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OCHUDOBNENÝ URÁN - VPLYV NA ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 
Oľga ROSSKOPFOVÁ 

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 

Keď sa v sedemdesiatych rokoch začalo s vývojom a testovaním protipancierového streliva na 
báze ochudobneného uránu, bolo to predmetom záujmu zbrojného priemyslu. Okrem vojenského 
použitia je známe využitie ochudobneného uránu aj v ďalších odvetviach priemyslu vďaka svojej 
vysokej špecifickej hmotnosti a nízkej ceny. Preto sa využíva tam, kde sa vyžaduje maximálna 
hmotnosť v limitovanom objeme, napríklad na zabezpečenie stability veľkoplošných lietadiel, 
v kýle pretekárskych jácht, v upínacej hlave na vrták pri ropných vrtoch. 'Ďalej sa využívajú jeho 
vynikajúce tieniace vlastnosti pre gama žiarenie. Ochudobnený urán má päťkrát lepšie tieniace 
účinky ako olovo s rovnakou hrúbkou. 

Cieľom tejto štúdie je sumarizovať súčasný stav poznatkov so zreteľom na lekárske 
a rádiologické aspekty. 

Urán je chemický prvok s protónovým číslom 92. Vyskytuje sa'v nízkych koncentráciách vo 
všetkých zložkách životného prostredia. Jeho priemerná hodnota v zemskej kôre je približne 3 
mg/kg. Potravou a vodou príjme jednotlivec priemerne denne 1 mikrogram uránu. Podľa 
International Commission on Radiological Protection ICRP je priemerný obsah uránu v ľudskom 
tele do 90 mikrogramov, z toho približne 70 mikrogramov je uložené v kostre. Denne sa vylúči 
prevažne močom asi 1 mikrogram.1 

Prírodný urán pozostáva z troch rôznych izotopov 238U (99,283 %), 235U (0,711 %) a234U 
(0,0054 %). Všetky izotopy uránu sú rádioaktívne. Najdôležitejšími zlúčeninami uránu sú jeho 
oxidy UO2, UO3 aUsOg významné v jadrovej chemickej technológii a z halogenidov UFô 
používaný v technológii jadrového paliva. Podľa biologického účinku možno tieto zlúčeniny 
rozdeliť do troch tried v závislosti od ich rozpustnosti v telových tekutinách a ich biologického 
polčasu v pľúcach.2 Do triedy F (fast) patrí UFó , ktorý sa absorbuje z pľúcnych alveol do krvného 
riečiska za niekoľko dní. UO3 zaraďujeme do triedy M (medium), kde látky zotrvávajú v pľúcach 
a pridružených lymfatických uzlinách týždne. UO2 a U3O8 patria do triedy S (slow), čo znamená, že 
tieto zlúčeniny môžu zostávať v pľúcach niekoľko rokov. 

Vo väčšine jadrových technológiách nie je dostatočný pomerne nízky obsah 235U (0,711 %) 
v prírodnom uráne a preto sa musí jeho zastúpenie zvýšiť. V tomto procese obohacovania vzniká 
zložka s nižším obsahom 235U približne 0,2% nazývaná ochudobnený urán. 

Urán alebo skôr ochudobnený urán môže byť zistený meraním rôzneho typu žiarenia (X-ray, 
gama-, beta- a alfa žiarenie), ktoré emitujú. Prístroje, ktoré sa používajú v teréne sú zvyčajne menej 
citlivé ako tie, ktoré sa používajú v laboratóriu. Navyše vlastnosti prostredia, napr. prírodné 
zloženie pôdy, koncentrácia kontaminantov môžu prispievať k zhoršeniu merania v teréne. Ak 
takéto merania sú neúspešné alebo len čiastočne vyhovujúce, vzorka sa musí analyzovať 
v laboratóriu za účelom získania komplexného určenia kontaminácie a tiež rozlíšenia medzi 
ochudobneným a prírodným uránom. Stanovenie izotopového pomeru 235U a 238U vo vzorke, dáva 
možnosť odvodiť obsah ochudobneného uránu v celkovom množstve uránu v danej vzorke. Ak je 
obsah 235U v intervale 0,711 - 0,2 hmot. %, svedčí to o prítomnosti ochudobneného uránu. Takýto 
druh analýzy si vyžaduje hmotnostnú spektrometriu alebo rádiochemické metódy. 

Odber vzorky je prvým krokom v procese, ktorý vedie k spoľahlivým hodnotám koncentrácie 
rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia a v potrave. Ďalším krokom je úprava vzorky 
takým spôsobom, aby následné meranie bolo bez rušivých vplyvov. Vzorky pôdy a biologického 
materiálu sa sušia, homogenizujú a spopolňujú. Alikvotná časť sa lúhuje v kyslých alebo zásaditých 
roztokoch. Kvapalné vzorky sa filtrujú, prípadne zakoncentrujú aalikvótna časť sa digeruje 
v kyseline3'4. Pri gamaspektrometrii sa využíva nedeštruktívna analýza, to znamená bez chemickej 

96 



Zborník 4. Banskoštiavnické dni Banská Štiavnica 3. - 4. 10. 2002 

úpravy vzorky. Alfaspektrometria je citlivejšia metóda, ale vyžaduje si deštruktívne rádiochemické 
postupy. ICP-MS je veľmi vhodnou technikou na analýzu uránu a dlhožijúcich transuránov. 
Dovoľuje stanoviť stopové koncentrácie a izotopové pomery vo veľkom počte vzoriek. 

Vystavenie človeka účinkom uránu sa pozorovalo viac ako 50 rokov. Experimenty na 
zvieratách dávajú iba možnosť určiť účinok uránu in vivo za sledovaných podmienok, pri známych 
zlúčeninách uránu, za známeho času expozície a často veľmi vysokej dávky. Veľkosť dávky 
v blízkosti ochudobneného uránu je veľmi nízka. Dávka 1 kg ochudobneného uránu vo vzdialenosti 
1 m je menšia ako 1 mSv za rok. Ak sa dotkneme povrchu ochudobneného uránu, na tomto mieste 
je dávka v koži približne 2 mSv za hodinu5. Urán môže byť vo forme jemných prachových 
čiastočiek vdychovaný pľúcami. Iba približne 25 % častíc s priemerom menším ako 10 |j,m sa 
ukladá v pľúcach. Ak je urán v chemicky rozpustnej forme, značná časť je relatívne rýchlo 
vylúčená cez krvné riečisko a obličky. Nárazoyá inhalácia 8 mg U v rozpustnej forme je prahovou 
hodnotou pre vznik prechodného poškodenia obličiek, pri 40 mg je prahová hodnota pre nevratné 
poškodenie6. Iba 2 - 5 % uránu v dobre rozpustnej forme sa dostáva do krvi zo zažívacieho traktu. 
Prahová hodnota pre poškodenie obličiek po nárazovom ožiarení je asi 10-krát vyššia ako pri 
inhalácii. Príjem ingesciou ťažko-rozpustných zlúčenín v tele až v gramových množstvách 
prakticky nemá chemickú toxicitu. Ak sa ochudobnený urán dostane do tela priamo cez ranu, 
toxikologický účinok je tiež určený jeho rozpustnosťou. Rozpustná forma je vylučovaná obličkami. 
Nerozpustná forma ochudobneného uránu zostáva v tkanive dlhý čas, spôsobuje relatívne vysokú 
lokálnu radiačnú záťaž, ktorá vedie k miernemu vzrastu dlhodobého rizika vzniku rakoviny. 

Existujú tri hlavné zdroje, podľa ktorých možno posúdiť účinok uránu a ochudobneného 
uránu na zdravie človeka na základe vedecky uznávaných poznatkov - výsledky experimentov na 
zvieratách, epidemiologické štúdie pracovníkov v uránovom priemysle a epidemiologické štúdie 
určitých skupín osôb ožiarených, resp. potenciálne ožiarených ochudobneným uránom v Iraku a na 
Balkáne. 

LITERATÚRA: 
1. Report of the Task Group on Reference Man. ICRP Publication 23. Oxford. 1975 
2. Fulco C.E., Liverman C.T., Sox H.C.: Gulf war and Health. Vol. 1, Washington. 2000. 
3. Technical Report No.295, Vienna. 1989. 
4. HASL-300. Environmental Measurements Laboratory. New York. 1982 
5. Rostker B.: Environmental Exposure Report, Depleted Uranium in the Gulf (II).2000 
6. http://www.gulflink.osd.mil/du_ii/ 
7. Harley N.H. & kol.: Depleted Uranium: A Review of the Scientific Literature as It Pertains to 

Gulf War Illnesses. Santa Monica. 1999. 

97 

http://www.gulflink.osd.mil/du_ii/

