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САДРЖАЈ: 
Рад садржи приказ резултата гамаспектрометријског мерења 137Cs у људској и 

сточној храни у региону Војводине у периоду од 2001. до 2005. године. Мерења су 
вршена у оквиру мониторинга у Републици Србији а у циљу заштите здравља 
становништва од штетног утицаја јонизујућег зрачења. Резултати показују да 
активност узорака углавном потиче од вештачких радионуклеида који су као 
фисиони продукт путем нуклеарног акцидента (Чернобиљ 1986) доспели у 
атмосферу и путем падавина контаминирали цео екосистем. 137Cs ће због свог 
дугог времена полураспада (30.2 год.) дуго бити присутан у животној средини. 
Његова активност у узорцима људке и сточне хране временом значајно опада јер су 
падавине допринеле спирању радионуклида у ниже слојеве земље. Последњих година 
активност цезијума у људској и сточној храни је на веома ниском нивоу, као пре 
акцидента у Чернобиљу. 

1. Увод: 
Мониторинг програм је део обавезе републике регулисане законом1,2 које 

Институт за медицину рада и радиолошку заштиту обавља преко тридесет година, 
вршећи систематско испитивање садржаја радионуклида у људској и сточној храни3. 
Резултати мерења указују да активност узорака из животне средине углавном потиче 
од вештачких радионуклида  који су, као фисиони продукти, путем нуклеарног 
акцидента или нуклеарних проба (на пр. ваздушних од 1948-1978), доспели у 
атмосферу, а затим путем падавина контаминирали цео екосистем. Цезијум је 
алкални метал који се у природи налази у малим количинама, као стабилан изотоп 
133Cs у стенама и земљишту, док радиоактивни изотоп 137Cs у природу доспева путем 
fall-outa после нуклеарних проба или акцидента. Цезијум улази у системску 
циркулацију респираторним и дигестивним путем. Апсорпција у крви је готово 
потпуна. Цезијумов јон аналоган је хемијски и биохемијски јону калијума, те прати 
његов метаболизам. Потпуно је растворљив у телесним течностима и униформно се 
дистрибуира у телу. Дистрибуција активности цезијума највећа је у компонентама 
крви, посебно у еритроцитима.  Cs заузима место К у крвним ћелијама (као 
предоминантно интрацелуларни нуклид) које га преносе до ткива. Највећи део се 
депонује у мишићним ћелијама. 10% укупног 137Cs има полуживот од око 2 дана а 
90% и до 100 дана. Од дужине задржавања 137Cs зависи телесно оштећење. Трансфер 
цезијума у одељке за брзи или спорији проток специфичан је за старосно доба. 
Биокинетика цезијума код људи је карактеристична широком варијабилношћу 
ретенције у разним случајевима, изазвано многим факторима осим година старости, 
као што су пол, величина мишићне масе, садржај калијума у организму и др. Ово су 
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све разлози због којих је праћење активности овог радионуклида веома важно, 
нарочито узимајући у обзир да су деца угроженија јер је њихов организам у развоју.   

2.  Метода мерења: 
У оквиру законских прописа узорци су прикупљани два пута годишње (пролеће и 

јесен) у региону Војводине за период од 2001. до 2005.године  (Нови Сад и 
Суботица). Испитиване су следеће врсте сточне хране: трава, луцерка, сено и 
кукуруз, а од људске хране: поврће, воће, месо, житарице, млечни производи и 
млеко. После припреме узорака (прање, одвајање јестивог дела, уситњавање, жарење 
на 4000 C) врши се гамаспектрометријско мерење. 

Гамаспектрометријска мерења вршена су на HP Ge детекторима, резолуције 1.95 
кеV, односно  1.85 кеV, релативне ефикасности 25% на 1.33 МеV фирме ORTEC. 
Релативна грешка припреме узорака и мерења је 10%. Енергетска калибрација, као и 
калибрација ефикасносати детектора обавља се помоћу радиоактивног стандарда 
Amersham. Време мерења једног узорка је 60000s, а време мењрења основне 
активности 150000s. 

3. Резултати мерења и дискусија: 
Гамаспектрометријсом анализом узорака у табелама од 1 - 4 приказани су 

резултати мерења вештачког радионуклида Cs-137 по врсти узорака сточне и људске 
хране из региона Војводине (Нови Сад и Суботица).  

Табела 1. Специфична вредност радионуклида дата у средњим годишњим 
вредностима за сточну храну из Новог Сада  

 ГОДИНА 2001 2002 2003 2004 2005 
 ВРСТА УЗОРКА 137Cs 

(Bq/kg) 
 Tрава - 0.31 - - 0.37 
 Луцерка < 0.06 0.52 0.12 < 0.23 0.33 
 Сено 1.16 0.43 0.75 0.23 - 
 Кукуруз < 0.08 - - - - 

 

Табела 2. Специфична вредност радионуклида дата у средњим годишњим 
вредностима за људску храну из Новог Сада  

 ГОДИНА 2001 2002 2003 2004 2005 
 ВРСТА УЗОРКА 137Cs 

(Bq/kg) 
 Поврће < 0.20 < 0.08 0.08 0.10 0.14 
 Воће - < 0.13 < 0.06 < 0.07 0.14 
 Месо      - < 0.17 < 0.13 < 0.09 < 0.17 
 Житарице - < 0.05 < 0.06 < 0.05 < 0.07 
 Млечни производи     - 0.33 0.12 0.31 < 0.18 
 Млеко 0.04 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.02 
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Табела 3. Специфична вредност радионуклида дата у средњим годишњим 
вредностима за сточну храну из Суботице 

ГОДИНА 2001 2002 2003 2004 2005 
ВРСТА УЗОРКА 137Cs 

(Bq/kg) 
      

 Трава - 0.88 - < 0.09 < 0.07 
 Луцерка 0.215 0.36 0.21 < 0.23 0.265 
 Сено  0.11 0.88 0.67 0.30 < 0.24 
 Kукуруз  0.07 - - - - 

Табела 4. Специфична вредност радионуклида дата у средњим годишњим 
вредностима за људску храну из Суботице 

ГОДИНА 2001 2002 2003 2004 2005 
ВРСТА УЗОРКА 137Cs 

(Bq/kg) 
 Поврће - < 0.09 < 0.07 0.11 < 0.13 
 Воће - < 0.04 < 0.05 < 0.07 < 0.05 
 Месо      - < 0.14 < 0.16 < 0.14 < 0.32 
 Житарице - < 0.05 < 0.05 < 0.06 < 0.08 
 Млечни производи     - < 0.12 0.34 < 0.15 < 0.21 

 
Резултати су исказани у средњим годишњим вредностима за период од 2001. до 

2005. године и показују да су у овом периоду већ достигле вредности пре акцидента у 
Чернобиљу и да се налазе у границама просечних вредности осталих региона у 
Србији  

4. Закључaк: 
Из наведених резултата можемо закључити да је активност цезијума -137 у 

људској и сточној храни у периоду од 2001. до 2006.године веома опала и достигла 
вредности  пре акцидента. То значи да у поменутом периоду није било додатног  
радиоактивног загађења животне средине, а такође и да су активности овог 
радионуклида  у нашој исхрани на веома ниском нивоу. 
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Systematic examination of radioactive contamination of various sample from 
environment was estabilished in the Institute of Occupational and Radiological Health "Dr 
Dragomir Karajović". Results of radiological analysis show that activity of these samples 
origins from artificial radionuclides, which contaminated ecosystem after Chernobyl 
accident and from atmospheric nuclear tests (1945-1978) fallout. As one of the most 
important fission products 137Cs, due to its long halflife, is presents in food samples even 20 
years after Chernobyl accident. Physical decay, weathering, and other major factors have 
contributed to the large decline of radionuclides in the environment, human food and in the 
cattle feed. 

 
 

 
 
 
 
 

  


