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POLONIUM – PŘÍBĚH O ZAPOMÍNÁNÍ

POLONIUM - A FORGOTTEN STORY

DRAHOSLAVA HRUBÁ

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Ústav preventivního lékařství, Brno

Když bývalý důstojník KGB Alexandr V. Litviněnko 
zemřel 23. listopadu 2006 v důsledku otravy radioaktiv-
ním poloniem Po-210, ujistila British Health Protection 
Agency obyvatelstvo, že šlo o násilný čin proti jednotlivci 
a že neexistuje všeobecné ohrožení populace radiací. O 
několik dní později označil deník The New York Times 
tuto informaci za klamavou, protože denně je na celém 
světě exponována více než miliarda lidí radioaktivnímu 
poloniu-210, jehož zdrojem jsou cigarety.

Prvek objevili manželé Marie a Pierre Curieovi  
v r. 1898, nazvali jej „poloniem“ podle rodné vlasti paní 
Marie a zjistili, že má několik radioaktivních izotopů,  
z nichž Po-210 se vyskytuje nejčastěji a i v malých dáv-
kách může vyvolat závažné zdravotní následky. Izotop 
je silně toxický (250 milionkrát víc než kyanid), má 
poměrně krátkou dobu rozpadu (poločas je 138 dní), 
což znamená, že emituje velké množství alfa částic 
(5 tisíckrát víc než radium-226 za časovou jednotku). 
Kuřák dostává s každou cigaretou novou dávku ra-
dioaktivity – asi 0,04 pikocurie (1 pCi = 10–12 curie). 
Toto zdánlivě nepatrné množství ovšem představuje  
u kuřáka kouřícího 20 cigaret za den roční kumulativní 
expozici ekvivalentní třem stům rtg vyšetření hrudníku. 

Přítomnost polonia v tabáku byla zjištěna v 50. le-
tech minulého století skupinou vědců na Harvardské 
univerzitě (Redford, Hunt), kteří pátrali po zdroji de-
pozit radioaktivních prvků v lidských zubech a kostech 
a zjistili, že kuřáci měli v průměru 7krát vyšší hodnoty 
než nekouřící vrstevníci. Ve svých pozdějších pracích 
popsali, že se polonium vyskytuje v průduškách a pli-
cích, s největším nahromaděním v lokalitě bifurkace  
a že ochromení funkce řasinek cigaretovým kouřem činí 
epiteliální tkáň k působení polonia vnímavější.

Další etapa výzkumu se věnovala procesu pěstování 
tabáku a vědci (Little, Tso, Hallden, Alexander) zkou-
mali zdroje polonia pro rostliny. Po zjištění významných 
geografických rozdílů koncentrací polonia v tabáku  
z různých oblastí USA i ze zemí, kde se tabák pěstuje, 
našli i hlavní zdroj – fosfátová hnojiva z některých pří-
rodních nalezišť, zejména na Floridě. Fosfáty významně 
redukují obsah dusíku v tabáku, a proto jsou používány 
ve velkých dávkách. Po zveřejnění svých výsledků (New 
England Journal of Medicine, 1965) se badatelé snažili 
opakovaně kontaktovat největší producenty tabákových 
výrobků a jednat s nimi o řešení tohoto závažného pro-
blému, ale jejich úsilí bylo marné. 

Překvapivé je, že vědecké objevy o radioaktivitě ta-
báku nenašly odezvu ani u veřejných sdělovacích pro-
středků, které jinak v té době intenzivně informovaly  
o kauzách thalidomidu a azbestu. V roce 1967 podal
dr. Noakes žádost o grant na výzkum vlivu polonia na 
lidský organismus a na monitorování obsahu polonia 
ve zdrojích fosfátových hnojiv na Council for Tobacco 
Research s cílem, aby bylo možné eliminovat ty nejne-
bezpečnější; žádost však byla zamítnuta. Tabákový prů-
mysl velmi dobře vyhodnotil nezájem svých zákazníků 
o problémy tohoto rizika a v pozici „mrtvého brouka“
se rozhodl nepodnikat žádné kroky k jeho omezení.

Ve studiu polonia v tabáku pokračoval E. Martell, 
který v r. 1974 popsal v časopise Nature, že listy tabáku 
jsou hustě pokryty tenkými vlásky (trichomy), které jsou 
potaženy vrstvou organické substance a mohou zadržet 
i radioaktivní prvky během růstu rostliny, což rovněž 
prokázal. Rovněž objevil, že kromě Po-210 se v listech 
tabáku nachází i radioaktivní olovo Pb-210, a to v těkavé 
i pevné formě. Nejvýznamnější pro iniciaci zdravotních 
poškození jsou nerozpustné částice, usazující se v plicích. 
Rozpustné částice se vstřebávají do krevního oběhu  
a jsou vylučovány močí. Plynné frakce jsou vydechovány. 
Poločas rozpadu radioaktivního olova je 22 let, což je 
dostatečná doba pro tvorbu dalších zdrojů polonia, které 
vzniká při rozpadu olova.

Ve stejné době byly publikovány výsledky biologických 
studií na experimentálních zvířatech (O’Toole, Little, 
Kennedy, McGandy), které prokázaly, že rakovina plic 
může být iniciována tak malými dávkami radioaktivního 
polonia, které dokonce ani nezpůsobí zánětlivou reakci 
vstupních cest. Dokonce i tyto studie byly tabákovými 
společnostmi zpochybněny s poukazem na vysokou sa-
močisticí schopnost plic. 

V r. 1975 byl v USA svolán sjezd o poloniu v tabáku, 
kterého se účastnili reprezentanti Council for Tobacco 
Research, National Cancer Institute, U.S. Department 
of Agriculture a významní jednotliví badatelé. Na sjezdu 
zástupci tabákových společností prezentovali výsledky 
svého výzkumu, které naznačovaly možnost redukce 
polonia v tabáku úpravou cigaretového filtru. Zdálo 
se, že v privátním výzkumu tabákového průmyslu se 
konečně stane polonium prioritou, neboť např. 80 % 
badatelů radiochemické sekce firmy Phillip Morris pra-
covalo na projektu polonium. Podle jiných studií lze 
nejméně 50 % polonia odstranit z listů jejich omýváním 
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Í zředěným peroxidem vodíku (Campbell’s washing pro-
cess, Stauffer patent). Tuto metodu skutečně vyzkoušeli 
v letech 1980–1985 a přes příznivé výsledky ji odmít-
li akceptovat jak ve firmě Phillip Morris, tak i u R. J. 
Reynolds. V pozadí jejich rozhodnutí je opět nezájem 
konzumentů a celé veřejnosti; rozhodnutí zdůvodňovali 
zpochybněním výzkumu externích badatelů a tvrzením  
o nedostatku argumentů, že polonium má skutečně vztah
k rakovině plic.

Protiargument publikoval v r. 1986 J. Marmorstein  
v Southern Medical Journal, který definoval obecné 
vlastnosti plicních karcinogenů (nejsou zadržovány filt-
rem, jsou biologicky aktivní v nízkých dávkách, v plicích 
se kumulují, koncentrace v tabáku se mění v čase); tato 
kritéria splňovaly 3 látky: benzo/a/pyren, nitrosaminy 
a polonium-210. Studie však opět nenašla potřebnou 
odezvu v aktivitě tabákových společností. Přitom v té 
době bylo zřejmé z dlouholetých výzkumů, že existuje 
řada použitelných metod k významné redukci polonia 
v tabáku:
- nepoužívat hnojiva s vysokým obsahem polonia,
- extrahovat polonium z hnojiv,
- omývat listy tabáku,
- mechanicky otírat trichomy z tabákových listů,
- upravit cigaretové filtry výměnou iontů přidáním  

0,12 g gumy (za cenu 0,5 centů za krabičku).
V roce 1999 podali vědci z německého Institut für 

Biologishe Forschung, založeného firmou Phillip Mor-
ris, přehled literatury o chemických škodlivinách, který 
zahrnoval i polonium. Manažer H. Schaffericht udělil  
v potenciálním programu firmy poloniu nejnižší prioritu 
ve vztahu ke zdraví. Naopak odborníci z Mayo Clinic  
a Standford School požadovali v publikaci pro American 
Journal of Public Health, aby varování o radioaktivitě 
bylo uváděno povinně na každé krabičce cigaret. Inici-

ativa však opět nevzbudila zájem u odborné, politické 
ani laické veřejnosti.

Poslední příležitost vyvolat adekvátní pozornost  
a zájem o problematiku expozice populace radioaktiv-
nímu poloniu při medializovaném úmrtí agenta Litvi-
něnka zmařil výrok British Health Protection Agency, 
zmíněný v úvodu, o neexistenci radioaktivního rizika 
pro veřejnost. Kuřáci sami sebe nevnímají jako oběti 
otravy radioaktivní látkou, neztotožňují se s příznaky 
zdravotního ohrožení, které sledovali u Litviněnka. 
Pravda, jejich smrt není tak dramatická a senzační: umí-
rají pomalu a tiše, jejich rakovina plic není předmětem 
zájmu a solidarity veřejnosti.

Příběh polonia v tabáku je příběhem o střídání zájmu  
a lhostejnosti, studia a zapomnění. Polonium-210 je 
spícím obrem, kterého umlčují tabákové společnosti 
odmítáním diskuse a utajováním výsledků vlastního 
výzkumu. Příběh polonia je rovněž temnou kapitolou 
historie vědy a vědeckých autorit, které nedokázaly pře-
svědčit veřejnost, aby akceptovala vědecké argumenty  
a aby se o svém životě a smrti rozhodovala odpovědně.
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