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Megállapítást nyert az urán DNS-re mért hatása

A jugoszláv  háborús  konfliktust  követően  számos,  a  békefenntartásban  résztvevő  ország  
katonáinál  rejtélyes  kórt  véltek  felfedezni.  Ez  nem  szokatlan,  mert  minden  fegyveres  
konfliktust  követően az országuktól  távol  harcoló  katonáknál  valamilyen esetleges  járvány  
vagy  betegség  is  megjelenhet.  A  hírközlő  szervek  ennél  az  esetnél  a  korai  szakaszban 
jelentősen elvetették a sulykot. Az első hírekben azt hallhattunk, hogy az amerikai hadsereg  
kb. 30 000 uránbombát dobott le Bosznia és Jugoszlávia, valamint Horvátország területén,  
ezért az ott harcoló katonáknál „sugárfertőzés” lépett fel. A rövid idézet is hemzseg a hibáktól.

Pontosítsunk: igaz a 30 000-es szám, valamint az uránra való hivatkozás, csak… az amerikai  
hadsereg hazánkban állomásoztatott légierejében több un. A10 Thunderbolt-II „antitanker”  
névre hallgató furcsa formájú repülőgépet állomásoztatott. Ennek a repülőgépnek a fő fegyvere  
a  General  Electric  GAU 8/A 30  milliméteres  nyolccsövű  sorozatlövője.  A gépágyúnak  a  
tűzgyorsasága rendkívül nagy, ugyanis 36 000 lövést tud leadni egy perc alatt. A repülőgép  
egyetlen  nagy  tűzerejű  fegyvere  a  harckocsik  ellen  kiválóan  használható.  Az  urán  itt  
kapcsolódik  be.  Azzal,  hogy  a  lövedékek  súlyát  és  tömegét  növelni  tudják,  azért  uránnal  
gazdagítják és vonják be magát a lövedéket. A félreértés oka tehát megvan.

A különleges  „szindrómát”  ezért  természetesen  nukleáris  érintettségre  vezették  vissza.  A 
Műegyetem  Nukleáris  Technikai  Intézetének  dozimetrikusai  kiszámították,  hogy  
sugárérintettséget nem szenvedhetett senki,  még akkor sem, ha a becsapódott lövedékeknél  
szétszóródó részecskék között járt volna valaki (részletes elemzés a szerkesztőségben).

A hírt azért kaphatták fel annak idején, mert az uránnak, amikor radioaktív fémmé alakul,  
mélyreható hatásai vannak az emberi DNS-re. Ezeket a radioaktív hatásokat már évtizedek óta  
ismerjük,  azonban  jó  ideje  kíséri  tekintélyes  vita  a  megőrölt,  majd  vegyszerekkel  kezelt  
uránércből kapott porral (yellowcake) és a szegényített urániummal kapcsolatos egészségügyi  
kockázatokkal.  Ezen  a  téren  viszont  nincs  igazán  egyetértés.  Az  általában  fel-felbukkanó  
„sugárfertőzést” is el kell vetni, mert a sugárérintettség és a járványos bakteriális és vírusos  
fertőzések mindenben különböznek egymástól.
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A oknyomozás a különleges megbetegedéséknél végül azt valószínűsítette, hogy a repülőterek  
közelében lévő emberek kerozin-belélegezése okozta a súlyos, néha végzetes megbetegedést.

A  gyanú  viszont  folyamatosan  fennállt,  hogy  a  nagy  koncentrációban  lévő  természetes  
radioaktív izotópok egészségkárosítást okozhatnak.

2006-ban tették közzé a következő hírt:

„Az  Egyesült  Államokbeli   Észak-Arizónai  Egyetem  biokémikusa,  Diane  Stearns 
megállapította,  hogy  amikor  a  sejtek  uránnak  vannak  kitéve,  az  urán 
hozzákapcsolódik  a  DNS-hez  a  sejtek  pedig  mutálódni  kezdenek  protein 
többszörözési hibák egész sorát váltva ki, melyek közül több rákos megbetegedést 
gerjeszthet.  A  kutatás  megerősíti  azt  a  gyanút,  mely  szerint  az  uránium  mint 
nehézfém  károsítja  a  DNS-t,  radioaktív  tulajdonságaitól  függetlenül.  Az  már 
korábban  is  ismert  volt,  hogy  több  nehézfém  képes  a  DNS-hez  kapcsolódni,  az 
uránium esetében azonban csak most először sikerült ezt kimutatni.”

A  kutatási  eredmény  bemutatását  követően  ismét  fellángoltak  a  viták  az  urán  károsító  
hatásáról.  Szükséges megemlíteni az elemzésnél a 2008-ban történt titokzatos Litvinyenkó  
gyilkosságot is. Litvinyenkót polónium 210 radioaktív anyaggal ölték meg. A viták ezzel nem 
csillapodtak,  csak  felerősödtek,  hogy mi az  igazi  veszély  az urán,  vagy a  polónium, mint  
toxikus nehézfém, vagy az, hogy radiokatív izotópok. A vitába nem célszerű beleszólni, de  
azzal nem vétünk, ha azt mondjuk, hogy a hatás és kölcsönhatás nem gyengíti, hanem növeli  
a megbetegedés kockázatát.

Az elemzések és vizsgálatok tovább folytatódtak: 

„A szegényített uránt – ami az urán erősen radioaktív izotópjainak eltávolítása után 
marad – széles körben alkalmazzák a haditechnikákban, mivel egy rendkívül nagy 
sűrűségű  fémről  van  szó.  Alkalmazásával  nagyobb  becsapódási  energia,  azaz 
nagyobb áthatoló képesség érhető el. A tankelhárító fegyverek, a tankok páncélzata 
és lőszerei csupán néhány a jól bevett alkalmazások közül. Furcsa módon az urán 
egészégre történő hatását az 1940-es évek eleje, konkrétan a Manhattan-projekt óta 
nem tanulmányozták. 

Az  utóbbi  időben  azonban  egyre  több  kérdés  merült  fel  a  szegényített  uránnal 
kapcsolatban,  melynek  aktivitása  jóval  kisebb  a  természetes  uránénál.  Stearns 
kutatása  fényt  deríthet  az  Öböl-háború  szindróma és  a  szegényített  urán  közötti 



lehetséges kapcsolatra, vagy a Közel-Keleten és a Balkánon kialakult nagy fokú rákos 
és  születési  rendellenességekre.  Ugyanakkor  felmerülnek  a  80-as  években 
robbanásszerűen megnövekedett uránbányászat környezeti hatásai is, ami például az 
Egyesült  Államokban  leginkább  az  indián  őslakosokat  érinti.  Stearn  szerint 
Arizonában  a  navahóknál  több  mint  1100  elhagyott  bánya  található,  melyek 
lezárásakor nem sok óvintézkedés történt.”

A hírcsokrot szerkesztette, és kiegészítésekkel ellátta: Palatinus szerk. biz.
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