . inwe::di;-e

;i.. i:....-.!.. ui iwonditje . ' r o t r a i i n g .
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In hoofdstuk y :;al . i e t s vervier ingegaan •.-.order, op de normen e:, '-f fokten van
inwendige b e s t r a l i n g .

Bijdrage van natuurlijke -jr. ku:'^v:;".a:; „;& uti-ali.-jgi-oronrifen aan de o verde g^r.e^e :^evoiki.:;- g-_-s.-: adelde dw.sl:;.
(geschatte waarder. voor de VS i:i ly?"O)
dosis in rr.r-err, per jaarre-:' adelde over'
r.et liohaarr.
Natuurlijke

strali^g:
:

- kosrcisc::e ;it,raiing
-

LI Mirage aan genetisch
ai^nifikante dosis

radionukiiden

?4

in het lichaam

- uitvendige ga:r,rria-3i;raling
totaal

iS
i:

0

102

90

Kunstmatige trouicri:
- röntgendia-ncaliek

'J'1A

- nukleaire geneeskunde

1

- fall-out

-

- raaiologiscue v;e:k2jar.ede:.

0,8

- diver&ei"'
- kernenergie (1970
- kernenergie '2000'

I

J0 - 60

3
)

0,003
1

gebaseerd op :,uikdo.::;r

xx geïnstalleerd vernogen ir. de 73 ir. 1970 Ó000 MWe, prognose voor 2000 gebaseerd
op 800.000 W e
3EI* enige reserve ten aanzien van dese 1 mrem lijkt oa zijn plaats o.a. omdat
hierbij opwerking er. afvalverwerking van splijtstof niet zijn meegerekend.

- 117 kingen die optreden per eenheid van dosis straling per miljuen mensen 'b.v.

5. Inleiding bij somatische en genetische risiko's van stralit.g.
Informatie over de grootte van het risiko bij straling is van grote praktische betekenis als het ook beschermingsrlsiko's aanlegt voor de zeer lage
doses, die nu gelden als "toegestane niveau's" voor individuen, radiologisch';
werkers of de gehele bevolking.
De grote moeilijkheid is het vaststellen van de effekten van die lage doses.
De enige praktische benadering is de indirekte, n.l. de veronderstelling, dat
liet relatieve risiko per eenheid dosis bij zeer lage dosis hetzelfde is als d&~
bij hoge dosis. Bij hoge dosis bestaan n.l. wèl kwantitatieve gegevens over
effekten.
Maar het op deze manier vaststellen van grenzen geeft slechts de bovenste

|

limiet aan van het risiko, omdat het niet onwaarschijnlijk is dat het risikc per
dosiseenheid bij lage dosis gro:ar zal zijn dan bij hoge dosis 'waarschijnlijk
veel minder volgens de UNSCEAR

. Een andere onzekere faktor is het feit

dat bij het vaststellen van genetische risiko's het onderzoek vrijwel alleen
steunt op dierproeven.
5-1 Nut van het vaststellen van risiko's voor beschermingsdoeleinden.
Bij een algemene beschouwing over ioniserende straling moeten we met 2
aspekten rekening houden, n.l.:
1. De stralingsbron staat niet onder kontrole.
In het geval van ongelukken en besmetting is het konsept van de maximaal
toelaatbare dosis niet realistisch genoeg. Andere overwegingen, b.v. J'.at
vergelijken van de risiko's van straling met de risiko's van tegenmaatrege-

*

len gaan dan meer een rol spelen. Deze benadering is erg afhankelijk van de
lokale omstandigheden.
De radioaktieve besmetting van de omgeving zou evakuatie van de getroffen
bevolking ten gevolge kunnen hebben en reorganisatie van voedselvoorraden.
In sommige omstandigheden zouden zulke akties weer nieuwe problemen scheppen die vaak verstrekkende gevolgen hebben en nieuwe risiko's voor de bevolking betekenen. Dat wil zeggen, dat zelfs al zouden de risiko's van lage
stralingsdoses nauwkeurig kunnen worden vastgesteld, het nog onmogelijk zou
zijn deze af te wegen tegen de mogelijke implikaties van ongelukken voor de
bevolking. Het vaststellen van de grenzen van de mogelijke "grootste risikö'a"
vormt daarom een steviger basis om bij ongelukken en besmetting te handelen
dan de betrouwbaarheid van welke maximaal toelaatbare dosis dan ook.

- 118 Gesloten lijnen: jaarlijkse sterlterisiko aan nieuwvormingen bij mannen in Enge-

- 105 2. De stralingsbron is wèl onder kontrole.
Ook in dit geval, dat b.v. voorkomt bij industriële installaties, is informatie over de grootte van de risiko's belangrijk voor de beoordeling van de
kriteria.
Het praktische probleem hierbij is, dat de stralingsdosis zo beperkt moet
worden, dat het een risiko vormt, dat niet onaanvaardbaar is voor het individu of de gehele bevolking. Maar wat is een onaanvaardbaar risiko? Informatie
over de grootte van de risiko's die audere-„bedrijfstakken"opleveren vóór öebevolking, zou je kunnen vergelijken met de risiko's voor de bevolking bij toepassing van.kernenergie.
Er zijn wel statistische gegevens over de kans op ongelukken bij werkers
in de niet-nukleaire industrie, maar er zijn geen vergelijkbare statistische
gegevens m.b.t. de kans op ongelukken•in de nukleaire industrie, dit maakt
relatieve risikoschattingen wel erg moeilijkl
5-2 Soorten risiko's.
Voor het evalueren van alle risiko's van straling moeten we zowel de somatische
als ook de genexisohe konsekwenties in onze beschouwing opnemen.
Deze risiko's zijn echter niet voor beide soorten schade eenvoudig te vergelijken of beperken zich niet tot het optellen van effekten, zodat een grondige
basis voor een totale evaluatie ontbreekt door 2 principiële moeilijkheden:
1. Bij somatische schade door lage stralingsdosis speelt ook de konditie van het
organisme een grote rol, terwijl genetische schade niet alleen een groot aantal bekende erfelijke defekten omvat, maar ook een onbekend aantal funktionele
stoornissen met een genetische komponent.
2. Terwijl somatische schade alleen in individuen kan optreden die zelf bestraald
zijn, kan genetische schade ook doorwerken bij het nageslacht.
Onze kennis over de genetika is niet volledig genoeg om de effekten van mutaties over vele generaties betrouwbaar te voorspellen.
Bij de schatting van stralingsrisiko's gaan we uit van de drie volgende typen:
- somatische risiko's bij de bestraalde bevolking
- genetische risiko's voor de 1 generatie van de bestraalde personen
- genetische risiko's voor latere generaties.
We moeten da genetische risiko's scheiden in korte- en langetermijn risiko's.
De totale genetische schade komt n.l. pas na enkele generaties tot uiting.
Echter, vooral wanneer kleine gedeelten van de bevolking straling ontvangen die
aanzienlijk hoger is dan die van andere groepen, is het verklaarbaar dat deze
individuen zich zorgen maken over hun nakomelingen. Deze bezorgdheid wordt nog
versterkt door recent bewijsmateriaal, dat bepaalde soorten defekten, behorend
tot de chromosomale veranderingen, v.n.l. in de 1 generatie tot uiting komen. Het
genetische risiko voor de 1 generatie zal dan dat van alle andere generaties
overtreffen (zie ook blz. 117).
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6. Somatische risiko's.
6.1 Inleiding
Bij blootstelling aan lage stralingsdosis is het nog niet mogelijk, ondanks
alle pogingen die gedaan zijn, effekten uit te drukken in betrouwbare kwantitatieve gegevens. De variaties komen ten dele door verschillen in de energie, de

[.•

soort straling, de dosis, de dosissnelheid en misschien ook omdat de menselijke

[*

gevoeligheid verschilt. Maar de betrouwbare gegevens ontbreken voornamelijk,
omdat lage dosis meestal geen direkt waarneembaar effekt ten gevolge heeft.
Onder deze omstandigheden kunnen waardevolle bewijzen alleen worden verwacht,

'.

als we beschikken over exakte medische en physische gegevens en een volledige
biologische kennis over de bevolking.

j
^^

Onder lage dosis straling verstaat de ICRP dosis kleiner dan 50 rad, eenmalig
toegediend met hoge intensiteit, óf recidiverende dosis kleiner dan 10 rad per

•
-.
i

jaar, onafhankelijk van het dositempo. Bij het bekijken van somatische risiko's
letten we vooral op: - induktie van kanker
- ontwikkeling van misvormingen bij het foetus
- een niet specifieke verkorting van de levensduur.
6.? Kanker.
Een groot aantal experimenten toont aan, dat ioniserende straling kanker k^n
veroorzaken (zie H 8 ) . Vrijwel alle weefsels kunnen getroffen worden.
Volgens de ICRP is er echter nog weinig bewijsmateriaal, dat bescheiden stralingsniveau 's het voorkomen van tumoren signifikant kunnen verhogen in weefsels bij de ^ k
mens, waarbij het voorkomen van kanker een "vrij normale" zaak is. Het meest gedetailleerde bewijsmateriaal is ontleend aan de leukemie.
In dit verband is het uiteraard niet zinnig d2 induktie van kanker te behandelen, die pas ontstaat na zware plaatselijke bestraling, b.v. huidkanker.
6.3 Leukemie.
Alleen akute leukemie en chronisch myelcïde leukemie schijnen door straling
geïnduceerd te worden. De kwantitatieve gegever.s hiervoor komen uit drie bionnen,
n-1. van: 1. de overlevenden van Kirosjima en Nagasaki
*
i6)
2. patiënten met spondylitis ankylopoetika
die bestraald werden
'
17)
3. diagnostische bestraling, wanneer de kinderen no in .utero zijn. ' .
# spondylitis ankylopoetika: verbening van de banden van de wervelkolom en gewrichtsverstijving van de buitenste wervelgewrichten.

;

j
f
;

- 107 Ad 1. Er werd in beide steden een lineaire relatie gevonden tussen dosis en voorkomen, hoewel andere relaties dan de lineaire niet uitgesloten konden worden.
Onder bepaalde voorwaarden luidde de konklusie, dat 1 rad lichaamsbestraling zorgde voor 1-2 ziektebeelden per 10 mensen per jaar, gemiddeld genomen over de eerste 13 jaar na blootstelling.
Ad 2. Vergelijkbare gegevens werden gevonden door Court Brown en Doll.

Deze

kwamen, de beperkingen van hun onderzoek in aanmerking genomen, tot 1,3
ziektegevallen per rad per miljoen mensen gemiddeld over 7 jaar.
Ad 3. Een rechtvaardiging van de stelling, dat een lage dosis in de orde
van 1-5 rad leukemie kan veroorzaken, blijkt uit het voorkomen van leukemie
onder deze omstandigheden bij kinderen beneden 10 jaar. Bewijzen geven aan
dat het effekt per rad bij het foetus 2-10 x groter is dan bij een volwassene. Wanneer we van een lineaire relatie uitgaan, zou het totale leukemie
risiko ongeveer 20 miljoen mensen per rad bedragen. Als de dosis-effekt relatie niet lineair is, kan

het

werkelijke effekt beduidend lager zijn.

Omdat het sterftecijfer bij leukemie' zo hoog is, is de kans om de ziekte te krijgen en er ook aan te sterven vrijwel gelijk.
6A

Andere nieuwvormingen (schildklierkanker en botsarkoom).
Wanneer het gehele lichaam wordt bestraald, is de noodzaak om het risiko op

kanker voor elk orgaan apart te berekenen vrijwel vervallen en voor beschermingsdoeleinden is het genoeg omrekening te houden met het totale risiko van alle •• ••
soorten kanker bij elkaar.
18)
Ook hier zijn onderzoekingen over gedaan in Japan,
bij patiënten met spon]Q)
?0)
dylitis ankylopoetica
en bij kinderen die in utera bestraald werden."
Op basis van deze geg-evens is het niet mogelijk een exakte berekening te maken
over het voorkomen van kanker, maar enkele algemene regels kunnen wel worden opgesteld:
- alle weefsels die "normaal" kanker kunnen ontwikkelen, zowel bij kind als bij
volwassene, zijn in staat ook kanker te ontwikkelen a.g.v. ioniserende straling, wanneer ze maar voldoende lange tijd zijn blootgesteld
- het ontwikkelen van kanker varieert in de tijd. Bij volwassene duurt het manifest worden van andere soorten kanker dan leukemie langer dan dat van leukemie
zelf. De maximale relatieve mortaliteit van leukemie bereikt zijn top 3-8 jaar
na de eerste bestraling
- de dosis van 1-5 rad kan kankerverwekkend zijn voor het foetus en het is aannemelijk te veronderstellen, dat het effekt op de volwassenen proportioneel
toeneemt met de dosis van 1-100 rad
- de totale toename van de kanker-sterfte binnen 20 jaar na totale liehaamsbestraling is bijna 2 maal zo groot als de toename, te wijten aan leukemie alleen.
Uit recentere gegevens blijkt, dat na een periode van 2.7 jaar na blootstelling

- 108 aan ioniserende straling, de frekwentie van kanker ongeveer 5 maal zo hoog ligt
als voor leuken.ie. Hoewel bij dit onderzoek het aantal mensen klein was, mag je
over het algemeen wel zeggen, dat bet voorkomen van andere soorten kankei' dat
leukemie veel belangrijker wordt na een lange periode (zie onderstaande tabel).
tabel 3
frekwentieverdeling van kwaadaardige ziekten als funktie van de
SI )
tijd bij bestraalde spondylitis patiënten
aantal jaren

leukemie en aplastisehe

kanker bij zwaar

na bestraling

anaemie (risiko per

bestraalde weex'sels

100.000 mensen per jaar)

(risiko 10 mensen

ii.

per jaar).
0-2

2,5

3,0

3 - 5

6,0

0,7

6-8

5,2

9 -11

3,6

13

3,6

12 -14

4,0

17

15 -27

0v4

20

#

S ch_ij.dkller karücer
De beste berekening van het totale risiko hiervan is dat 1 röntgen

ongeveer

10 - 20 gevallen per 10 personen induceert. Bij schildklierkanker hebben we
genoeg gegevens om uit te gaan van een lineaire dosis respons kurve. "' Uit de
gegevens bleek ook dat het risiko om schildklierkanker te krijgen in Japar. aanzienlijk lager ligt dan in de Verenigde Staten.
Er is tot nu toe nog geen bevredigende verklaring voor gevonden, maar als er
een kwantitatief verschil is tussen de bewoners van verschillende landen m.b.t. ^_
de dosis-effekt relatie, voor welke soort kanker dan ook, dan zou dit aanzienlijke implikaties hebben voor de stralingsbescherming. Bij schildklierkanker
moet nog bedacht worden, dat het voorkomen van deze ziekte niet gelijk staat
aan het sterven aan deze ziekte. I.t.t. leukemie is hier het sterftecijfer relatief laag.
Botsarcoom
Ook hier kan geen enkele zekere lineaire relatie worden aangetoond tussen de
dosis en het voorkomen van kanker. Op dit moment kan .alleen maar gezegd worden,
dat tumoren zijn verschenen bij een lichaamsbelasting tussen 0,5 - !,0 pCi Ra
en dat ze i.h.a. voorkomen boven de 5 iXi Ra van10 tot 50 jaar.
* 1 röntgen = + 0,95 rad
* * >20 jaar

^^

Mogel'jk wordt het vooi Xornsn vai; botsaik urnen in de komende lijd duidelijk
beïnvloed door Pu 239 welke een struktuur heeft, die veel op calcium lijkt en
zich o.a. ook graag aan liet botoppervlak nestelt.
6.5 Dosis effekt relaties m.b.t. voorkomen van kanker.
De ICRP gaat i.h.a. uit van een lineaire relatie tussen dosis en effekt,
hoewel die in vele gevallen nog niet aangetoond is en er zelfs waarnemingen
25)
?3 ?41
zijn die op het tegendeel wijzen.
' Toch beweren ook Gofman en Tamplin
dat het effekt, van straling proportionee' toeneemt met de dosis. Er zijn twee
beweringen die deze veronderstelling steunen:
23) vond Doll dat de leefti jdsverdel • r.g van de ieukemie- In het Beir rapport
kans bij bestraaalde spondylitis patiënten (op een vee

:ioger r.Lvo) parallel
26 P'7)
' ''

liep aan de leeftijdsverdeling van de spontane leukerniekans in Engeland
(zie fig, 1).
- Ook gegevens ait Japan zowel voor

eukemie als ook voor de totale kankerfre-

kwentie suggereren een proportionele toename van de tumorfrekwent:e in verge-

W*

lijking met de spontane frekwentie 'zie fig. 2 ) .
Volgens Upton

r

' suggereren deze gegevens dat het effekt van straling op de

mens het verouderingsproces eerder op gang brengt en derha" ve meer tumoren
voorkomen op welke leeftijd dan ook in vergelijking met niet bestraalde mensen.
R.H. Molë vindt tenslotte dat uit deze gegevens blijkt dat het effekt van ioniserende straling beschouwd kan worden als een vermenigvuldiging van de spontane
frekwentie . Een dergelijke synergetische relatie is ook gevonden bij uraniummi jnwerkers.
Voor vele vormen van kanker geldt dat de spontane frekwentie logaritmisch
toeneemt met de leeftijd als e ". Vaak wordt gesteld dat het effekt van een
korte bestraling de exponentiële funktie zo verandert, dat deze dan wordt
weergegeven door de volgende vergelijking- e '" u
'•f

', waarbij b de variabele is,

die afhangt van de stralingsdosis (zie fig. 3 ) .
Het moet benadrukt worden, dat nog niemand weet hoe lang de mate waarin de
frekwentie verhoogd wordt

van de maligne (=kwaadae.rdige) ziekten, blijft bestaan.

Het is een zuiver theoretische aanname, dat de frekwentieverhoging levenslang
aanblijft, na een korte bestraling.
Het effekt van straling op leukemie, welke een relatief korte latente periode

heeft, lijkt na ongeveer 15 jaar te verminderen. 19)
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Theoretische mogelijkheid van stralingskarcinogeen in menselijke populaties.
voor
De kontinue lijn stelt de logaritmische toename van de kans dat iemand
kanker krijgt, afhankelijk van de leeftijd. Na een korte blootstelling aan
straling is er na een latente periode een frekwente toename, ook weer afhankelijk van de leeftijd (gestippelde lijn). Het effekt van straling is
de integraal van de oppervlakte tussen de twee lijnen.

6.6 Misvormingen in de ontwikkeling van het embryo en foetus.
Experimenten met dieren hebben aangetoond dat het stadium waarin eiLDryo's
zich bevinden op het moment van bestraling erg belangrijk is voor de op te
lopen schade. Bestraling voor de implantatie van het embryo veroorzaakt, eerder
de dood van het embryo dan dat ïiet tot misvromingen leidt. Bestraling gedurende
de periode dat de organen van het embryo worden aangelegd, leidteerder tot misvormingen en tot neonatale
periode ongeveer de 2
+

t/m 6

dood dan tot prenatale

dood. Bij de mens is deze

week. Maar ook buiten deze periode kunnen aanzien-

neonataal = vanaf de geboorte tot de eerste weken na de geboorte

++ prenataal = voorafgaand aan de geboorte

-m lijke aanlegstooï'nissen optreden. Iti het laatste trimester van de zwangerschap
is er een zodanige weerstand opgebouwd tegen Ioniserende str-aling dat een dosis
die liet foetus doodt, meestal ook de moeder doodt.
Bij de mens zijn verschillende afwijkingen het gevolg var bestraling geweest.
De meest frekwente zag ,ien in de hersenen, het oog en groeiachterstand.
Er zijn vele rapporten gepubliceerd over het voorkomen van uongenitale misvorm1 r,gen

in relatie tot de achtergrondstraling, maar hierop is zoveel kritiek moge-

lijk, dat ze volgens de ICRP weinig wezenlijke bijdragen leveren. De meeste misvormingen zullen voorkomen bij dosis groter dan 100 rad hoewel ook bij lagere
dosis misvormingen kunnen voorkomen.
In de praktijk mogen zwangere vrouwen slechts bij hoge uitzondering geröntgend worden, vanwege de eventuele schade voor het kind.
6.7 Niet specifieke verkorting van de levensduur.
Onafhankelijk van het induceren van kanker kunnen hoge doses radioaktivitelt
ook de levensverwachting verkorten. In hoeverre dit geldt voor lage doses, weet
men nog niet. Het is dus onzeker of de levensverkorting hèz gevolg is van een
frekwentieverhoging van bepaalde ziekten óf van een niet specifiek proces zoals
een versnelling van de ouderdom. Kier zijn uitgebreide dierexperimentele studies
voor nodig, die nog niet beschikbaar zijn.
Ondersteunende bewijzen zijn er nog niet zoveel. Twee studies zijn hier van belang:
1. het feit dat radiologen een kortere levensverwachting hebben dan hun kollega's
-50'1 (zie tabel 4)
2. het feit dat atoombomoverlevenden het dichtst bij het hypocentrum een relatief
hoger sterftecijfer hebben dan mensen die er het meest vanaf wonen.
tabel 4

t
Periode

1945-1954

1955-1958

Leeftijd

35-49
50-64

Sterftecijfer van

Sterftecijfer van

Sterftecijfer

radio logen (per

specialisten (per

vaa oogartsen

1000 nan per jaar)

1000 man per jaar")

(per 1000 man

rel

rel

per jaar) rel

28

3,5

307

.78

3,8

67

3,5
2,9

153

17,8

189

65-79
35-49
50-64

224

57,9

340

14,9
45,6

1

130

39.0

10

2,1

18

2,1

43

12,1

120

11,6

26
79

2,7
9,4

65-79

116

59,3

191

44,0

no
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7 . Genet i sciie riS'ko's.
7.1 Inlei ding.
Er bestaat geen twlji'el, dat elke toename van mutaties t.g.v.

:

onisr.rende

straling schadelijk is. Wel is het moeilijk orn Hieromtrent tot algemene regels
te komen. Et- is te weinig uekend over de genetische struktuur van individuen
en bevolkiv.geti orn de volledige konsekwenties te overzien van een toename van
de mutat lei'rekwentie.
Als er betrouwbare bewijzen zijn m.h.t. het dosis-mutatie effekt in loei ,
dan ces*.aa; er eer» zekere oasis van waaruit je voorspellingen kunt doen. De
resultaten van zulke voorspellingen geven echter noch de soort noen de hoeveelheid schade oij een "overall" toename van de mutatiefrekwentie.
De ICRP gaat uit van de volgende vooronderstellingen:
1. dat de gemiddelde leeftijd van de ouder? bij de geboorte van de kinderen
+ JO jaar is
2. dat. genrr.utaties in de tijd akkumuleren in spermaceller
3- dat de blootstelling aan straling van

de bevolking "at random" in tijd

geschiedt
k. dat het grootste deel van a±ie mutaties plaatsvindt in de spermacel voor
de reduktiedeling
5. dat theoretische kennis over mutaties bij de mens zo schaars is dat je de
effekten moeilijk kunt voorspellen op basis van vergelijking met dieren
6. dat de muis dan nog het besc bestudeerde zoogdier is m.b.t. genmutaties,
maar dat we erg op moeten passen bij extrapolatie van muis op mens en
7. dat de mutaties die "spontaan" ontstaan en die welke geïnduceerd zijn
door straling volkomen identiek zijn.
7.2 Soorten genetische schade.
De genetische schade die in deze kontekst van belang is, zijn chromosoomafwijkingen en genmutaties.

De chromosoomafwijkingen vallen uiteen in tivee

kategorie'ën: a. strukturel^ afwijkingen a.g.v. breuken en reorganisatie van
een chromosoom
b. numerieke afwijkingen, d.w.z. afwijkingen in het aantal chromosomen.
Deze laatste zijn vooral verantwoordelijk voor congenitale
+

locus = plaats van een gen op een chromosoom

++ congenitaal = 1) aangeboren, door overerving verkregen
0

) bij de geboorte verworven

misvormingen en
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van chromosoom 21 (mongolisme)

expressie van eo;: ge:: is de mate waarin een gen tot uiting komt

++ trisomie is hot drievoudig voorkoner.

en veranderingen in het aantal geslachtsoiiromosoinen.
7-3 De totale mutatiefrekwentie.

e
De mutatiefrekwntie werd bij dierexperimenten rnet drosophiia s als volgt
vastgesteld

:

1. gebaseerd op d& relatieve frekwentie van de zichtbare schade
2. door de gemiddelde mutatiefrekwentie per locus te nemen en te vermenigvuldigen met een geschat aantal gen-lonci.
Muller vond een mutatiefrekwentie bij de mens van 1/50.000 per locus. Het aantal
gen loei varieert van 5000 tot 20.000. Muller konkludeerde dat alle genmutaties
schadelijk warsn, d.w.z. dat ze -nige dominantie vertonen en voor schadelijke
effekten kunnen zorgen zelfs in heterozygoten!
Het aantal heterozygoten overtreft verre het aantal homozygoten voor een
bepaald kenmerk. Dus mataties komen bij heterozygoten ook veel vaker voor.
Daarom, zelfs als de selektie bij heterozygoten veel minder is dan bij nomozygoten, zal de schade v.n.l. tot uiting komen bij heterozygoten en zal selektie
ook v.n.l. tegen deze heterozygoten plaats vinden.
Dit zou betekenen dat berekende effekten m.b.t. homezygoten niet van toepassing zijn en alle mutaties als dominant kunnen worden beschouwd!
Een andere belangrijke vooronderstelling was dat, alhoewel de schadelijke
effekten bij mutaties kunnen veranderen (verminderd of vermeerderd), afhankelijk
van de situatie b'j andere gen loei, gemiddeld de wijzigingen elkaar opheffen.
Dit betekent dat de schade door mutaties veroorzaakt ongeveer gelijk is aan
de som van de effekten die iedere mutatie afzonderlijk zou uitoefenen. De mening van Muller wordt slechts tot op zekere hoogte gedeeld door vele genetici.
De meesten geloven n.l. dat deze beweringen wel opgaan voor een deel van de
mutaties, do_:h niet voor alle. Belangrijke kwantitatieve gegevens bij het bepalen van de mutatiefrekwentie bij de mens zijn;
1. de gemiddelde mutatiefrekwentie (1-?.1O~

per locus, 20 maal lager dan Muller

vond)
2. het aantal gen loei bij de mens (schatting van + 10.000)
J. het gemiddelde aantal generaties dat een mutatie bij de mens aanwezig blijft.
Bij diskussies over de mogelijke effekten van straling is het belangrijk om
te weten, dat elke bijdrage van het genotype

aan mogelijke afwijkingen bepaald

wordt door meerdere, zo niet vele loei, zodat men niet weet in hoeverre een ver-

59)

hoging van de mutatiefrekwentie van invloed is op de vitaliteit van de cellen
en een verhogin g in frekwentie van een bepaalde ziekte veroorzaakt.
+ genotype is de fundamentele erfelijke konstruktie i.t.t.fenotype

- 115 7 A Basisgegevens m.b.t. het voorspellen van de genetische effekten bij de mens.
Voor het voorspellen van genetische effekten bij de mens gelden de volgende
voorwaarden:
1. dat de schade geheel of m.b.t. een bekend gedeelte meetbaar is.
2. dat er gegevens bestaan omtrent de relatie tussen de stralingsdosis die
premeiotische cellen krijgen en de mutatiefrekwentie die daardoor geïndu+T

ceerd en overgedragen wordt aan de zygote
Bij gebrek aan betere informatie wordt ook van de volgende vooronderstellingen
uitgegaan:
- dat voor de relaties onder 2 genoemd, die van de muis het meest betrouwbaar zijn.
- dat om onderschatting te voorkomen, beweringen over genetische risiko's gebaseerd moeten zijn op alle door de ouders tijdens het leven opgelopen straling.
- dat de mutatiefrekwentie van enkele loei, waarover iets bekend is, vergelijki

r.

i

baar is met alle loei in het genoom
- dat. sr een liniaire relatie bestaat tussen de som van de stralingsdoses die
de geslachtsklieren krijgen en het aantal mutaties.
7.5 Voorspellen van schade voor het nageslacht.
Hierbij gaan we uit van de berekeningen van Muller

en van zijn theorie

over de mutatiefrekwentie. Wannneer we de effekten bekijken voor latere generaties, dan kan de relatie als volgt worden weergegeven;
Als x mutaties worden geïnduceerd in een bevolking en bij elke generatie wordt
een gedeelte s geëlimineerd door selektie^ dan zal na de 1 generatie (x-sx)
overblijven, In de 2
overblijven.

generatie zal s(x-sx) worden geëlimineerd en x(l-s)'"

overblijven.

Hoeveelheid mutaties met een dominantie van 0.01, 0.025 en
0.05 die in een bevolking na n generaties worden
uitgeselekteerd.

01

0)

"E
cd

aantal generaties (n)

+ meiose = deling bij vorming van geslachtscellen, waarbij cellen ontstaan met
de helft van het aantal chromosomen van de oorspronkelijke cel
++ zygote = bevruchte eicel
+++ genoom = het gehele kompleks erfelijke faktoren aanwezig in een haploTd stel
chromosomen

-
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- 116 Dus na selektie In n generaties zal X(1-S) ! ' overblijven. De helft van de mutaties
is verdwenen bij die waarde van n waarvoor geldt x/2 = x(l-s) .
Bij elke waarde van s^O zullen alle mutaties vroeger of later worden geëlimineerd. Onderstaande tabel toont de elirainatiesnelheid van de mutaties welke
"een weinig" dominant zijn op basis van verschillende: waarden voor s.
tabel 5
Percentage van het aantal mutaties wat geëlimineerd is bij de verschillende
waarden van s.
Generaties

1

x(i-s)

x-xs
xü-s)10

s = 0,0i

s = 0,025

1%
10 %

2,5 %
2P %

s = 0,05

5%

*0-s) °

39 %

72

%

40 %
9? %

-100

X(1-S)100

63 %

- OO

0

92
100

%
%

100 %

- 10

1 •

1 - 50
1 •

1 •

5

100 %

99 %

aantal generaties waarbij

de helft is geëlimineerd

28e

69e

I4e

Hierbij is uitgegaan van 8460 mutaties die op zouden treden bij 1.175-000 zygoten wanneer de ouderlijke generatie aan 1 rad ioniserende straling zou zijn
blootgesteld.
Als de ouderlijke generatie 1 rad per jaar ontvangt, dan zou de genetisch
effektieve dosis 30 rad zijn geweest en dan zou het aantal mutaties wat verdwijnt ook 30 maal toenemen, wanneer je uitgaat van een lineaire dosis-mutatie
kurve. Uiteraard is het totaal aantal mutaties dan ook ^0 maal groter. In die
gevallen waarbij geen selektie plaatsvindt tegen heterozygoten (wanneer het
gen recessief is) vindt er dus relatief geen selektie plaats tegen het gen. Dit
leidt tot een stijging van het aantal mutante genen. Op haar beurt kan dit lelden ™
tot een toename in ziekten.
Toch blijkt, hoe je het ook bekijkt, het voorspellen van genetische risiko's
voor de 1 generatie, laat staan voor latere generaties van zoveel (onzekere)
faktoren af te hangen, dat iedere voorspelling onzeker blijft. De enige empirische gegevens met betrekking tot de gevolgen voor het nageslacht door ioniserende
straling bestaan uit een klaarblijkelijke verstoring van de sex ratio bij bestraalde moeders. Het lijkt n.l. alsof er minder mannen geboren worden. Een verstoring
.van de sex ratio door dat de vader bestraald is, is niet evident.
7.6 Vergelijken van risiko's.
(n)
Bij het vergelijken van risiko's ga je ervan uit, dat je de grootte van de
risiko's in een bepaalde maat of getal kunt uitdrukken. Dit leidt tot schattingen in absolute en relatieve termen.
In het eerste geval kunnen risiko's worden uitgedrukt als het aantal afwij-
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- 117 kingen die optreden per eenheid van dosis straling per miljoen mensen 'b.v.
2 per jaar per miljoen mensen per rad). Dit veronderstelt echter een grotere nauwkeurigheid dan de feiten toelaten.
Een andere manier om de omvang aan te geven van een risiko is het z.£.
"orde risiko". Een 5
10.10

orde risiko is dan een risiko van de grootte 1.10 "^ l/.

, d.w.z. 10 tot 100 verwachte gewonden per 10

inwoners. Deze maaier-

blijkt nauwkeurig genoeg voor de praktijk. Ook andere risiko's dan die WSKKdoor straling worden veroorzaakt kun je uitdrukken in een bepaalde orde.
Dit leidt dan gemakkelijk tot vergelijkingen in de zin van de maatsc-.a^p' ,i
heeft een bepaald orde risiko aanvaardbaar geacht, dus het introduceren van
risiko's van dezelfde orde van groo^tte is ook aanvaardbaar. M.'P.L. deze uitspraak zijn twee opmerkingen te maken:
- Ten eerste het probleem van de aanvaardbaarheid. De ICRP zegt er het volgende
over; "Er is een risiko bij blootstelling aan ioniserende straling. De stralingsbelasting moet zodanig laag gehouden worden dat het verwachte risiko akseptabel is voor het individu en de gemeenschap in relatie tot de voordelen
die de aktiviteiten leveren welke ook verantwoordelijk zijn voor een verhoogd e
stralingsbelasting. Zulk een dosis zou je aanvaardbaar kunnen noemen".
Toch kom je er met deze uitspraak lang niet uit, want deze bewering veronderstelt dat er een objektieve norm kan worden vastgesteld voor de aanvaardbaar heid. Dit is volstrekt onmogelijk omdat de nadelen van kernenergie (d.w.z.
somatische en genetische risiico's) ên de voordelen niet goed meetbaar zijn.
Toch stelt de ICRP normen en waarden vast, die dan in de loop der tijd de nodige veranderingen hebben ondergaan doorda.t men niet goed op de hoogte was
met de effekten van straling.
- Ten tweede betekent het vergelijkei van orde risiko's dat als het êne risiko geaksepteerd wordt, het andere risiko wat van dezelfde grootte orde is,
•ook geaksepteerd kan worden. Dit klinkt redelijk, maar is bij nadere beschouwing volstrekt onlogisch, omdat men met deze manier van redeneren aile 5^ oid-?
risiko's in de samenleving kan toelaten, wat zorgt voor een grote "overall"
toename voor de totale belasting van de mens i.p.v. het streven naar een
"overall" afname van belastende faktoren voor de mens.
Echter rekening houdend met bovenstaande punten én met het feit dat somatische
schade slechts een deel van de totale schade bedraagt, kun "je nog wel iets
statistisch vastleggen. Onderstaande figuur geeft b.v. de toename van leukemie
bij een stralingsbelasting van 1 rad. Verondersteld wordt een lineaire kurve.

alle nieuwvormingen
leukemie

en aleukemie

leeftijd

+

- 118 Gesloten lijnen: jaarlijkse sterlterisiko aan nieuwvormingen bij mannen in Engeland en Wales in 1961
Gestippelde lijn: het berekende extra risiko op leukemie bij blootstelling aan
1 rad/jaar bij i8-bO jarigen

Maar gezien de bovenstaande beperkingen die je in acht moet nemen, is het.de
vraag of deze vorm van statistisch onderzoek nog wel zo nuttig is.
7.7 Slotopmerkingen.
Over het algemeen wordt de term genetisch gebruikt als een antithese voor
somatisch. Recente onderzoekingen hebben echter aangetoond dat somatische schade het gevolg kan zijn van een verstoring van genetische mechanismen in
"somatische cellen".
Bij risiko berekeningen echter kontrasteren de somatische en effekten zodanig in aard en tijdsduur, dat er geen poging is gedaan om genetische en somatische effekten te kombineren om tot een ''overall" schade te komen.
Het zal echter duidelijk zijn dat het aantal genetische effekten van straling
dat van de somatische verre zal overtreffen, uitgaand van dezelfde groep rnenser;.

+

aleukemie = een vorm van leukemie met typische veranderingen in het beenmerg,
met een normaal aantal witte bleodcsllen in het bloed i.t.t.

++ leukemie

= vaak dodelijk verlopende bloedziekte met overproduktie van witte
bloedcellen soms zeer hevig en kortdurend verlopen (akute leukemie), soms langzamer (chronische leukemie)
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8. Experimentele modellen en dosls-effekt relaties.
Bij het bestuderen van literatuur over dosis-effekt relaties lijkt het alsof
een linlaire relatie niet zq.'n konservatieve vooronderstelling is als vroeger
werd gedacht. Het nu volgende mathematische model zal dit illustreren.
Karkinogenese valt uiteen in twee stadia n.l. induktie en ontwikkeling. Induktie
behelst de konversie van êên of meer cellen in latente tumorcellen. Dit wordt
gevolgd door de ontwikkelingsfase., waarbii de latente tumorcellen zich ontwikkelen, zich delen, en weer uitgroeien tot zichtbare tumoren. In het volgende
model wordt verondersteld, dat straling v.n.l. werkt als induktor. Verondersteld
dat de dosis effekt relatie voor kanker induktie in een ideaal homogene populatie van individuen bij lage dosis in eerste benadering kan worden weergegeven
door de volgende relatie.I = (i-e-^o)11
I = dat deel van de bevolking dat kanker krijgt
D = dosis in rad
D

= gemiddelde dosis om effekt te krijgen in een bepaald doel

n = het aantal referentie organen
Homogeen in dit verband betekent dat alle leden van de bevolking identiek zijn
in ieder opzicht. In een "normale" bevolking echter zijn sommige individuen gevoeliger voor bepaalde exogene faktoren. De bevolking is dan heterogeen en kan
worden opgedeeld in i subdivisies met verschillende D

waarden. De D
o

waarden
o

hangen af van de soort kanker. Het is duidelijk dat vele subdivisies nodig zijn
om de menselijke popvj.atie te standaardiseren. In het voorbeeld stellen we n=1
aangezien we er meestal vanuit mogen gaan dat er êên referentieorgaan is, dat
v.n.l. bijdraagt tot de vorm van de dosis effekt kurve. Het voorkomen van karker
in een bepaalde subpopulatie wordt dan weergegeven door:
De totale kankerfrekwentie bij i subpopulaties wordt dan
I =Jl.

(kurve a fig. 6a)

a

I ia dosis,0.5
1.0

i

o

o
o
>

20

4o

6b

"55

Too » dosis (rad)

Deze kurve loopt aanvankelijk steil, terwijl de kurve wat vervlakt bij
hogere doses. In het begin wordt n.l. de meest gevoelige subdivisie getroffen van de bevolking, bij hogere doses is deze groep verzadigd wat betreft de
kans op kanker en dan dragen de wat minder gevoelige groepen bij tot een toename van de kanker induktie. De minder gevoelige groep heeft een minder steile
dosis respons kurve. Het verschil in verloop tussen deze kurve a en de lineaire
relatie b, kwadratische relatie c en relaties""waarvoor een drempelwaarde geldt,
d, is duidelijk te zien in fig. 6a.
Het grots verschil van kurve a met de andere
stralingsdoses boven de andere

is, dat deze kurve bij lage

ligt en zelfs grotere effekten voorspelt dan

de lineaira dosls-effekt relatie! Het bovenstaande wordt nog geïllustreerd door
een zuiver theoretisch voorbeeld. We beschouwen èên type kanker in een bevolking met drie subdivisies. Veronderstel dat 1 % van de populatie erg gevoelig
is en een D

heeft van 1 rad; veronderstel verder dat 10 % van de bevolking

matig gevoelig is en een D

van 100 rad heeft; stel tenslotte dat de overblij-

vende 89 % van de bevoking relatief ongevoelig is en in niet signifikante mate
bijdraagt tot de dosis effekt relatie. De bijdrage die iedere groep levert aa:i
de kanker frekwentie is weergegeven in fig. 6b. Mer*k op dat bij lage doses
(^ I raü) het effekt bij benadering lineair i.s met de dosis, omdat hier slechts
èèn subdivisie bij betrokken is. Boven de 1 rad is de funktie echter bijna een
rechte lijn (bij een grafiek-met twee logaritmiscns assen) en volgt een dosis
relatie.
Zo;-?el menselijke als dierlijke gegevens ondersteunen de hypotnese dat de
meest gevoelige organen of diersoorten de neiging hebben töt een lineaire dosis
effekt kurve bij lagere doses. We noemen de onderzoeken bij drosophila embryo's
37)
38 39}
18 24)
'

, leukemie bij muizen

, mammakarcinomen bij ratten

'

'en waarschijn-

lijk het voorkomen van kanker bij kinderen die als foetus aan straling hebben
40)
blootgestaan
.
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- 121 Misschien spelen bi.J deze voorbeelden genetische faktoren ook een roL, terwiji.
recente literatuur de rol van een virus niet uitsluit bij' strallngsziekten.'11'

0.1
10

dosis (rad)

Samengestelde dosis-effekt-kurve uit twee
andere exponentiële kurve's

Voor i:et bepalen van de normen voor inwendige besmetting wordt gebruik gemaakt
van diverse modellen. Hierbij zijn de toegestane doses 'inw.) gebaseerd op de
veronderstelling dat er geen blootstelling is aan uitwendige bestraling. Waar
dat wel hex geval "s, dient de toegestane koncentratie van radionukliden in
lucht, voedsel of water gereduceerd te worden, zodat de MPD van een orgaan niet
wordt overschreden. Modellen: a. besrnettingswegen: ingestle
inhalatie
huid
b. besmettingpatronen
c. retentie en exkretie
42 1
De normen, gehanteerd in ICRP-publikatie 2,

' zijn gebaseerd op een konti-

nue en konstante opname (voor radiologische werkers 40 uur'week, 50 weken'jaar
en gedurende 50 jaar, zie fig. 7 ) . Gebruik wordt, gemaakt van een kompartimer.tenmodel (zie fig. 8) met een biologische eliminatie volgens een funktie met
êén exponentiële term. De normen gelden voor een situatie waarbij evenwicht is
tussen opname en uitscheiding Ln een kompartiment. BJj langlevende isotopen
zoals Ra-226 en Pu-239 wordt dit evenwichtspunt niet binnen 50 jaar bereikt.
flg 7

1. kontinue opname

. afnemende opname na besmet <"i".s
longen of ivond

t
'
F
4. verschillende opname-patronen
in een beperkte tijd

2. enkelvoudige opname

£pname|>!en r e t e n t i e patrpnen..
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N: uitademing via neus
L; lymfeklieren rond
ademhalIngsorganen
NP:naso-pharynx
TB:trachea-brochiaalboom
P -.pulmonary (longen)

urine
Onderzoekingen hebben uitgewezen dat dit een te simpele weergave is. In latere ICRP-publikaties wordt dan ook gebruik gemaakt van retentie- en exkretiefunkties met èèn of meerdere exponentiële termen, machtsfunkties en inkomplete
gammafunkties.
v.b..: voor Sr* geldt: Yu(t) = O,i4.e"°' 57t + 0, n4.e" O '° 3 7 t +
0,000i?.e"°'001J?t O kompartiir.er.t-...
hierin is Yu(t): de in een etmaal uitgescheiden fraktie.
Bij de revisie van publikatie-2 welke in de zomer van '74 moest verschijner.,
is hier gebruik van gemaakt. In de ICRP-publikatie 10

en 10A

' worden

ook and3re dan kontinue opnamepatronen gegeven (afnemende opname, enkelvoudige
opname, zie fig. 7 ) .
9.1 Ingestie.
De toegestane doses worden berekend met behulp van een aantal parameters
(zoals inhoud maag, gemiddelde verbLijfstijden, zie tabel 6 ) . De fraktie van
de nukliden die via de wand van het maagdarmkanaal worden opgenomen, wordi aangeduid met f1. Voor niet-transportabele verbindingen is fi = 0 : de wand van -iet
maagdarmkanaal wordt echter wel bestraald. Via het bloed worden de nukliden
naar de verschillende organen getransporteerd. Het orgaan waar een bepaald nuklide zich ophoopt, wordt kritisch orgaan genoemd. fSiwaarden geven aan in
welke mate depositie plaatsvindt in een kritisch orgaan(zie tabel 7 voor enkele fl- en f2'-waarden), f1.f2' levert de fraktie van de geïngesteerde hoeveelheid die in een bepaald orgaan wordt gedeponeerd en welke bepalend is voor
de berekening van de orgaan-dosis.
• Sr = Strontium

4-

tabel 6
maagdarmkanaal ICRP-standaardmens (overgenomen uit "Toelaatbare doses ioniserende straling", Atoomenergie juli aug. '73)
gewicht van inhoud
deel van maagdarmkanaal

gemiddelde pas-

effektieve

r

sagetijd uur)

(gr.)
maag

250

1

10

dunne darm

400

4

!0

dikke darm

200

endeldarm

135

13
24

5
5

tabel 7
enkele fi en f2' waarden (overgenomen uit: "Toelaatbare doses ioniserende strai; ng"
element/nuklide

kritisch orgaan

fi

f2'

Na

1,0

gehele lichaam

1,0

Sr-89

0,3

bot

0,7

Sr-90

0,3

bot

0,3

J

1,0

sohildklier

0,3

Cs

1,0

hele lichaam

1,0

Ra

0,3

bot

0,1

bot

0,11

bot

0,8

<10"

U
Pu-239

2

3.10"

5

Atoomenergie jull/aug. '73)

Zoals eerder vermeld, wordt de hoeveelheid radionukliden in het kritische
orgaan bepaald door: hoeveelheid nukliden aanwezig 'n voedsel en water, de
mate van metabole omzetting (f1- en f2'-waarden) en de mate waarin een bepaald
nuklide wordt verwijderd. Opgemerkt dient te worden, dat niet altijd zeker
is, wat het kritische orgaan is. Het kritische orgaan , afgeleid van mathematische modellen is n.l. niet altijd hetzelfde als hetgene dat gevonden
wordt bij dierexperimenten.
9.2 Inhalatie.
Inhalatie van radioaktieve stoffen of gassen zal blootstelling van luchtwegen aan ioniserende straling tot gevolg hebben. De onmogelijkheid van de long
om partikels in voldoende mate en snel te verwijderen, verhoogt relatief het
risiko radioaktieve stoffen in de vorm van aerosolen

\n te ademen in vergelij-

king met radioaktieve gassen.
Als de ingeademde stof goed oplosbaar is, zal deze snel geresorbeerd worden door de bloedbaan. Dit betekent dat oplosbare deeltjes

niet noodzakelij-

kerwijs een ziekte in de longen behoeven te veroorzaken. De deeltjes kunnen
via het bloed ook andere organen bereiken.
Onoplosbare stofdeeltjes kunnen verwijderd worden door fagocyten; deze hebben de mogelijkheid partikels op te nemen en uit de longblaasjes te transporteren. De fagocyt in het longepitheel kan via bloed- of lymfebanen worden verwijderd. Het lymfeweefsel rondom de longen is onderdeel van het lymfesysteem dat
-4
-7
+ aerosol =dispersie van kleine vloeistofdeeltjes (iO -10 cm) in een gas

- *£5 over het hele lichaam verspreid is. Men vermoedt dat de lymfecellen met Inbegrip
van de stamcellen (cellen waaruit zich o.a. lyrecellen ontwikkelen) zich door
het hele lichaam bewegen. Indien dit het geval is, dan is de massa van het weefsel, waarin de desintegratieënergie

van het nuKHde afgegeven wordt, eerder-

de massa van het totale lymfesysteem (+ 800 gr.) dan de massa van het lymfeweefsel rondom de longen (+ 16 gr.).
Dit is met name belangrijk bij de vraag of het lymfesysteem gekenmerkt kan
worden als kritisch orgaan. Datgene wat aan radioaktieve stof in de longen
aanwezig is, hangt af van:
koncentratie van element X in de lucht (zie berekening MPC-a ); fysische/chemische eigenschappen
van X; mate waarin de stof wordt geïnhaleerd; mate
waarin het deeltje in de long wordt opgeslagen en
in welke mate het wordt verwijderd.
48 49)
Beide laatste faktoren zijn afhankelijk van de partikel-grootte.

'

Om de

door de organen verkregen doses ioniserende straling, als gevolg van inhalatie,
te berekenen, wordt gebruik gemaakt van mathematische modellen om de verplaatsing van de nul&iden naar de organen weer te geven. De ICRP gebruikt 3 aparte
modellen, te weten: 1. voor de longen;2. verplaatsing van nukliden in bloed
46)
naar organen en ?. voor retentie in organen. '
Tabel 8 geeft een overzicht van het longmodel zoals gegeven \n ICRP-publikatie 2. Hierin wordt alleen onderscheid gemaakt tussen oplosbare en nietoplosbare deeltjes. De depositie in de verschillende onderdelen van het ademhalings
orgaan, is ook sterk afhankelijk van de deeltjesgrootte (zie tabel 9 ) . De ICRPTask Group on Lung Dynamics heeft modellen opgesteld welke de depositie, verwijdering en retentie van deeltjes in longen weergeven. Drie klassen van deeltjes worden onderscheiden; D (eliminatie in orde van dagen)
W (eliminatie in orde van weken)
Y (eliminatie in orde van jaren)
Tabel 9

(zie fig.9 en tabel 10)

geeft voor de verschillende deeltjesgrootten de depositie weer in de J

delen van de ademhalingswegen. Verondersteld wordt, alhoewel er weinig experimenteel bewijsmateriaal voorhanden is, met name voor lange tijd na inademing,
dat de retentie een exponentieel verloop heeft.

Ex

uitgeademd

25 %

NP + TB

in nasopharynx of

50 %

NP = naao-pharynx
(neuskeelholte)

1

trac. - "iobronohiaal

TB = trajhea-bron-

gedeponeerd en ver-

cfc iaalboom

volgens ingeslikt
P (oplosbaar)

(luchtwegen)

in de longblaasjes
? =

gedeponeerd en vervolgens opgenomen
P (onoplosbaar)

pulmonary
(longen)

na depositie omhoog

12,5 %

gewerkt en vervolgens
ingeslikt (1

dag)

na depositie opgenomen

12,5 %

met Ti = 120 dagen
(Pu 1 jaar, Th 4 jaar)
Tabel 8

ICRP longmodel (publ. 2) overgenomen uit Atoomenergie, juli/aug. '73

AMAD + (mu;

Onderdelen

0,1

luchtweg
NP

1 %

TB

8 %
50 %

P

1,0

10

30 %
8 %

85 %

8%
1%

25 %

50)
Tabel 9

Effekt van partikelgrootte op het percentage van depositie in de verschillende onderdelen van de luchtweg
deeltj esklasse

eliminatie-

plaats

NP

TB

P

L

wegen

dag

week

jaar-

(a)

0,01 d/0,5*

0,01 d/O, 1*

0,01 d/0,01*

(b)

0,01 d/0,5

0,4

0,4

(e) J

0,01 d/0,95

0,01 d/0,9

.0,01 d/0,01

(d) Ji

0,2

d/0,05

0,2

d/0,5

0,2

d/0,99

(e)

0,5

d/0,8

50

d/0,15

500

d/0,05

1

d/0,4

•

d/0,9

d/0,99

(f)

-

1

d/0,4

(g)

-

50

d/0,4

500

d/o, 4
d/0,15

(h)

0,5

d/0,4

50

d/0,05

500

(I)

0,5

d/1,0

50

d/1,0

1000 d/0,9

57)
Tabel 10
+ AMAD: activity median aerodynamic diameter
eerste getal geef* de biologische halfwaardetijd weer in dagen, het tweede
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ca>
NP
raaagdarmkanaajj
KI oed

TB

ff)
P
\

;

! w J

1

"i

•>/
U)

L

NP: naspharynx (neuskeelholt
TB: trachea-bronchiaal
P: pulmonary (longen)
L: lymfeklieren

9 0 Hot-particles
In februari 1974 verscheen bij de NRDC (National Resources Defence Council)
51)

een rapport van A.T. Tamplin en T.B. Cochran

. Hierin word--, het probleem van

de "hot-particles" behandeld. Een hot-particle wordt gedefinieerd als eeri deeltje dat voldoende aktiviteit bezit om tenminste 1000 rem/jaar aan het weefsel,
dat het deeltje omringt,af te geven. Het betreft hier a-straling uitzendende
deeltjes van Pu (PuO2 b.v.) en andere aktiniden, welke in klasse Y van het
nieuwe ICRP longmodel vallen.(zie tabel 10).
Zoals eerder vermeld, zijn de huidige, door de ICRP opgestelde, normen /oor
blootstelling aan ioniserende straling gebaseerd op gemiddelde doses, genomen
over het hele lichaam of over een orgaan. Zo mogen radiologische werkers 5 ren-/
jaar over het hele lichaam en 15 rem/jaar over de longen ontvangen. De vraag
nu is, of het effekt van een ingeademd "deeltje" beschouwd mag worden als ware
de totale hoeveelheid afgegeven straling uniform over de long verspreid.
Als b.v. P u 2 3 9 vervalt, zendt het a-deeltjes uit. Deze hebben een energie
van 5,1 MeV. Een dergelijk deeltje kan in menselijk weefsel biologische schad*
veroorzaken binnen een straal van 40-45 p (0,004 cm). Hierbij komt, dat de -. tensiteit van de straling evenredig afneemt met de afstand. Ongeveer de helft,
van de energie wordt dan afgegeven binnen een straal van 20 u« De gemiddelde
dosis binnen een straal van 20 U is 8 maal die welke gemeten wordt bij een straal
]
'

van 20 - 40 |i.
Kolom 1 van tabel 11 geeft de ontvangen doses weer als de gehele long als
referentie orgaan wordt genomen. Kolom 2 en 5 geven de ontvangen doses weer
volgens het longmodel van D. Geesaman.
—Stralingsdosis als gevolg van een deeltje Pu
(1 y in diameter, 0,28 pCi)
long
gehele lichaam

bestraald weefsel

dichtsbijzijnde 20
longblaasjes

massa van weefsel

1000 g

dosis gemiddelde

0,0005

65 Mg
4000

19 MS
11000

(rem/jaar)
52)
Tabel 11
Uitgaande van kolom 1 zouden 55-105 deeltjes nodig zijn om de MPLB

van

0,01ó M Ci te bereiken welke zou resulteren in een dosis van 15 rem/jaar.
Aangenomen dat de stralingsgebieden van de deeltjes elkaar niet overlappen,
bestralen deze deeltjes volgens D. Geesaman slechts 5,4 gram weefsel van de long
+ ICRP: "standaard-mens"
++ Maximum Permissible Lung Burden (ICRP)

- * _9 maar met een dosis van 4000 rem/Jaar.
Uitgaande hiervan en verrichte dierexperimenten
voorgekomen ongelukken

, onderzoekingen bij

' e n risikoschattingen voor kankerinduktie ^ ', komen

Tamplln en Cochrin tot de volgende aanbevelingen m.b.t. hot-particles
a-aktiviteit

' (met

0,007 kJCi):

~\) blootstelling (beroepsmatig)
MPLPB*

=

2 hot-particles

MPCa** voor P u 2 3 9 =. 3,5.1O"16 pCi/ml
2) blootstelling (niet beroepsmatig)
K.LPB = 0,2 hot-partioles
MPCa ++ voor P u 2 ? 9 = 9.1O"18
3) blootstelling (bij ongeluk)
MPLPB (2 uur blootstelling = 10 hot-particles)
Uitgaande van 1) zou inhouden, dat de MPD m.b.t. deze deeltjes met sen faktor
115000 verlaagd zou moeten worden.

9.4

Liohaamsbelasting gebaseerd op een vergelijking met Ra
De maximaal toelaatbare Concentratie (MPC) van radionukliden in lucht, water

en voedsel moet eraan voldoen, dat de bijdrage tot het kritieke orgaan, na 50
jaar blootstelling niet de MPD van dat orgaan overschrijdt.
Voor langlevende isotopen, zoals Pu

, Sr

wordt het evenwichtspunt, zoals

eerder genoemd, niet na 50 Jaar blootstelling bereikt. De waarden voor deze ele236
menten worden berekend door een vergelijking met Ra ^ . De maximaal toegestane
iichaamsbelasting (MPBB) van Ra J en haar dochterprodükten komt overeen met een
gemiddelde dosisgrootte van 0,56 rem/week of ongeveer 0,06 rad/week. De MPBB's
van andere botzoekende nukliden worden vanuit deze basiswaarde berekend.
9.5 Bepaling MPBB
Als de MPD is R rem/week, dan kan de maximale Iichaamsbelasting q als volgt
berekend worden:
£

IQOmR

=

=

2,8.IQ"3 mR

(5,7.1O4)(1,6.1O"6)(6,O5.1O5)f( E)(QF)
Hierbij is :

3>7.10

= desintegraties/sec/yCi

f(sE)(QF)
(ipCi =3,7.10

desintegr./sec)

6

1.6.10 = erg/MeV
6,05.10 = sec/week
100
*

a

rad.gr/erg

Maximum Permissible Lung Particle Burden (aantal deeltjes dat noodzakelijk is
om een kanker rislko te krijgen dat gelijk is aan die bij uniforme bestraling)

** Voor een deeltje met 0,07 pCI Pu ^ 9 . Voor deeltjes met meer dan 0,07 pCi neemt
de MPCa proportioneel toe.

m « Massa van referentieorgaan
f a fraktie van isotoop in het orgaan, relatief ten opzichte van bijdrage aan hele lichaam
E = door orgaan geabsorbeerde energie (MeV)
QF m kwaliteitsfaktor van stralensoort (a-straling: 10, p- en y-straling:
1 en neutronenstraling: 2-10)
9.6 Bepaling van maximaal toelaatbare koncentratie van radionulcliden in lucht
en water
Verondersteld wordt, dat de dagelijkse opname door het kritieke orgaan als
volgt weergegeven kan worden.

Hierbij is P - mate van opname van radionuklide door kritieke orgaan
T - effektieve halfwaardetijd - T o < T b
T - fysische halfwaardetijd
T b « biologische halfwaardetijd
t * periode van blootstelling
Oplossen van de differentiaalvergelijking geeft»

Als P gelijk is aan de MPD, dan is P de maximaal toelaatbare opname. Per dag word
2500 ml water gekonsurceerd en 2.10' cm' lucht geïnhaleerd (ICRP-standaardmens).
Bij een 8 urige werkdag wordt de helft van deze waarden bereikt, dit vanwege de
grotere aktiviteit van het individu gedurende deze periode. Er vanuit gaande
dat het werkschema van de standaardmens 8 uur/dag, 5 dagen/week, 50 weken/Jaar
is, dan krijgen we:
P - 1100.|.|| (MPC)wfw - 750 (MPC)wfw
evenzo: P = 6,9.106 (MPC)„f
Cl SL

fa : fraktie van geïnhaleerde dat kritieke orgaan bereikt
f : fraktie van geïngesteerde dat kritieke orgaan beraikt
Substitueren we de verkregen waarden van P in (j), dan is

Als het radionuklide vervalt naar een aantal dochternukliden, dan zullen wiskundig meer gekompliceerde methoden gebruikt moeten worden.

Als meerdere nukliden in een mengsel aanwezig zijn (A,B,C...)» dan moet de
koncentratie (C.#C »C ...) zodanig beperkt worden, opdat de volgende relatie
bestaat:
MPC A

MPC B
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10. Samenvatting.
Gezien de omvang van het stuk is het moeilijk om de belangrijkste punten
beknopt weer te geven» «aangezien dit altijd aaileiding zal geven tot onvolledigheid. Wanneer we tooh proberen de belangrijkste dingen op een rijtje te
zetten, komen we tot het volgende;
Wanneer we de effekten van straling bekijken, moeten we rekening houden met
drie dingen, n.l. fyaisohe, chemische en biolcgisohe effekten. Die werken allen
verschillend in op het menselijk organisme en hebben ook hun eigen bijdrage
aan de schade die het menselijk organisme op kan lopen. Wat betreft de schade
die opgelopen kan worden, kan onderscheid gemaakt worden tussen somatische en
genetische schade. De laatste zal zich veelal manifesteren in latere generaties. é
Bij een verhoging van de strallngsbelasting, speelt «afgezien van ongelukken,
die buiten de kader van dit stuk vallen- de somatische schade waarsohljnlijk
een veel minder belangrijke rol dan de genetische schade. Van deze genetische
schade kunnen we aannemen dat deze relatief groot is t.o.v. de somatlsohe
schade. Het probleem echter ligt hier, dat het bepalen van deze schade vrijwel
onmogelijk is door gebrek aan kennis van de genetika. Als Je iets van schade
zou kunnen vaststellen, dan is het nog erg moeilijk om uit te maken of de
schade aanvaardbaar is of niet. Ook met betrekking tot de effekten van inwendige
bestraling zijn er verschillende opvattingen over de kwantifikatie van risiko's.
Het duidelijkst komt dit wel naar voren bij "hot-particles" (zoals PuOg), waarvoor
een verlaging van de ICRP-norm van 115.000 wordt voorgesteld.
Tot slot moet nog gezegd worden dat het verband tussen dosis en effekt in alle
stukken min of meer naar voren komt en lineair is in vrijwel alle gevallen.
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11. Konklusles.
Het is bij het stralingsprobleem bijzonder moeilijk om schattingen te
maken van risiko's, hetzij m.b.t. ongelukken, hetzij m.b.t. somatisciie of
genetische schade. Dit komt met name door het grote aantal faktoren waaitnee
rekening gehouden moet worden enerzijds en lakunen in kennis anderzijds. Hierbi,"
komt de vraag wat een aanvaardbaar risiko genoemd mag worden.
Toch springen er bij dit artikel drie dingen uit:
1. het in vrijwel alle gevallen afwezig zijn van een drempelwaarde. De ICRP
neemt het konservatieve verband tussen dosis en effekt aan, n.l.: linlair;
dit slaat met name op het somatische effekt.
2, de onvoorspelbare effekten welke ioniserende straling heeft op het menselijk
organisme. Men mag aannemen dat de effekten op genetisch niveau belangrijkere
konsekwenties zullen hebben dan fie op somatisch niveau.
J. de onzekerheid die heerst m.b.t. de effekten van inwendige bestraling. Dit
ook in verband met de planning van snelle kweekreaktoren.
Dez« punten lijken ons zo essentieel, dat we ons afvragen of het verstandig
is, zelfs gezien de beperkingen die we ons in dit artikel opgelegd hebben (zie
inleiding) door te gaan het milieu verder te beiasten met een verhoging van de
achtergrondstraling (zoals door de bouw van kerncentrales), zonder dat er een
grondige evaluatie heeft plaatsgevonden van al de tot nu toe beschikbare hoeveelheid kennis op het gebied van de door ioniserende straling optredende
schade in het menselijk lichaam. Ook lijkt ons verdere uitbouw van onderzoek
op dit terrein zeer wenselijk.

Verklarende woordenlijst
h

aerosol

* dispersie van kleine vloeistofdeeltjes (10 - 10 cm) in een gaa

aleukemie

= een vorm van leukemie met typische veranderingen in het beenmerg,
met een normaal aantal witte bloedcellen in het bloed i.t.t,
leukemie

bronchusboom = het geheel van de vertakkingen van de luchtpijp
carcinogeen » 1) kankerverwekkend
2) stof die kanker verwekt
carcinoom

= kwaadaardig gezwel van epitheel met neiging tot infiltrerende
groei en uitzaaiingen (metastasen)

chromatide = in een kerndeling (profase) splitsen de chromosomen zich overlangs in twee (dochter-)chromatiden waarvan elk naar de tegengestelde pool van de kern gaat
chromosomen - kernlissen, staafvromige strukturen in de cellen die zich bij
de mitose uit de chromatine vormen. Ze bestaan uit RNA en DNA,
histon en een komplexe proteïne. Op de chromosomen bevinden
zich genen. De mens bezit 46 chromosomen (44 autosomen en 2
geslacht8chromosomen)
gen

biologische eenheid van overerving, erfeenheid met vermogen
zichzelf te reproduceren, gelokaliseerd op een bepaalde plaats
(locus) op een bepaald chromosoom

nasopharynx

neuskeelholte

nukleoside

verbinding van. een purine of pyrlmidlne base met een pentose;
samen met een fosforzuur vormt het nukieoside een nukleotide
eenheid in nukleïnezuur

nukleotide

= algemene naam voor fosforzure esters van nukleoslden.
nukleotide is samengesteld uit een suiker, een fosfaat en êên
van de vier heterocyklische basen (A,T,G,C)

rad

= afkorting van radiation absorbed dose, een eenheid voor de meting
van de geabsorbeerde hoeveelheid ioniserende straling overeenkomend
met een energie-overdracht van 100 erg/gram absorberend materiaal

R.B.E.

» Relative Biological Effectiveness, een uitdrukking voor de werkzaamheid van straling in vergelijking met die van 1 Röntgen

rem

= röntgen equivalent man, dat is de hoeveelheid straling die hetzelfde biologisch effekt heeft als 1 rad röntgenstraling
1 rem • 1 rad . R.B.E.

- 135 sarcoma

= kwaadaardig gezwel van atypische mesenchymale cellen (embryonale
cellen waaruit later bindweefsel, bloed-' of lymfevaten ontstaan)

trachea

= luchtpijp

genoom

= het gehele komplex van erfelijke faktoren aanwezig in een haplold
stel chromosomen

gonaden

= geslachtsklieren

kritisch
orgaan

• referentieorgaan

lymfomen = Amerikaanse term voor sen kwaadaardige tumor van het lymfatisch
systeem
locus

- plaats van een gen op een chromosoom

leukemie = vaak dodelijk-verlopende bloedziekte met overproduktie van witte
bloedcellen, soms zeer hevig en kortdurend verlopend (akute leukemie), soms langzamer (chronische leukemie)
MPBB

= Maximal Permissible Body Burden

MPC

=* Maximal Permissible Concentration

MPD

a Maximal Permissible I/ose

MPLPB

= Maximal Permissible Lung Particle Burden

meiose

= deling bij vorming van geslachtscellen waarbij cellen (gameten) ontstaa::
met de helft van het aantal chromosomen van de oorspronkelijke cel

trisomie = in plaats van een normaal chromosomenpaar zijn er drie enkelvoudige
ohromoso men aanwezig
verdubbelingsdosis = die dosis waarbij de spontane mutatiefrequentie een faktor twee
wordt verhoogd
zygote

= bevruchte eicel
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