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Осиромашени уранијум и радијациона повреда 
човека  

Драган Карајовић, Драган Цветановић 

Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, Србија 

Апстракт. Осиромашени уранијум који је коришћен током рата у Југославији 1999. године 
стална је тема у научним круговима. Већ годинама на нашим просторима влада подељено 
мишљење о радијационом (не)загађењу изазваним осиромашеним уранијомом. У овом 
раду су дати основни параметри о осиромашеном уранијуму, његовом транспорту у животну 
средину, као и процена последица по људе и околину. Ово је покушај да се из огромног 
материјала извуку само неке елементарне чињенице потребне за правилно схватање 
основнох карактеристика радијационе повреде човека, пре свега изазване осиромашеним 
уранијумом. 

Кључне речи: осиромашени уранијум, зрачење. 

УВОД 

У последњих седамдесет година у више наврата дошло је до ослобађања и 
акумулације опасних радионуклида у атмосфери и земљи. Први такав догађај повезан је 
са бомбардовањем Нагасакија и Хирошиме атомским бомбама 1945. године. Следила су 
потом тестирања атомског оружја 50’их и 60’тих година, и акцидeнт у нуклеарној елктрани 
у Чернобилу 1986. године kao и у Фукушими 2011. године.  

Уран је масивни хемијски елемент који је хемијски токсичан и радоактиван и има три 
природна изотопа U-238 U-235 и U-234. Смешу ових изотопа надаље називаћемо 
природни уранијум (ПУ) a процентуална масена изотопска заступљеност у њему је U-238 
(99,28%), U-235 (0,72%) и U-234 (0,005%). Поред ПУ, постоји осиромашени уранијум (OУ) и 
обогаћени уранијум (БУ), a њихов изотопски састав се процентуално разликује од састава 
ПУ. OУ има U-238 (99,8%), U-235 (0,2%) и U-234 (0,0009%). а БУ има U-238 (96,47%), U-235 
(3,5%) и U-234 (0,03). 

У људском телу се налази просечно 90 микрограма ПУ, који се таложи у износу од 66% 
у скелетном систему, 16% у јетри, 8% у бубрезима и 10% у осталим органима и ткивима. 

OУ настаје као отпадни материјал у технологији обогаћивања природног уранијума 
изозопом U-235, и носи мањи радијациони ризик јер низ распадања изотопа U-238 у 
осиромашеном уранијуму садржи изотопе до изотпа U-234, тако да још увек у ланцу 
распада нема изотопа радиоактивног полонијума, радијума, радона,  бизмута и олова. 

Сви изотопи урана су радиоактивни, са доминантним алфа распадом који прати гама 
распад. Времена полураспада изотопа урана су: U-238 има 4,5 милијардe година, U-235 
700 милиона год а U-234 244500 година. OУ је скоро два пута гушћи метал од олова ( има 
густину 19050 kg/m3), па због ове карактеристике највише се користи у војној индустрији, 
нарочито за повећање продорне моћи пројектила у противоклопној борби. 

OУ по први пут је коришћен у војним акцијама у Ираку 1990/91 затим у БиХ 1994/95 г. 
и при бомбардовању  СРЈ 1999. г. затим 2003. г. поново у Заливском  рату све до 2011. г. За 
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скоро 25 година, OУ је коришћен у више десетина хиљада ваздушних удара на Балкану и 
у Персијском заливу. При томе употребљено је око 3000 тона ОU a то значи да је у 
испаљеним пројектилима било око 6 тона U-235 (та количина одговара пуњењу за 170 
атомских бомби бачених на Хирошиму). На територији Србије расуто је око 30 тона OУ 
oдносно 60 кг U-235 што је скоро довољно за пуњење две атомске бомбе из 1945 г [1]. 
Треба имати у виду да се овде пореде количине употребљеног уранијума као нуклеарног 
материјала, а да је радијациони ризик по здравље становништва већи када дође до 
нуклеарне експлозије када долази до емисије на стотине изотопа фисионих продуката, као 
у случају  Хирошиме и Нагасакија у односу на коришћење ОУ у муницији са ОУ где су 
присутни само изотопи од U-238 до U-234 (укупно 5 радиоизотопа). Ефекти разарања, 
усмрћивања и повређивања услед радијације, термичких и механичких дејстава такође 
неупоредиво већи када се ради о нуклеарној експлозији, у односу на последице примене 
осиромашеног уранијума у виду муницијског пуњења,када нема ланчане реакције и 
формирања фисионих продуката, већ долази до расипања аеросола 5 изотпа из низа U-
238.  

 

СЛИКА 1. Нуклеарно оружје некад и сад [3]. 

Познати немачки научник проф. др  Рудолф Хенцел изнео је тврдњу да је НАТО 1999. 
године за време бомбардовања Савезне Републике Југославије затровао нашу земљу за 
сва времена, па је зато морална обавеза свих који су се сусретали са овим проблемом – 
лекара, научника, новинара, официра и војника, да стану уз своје грађане и изнесу им 
истину о тим догађајима, o хемијском и радиолошком загађењу и потенцијаним ризицима 
по здравље људи који живе на овим просторима.   

КОНТАМИНАЦИЈА ОСИРОМАШЕНИМ УРАНИЈУМОМ 

На територији Србије 60 кг U-235, представља посебну опасност услед контаминације 
земљишта у сливовима великих река где осиромашени уранијум лако улази у ланац 
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исхране (Слика 2). Поред овог начина контаминације, микро и нано честице OУ могу се 
пренети ваздушним струјањима на веома велика растојања (хиљаде километара), па 
удисањем OУ доспева у плућа. Ове честице настају када метак који садржи OУ погоди 
чврсту мету, при чему је њихова величина обрнуто сразмерна температури која се развија 
у току експлозије а која достиже вредност преко 3000oC. На пример, противтенковска 
граната од 120 mm испаљена из топа или тенка ослобађа око 950 грама радиоактивног 
материјала, и метак од 30 mm испаљен из авиона А-10 производи око 300 грама 
радиоактивног материјала (Слика 3). Поменути начини контаминације доводе до 
загађења животне средине и  аерозагађења изазивајући глобалну контаминацију [3].  

 

СЛИКА 2.  Мапа циљева и дистрибуције неексплодираних пројектила у Републици Србији после 
НАТО агресије 1999. године [2]. 

г 

СЛИКА 3. Ослобађање гасовитих оксида уранијума [1]. 

Најзначајније последице контаминације OУ настају због радијационог и хемијског 
токсичног дејства честица OУ које се депонују у ткивима људи путем удисања или исхране 
и на тај начин изазивају ране или одложене здравствене ефекте. Упркос мањој 
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радиоактивности OУ у поређењу са ПУ, OУ одликује се високом токсичношћу и 
радиотоксичношћу када се депонује у ткивима и органима човека, што може довести до 
појаве канцера у плућима и бубрезима, леукемије и појаве лимфома. OУ је 2006. године 
категоризован као агенс I групе (канцероген за људе) према класификацији 
Интернационалне агенције за истраживање канцера (IARC) [1].  

Здравствени ефекти настају због радијационог и хемијског токсичног дејства честица 
осиромашеног уранијума које се депонују у ткивима после инхалације, ингестије или 
уноса кроз оштећену кожу или слузокожу. Плућа примају главне дозе радијације када су 
честице осиромашеног уранијума унете инхалацијом. Веће честице се задржавају у 
почетним деловима респиратирног система, у устима носу, бронхијалном стаблу, а 
значајне дозе примају бронхијални лимфни чворови. Честице мање од 100 nm се 
накупљају у алвеоларном простору. Из плућа честице које су најмањих димензија 
доспевају у крвоток и посредством крви доспевају до других органа.    

Канцерогено дејство се остварује оштећењима DNK која могу да изазову активацију 
онкогена - гена чијом активацијом ћелија губи способност контроле ћелијске деобе и 
настаје тзв. трансформисана ћелија. Од такве једне ћелије и ћелија које су настале од ње 
неконтролисаном деобом долази до настанка тумора. Такође, тумор може да настане ако 
мутација инактивира ген из групе тумор супресора који блокирају ћелијску деобу. До 
мутације онкогена и тумор супресор гена могу да доведу делеције и транслoкације, као и 
генске мутације као што су замене или губитак нуклеотида. На молекуларном нивоу 
канцерогенеза је вишеетапни процес, односно  сматра се да је резултат акумулације 
соматских мутација, тј. да захтева више мутационих догађаја. 

DNK радијационо може да буде оштећена директним или индиректним механизмима. 
Директни механизми подразумевају директну јонизацију, а индиректни се остварују 
посредством реактивних кисеоничних радикала (ROS – eng. Reactive Oxygen Species), 

супероксида (НО2) и водоник-пероксида (Н2О2) који секундарно оштећују DNK [1]. 
Bystander ефекат је феномен да ћелије које нису изложене дејству радијације 

испољавају различите последице услед пријема сигнала који потичу од оближњих ћелија 
које су примиле дозу зрачења. Као одговор на примљене сигнале код неозрачених ћелија 
могу да се јаве промене у процесу транслације, генске експресије, ћелијске 
пролиферације, као и ћелијска смрт. Кључни фактори који су одговорни за bystander 
ефекат су слободни радикали, фактори имунског система (цитокини), промена експресије 
гена укључених у инфламаторне путеве и епигенетички фактори [5].   

У плућима долази до интеракције радијације која потиче од честица и плућних 
имуноцита што је основа за развој аутоимуних обољења. У бронхоалвеоларним лаватима 
педијатријских пацијената откривен је неуобичајен налаз lupus erythematosus ћелија, 
ћелије беле лозе измењених морфолошких и фагоцитних карактеристика, које се иначе 
повезују са присуством аутоимуних обољења код пацијента. Како ни код једног 
испитаника није нађено истовремено присуство аутоимуног обољења, присуство ових 
ћелија је дискутовано у светлу раног радиоадаптивног одговора ткива на изложеност 
јонизујућем зрачењу из унутрашњих извора ОУ унетих инхалацијом. Сви пацијенти су деца 
из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, са територија које је НАТО у више наврата 
бомбардовао пројектилима са осиромашеним уранијумом. Регистрована су и два случаја 
могуће интраутерине изложености честицама осиромашеног уранијума, код детета 
старости три месеца које је рођено у околини Краљева месец дана после завршетка 
бомбардовања и код детета старости осам месеци које је рођено у околини Младеновца 
месец дана после почетка бомбардовања. И Краљево и Младеновац су градови који се 
налазе северно од гађаних циљева гранатама са осиромашеним уранијумом [1]. 
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Поред дејства на живи свет OУ делује и на животну средину. Корозијом заосталих 
пројектила или њихових делова у земљи наставља емисију јонизујућег зрачења. Кисеоник 
из ваздуха у реакцији са OУ доводи до појаве самосагоревања што прати велики број 
пожара на подручијима где је употребљен OУ. Поред тога, брзо расте концентрација алфа 
честица при употреби OУ, а то нарушава равнотежу јединства литосфере-атмосфере-
јоносфере. Ова последица се огледа у порасту температурских и климатских екстрема [1]. 

Следећи ефекат настаје када се радиоактивне честице гасовитих оксида уранијума нађу 
у атмосфери. Наиме, око земљине сфере се простире диелектрична атмосфера све до 
јоносфере, па између земље и јоносфере јављају се електрична пражњења која продукују 
светлосне ефекте услед интеракције наелектрисаних алфа и бета честица са молекулским 
азотом. Светлосни бљескови у атмосфери индукују нискофреквентне таласе који се шире 
око Земље и међусобно интерферују при чему настаје Шуманова резонанцијa (Слика 4). 

 

СЛИКА 4. Интеракција светлосних снопова и Шуманове резонанције у атмосфери [1]. 

Овако настали таласи су екстремно ниске фреквенције (8 Hz, 14 Hz i 20 Hz) и могу да 
интерферују са можданим тета и алфа таласима. Ово нарушава базичне механизме 
регулације у људском телу. Канадски научник др Абрам Петкау је 1972.године 
експериментално показао да мале јачине дозе зрачења изазивају већи цитотоксични 
ефекат него велике јачине дозе [4]. Управо те мале и споре јачине дозе настају после 
експлозије пројектила са OУ (Слика 5). Поред тога, мале јачине дозе и ниске дозе 
 (5 mGy) изазивају адаптивни одговор – bystander efekat - BE  ћелија ткива. Крива ВЕ и 
Петкау ефекат имају супротне трендове (Слика 6). 

 

СЛИКА 5. Петкау ефекат и Шуманова резонанција [4]. 
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СЛИКА 6. Петкау и bystander-efekat [4]:  а) фаза радиоадаптације; б) прогресија иреверзибилних 
промена и коначно смрт ћелија. 

ШТА НАМ ЈЕ ЧИНИТИ ДАЉЕ? 

Неопходно је подржати од свих нас и од стране државе иницијативу проф.др Данице 
Грујичић за формирање националног центра и лабораторије за испитивање последица 
НАТО удара. Професорка Грујичић напомиње да за ,,18 година постоји велики број 
показатеља страшних последица НАТО бомбардовања а највећи међу њима су: 
1) Број оболелих од лимфома и леукемије у Србији после бомбардовања скочио је за 

110%, а смртност од ових  болести за 160%. 
2) Број деце у Србији оболеле од карцинома је 303 на милион деце, а европски просек 

је тек 165 на милион деце.  
3) Стерилитет код мушкараца након НАТО агресије повећан је за чак 100% 
4) 7 од 8 радника „Водовода“ у Врању умрло је до данас од рака, пошто је после 

бомбардовања радило на брду Пљачковица, које је гађано OУ. 
5) Више од 40 војника „Малчанског одреда“ из Сврљига умрло је од карцинома  после 

боравка на ратишту на КиМ. 
6) Италијански војници у саставу КФОР-а нису били обавештени о утицају OУ, па 

последица је 45  умрлих и 515 оболелих од карционома. 
7) Доказано је да су се,  после бомбардовања рафинерија у Новом Саду и Панчеву,  у 

Дунав излили отровни олово и жива, док је у Београду, Крагујевцу и Бору након 
гађања трафостаница животну средину затровао канцерогени пирален. 

8) НАТО је 1995.године OУ гађао и Републику Српску. Само у Хаџићима велики број и 
Срба и Бошњака оболео је од карцинома.    

9) УН фалсификовале су извештај Бакарија Кантеа и Кита Баверстока о погубним 
последицама OУ у Србији, тако што су те последице умањили.  НАТО је 1999.године у 
посебном приручнику упозорио војнике КФОР-а да могу да оболе од рака током 
боравка на КиМ, што јасно говори да су били свесни страшних последица OУ по живот 
и здравље људи.” 
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ЗАКЉУЧАК 

„После војне употребе OУ наша стварност више није иста. OУ је идеални невидљиви 
убица, тројански коњ нулкеарног рата“ како каже проф. др Светлана Жунић. После рата 
1999.године АБХО јединице су на 360 места мериле последице НАТО удара на КиМ. Према 
речима комаданта АБХО батаљона п.п. Радомира Александрића „Тек кад се уранујумско 
зрно откопа АБХО уређај „полуди“, а док је у земљи једва се детектује“. Дакле, војска није 
била опремљена за егзактно мерење мале активности OУ где је неопходна примена врло 
осетљивих техника као што је алфа-спектрометрија, као и најсавременијих технологија из 
радијационе области. 
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факултету ВМА: професорки Др Драгани Стаматовић на неизмерном труду за скоро 
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Са прославе годишњице гимназијске матуре 
(Драган Карајовић са Проф. др Драганом Карајовић до пре неки дан 

Стаматовић и Проф. др Светланом Жунић) 
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