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This implies the need to calculate the specific activities, which fall differently in the body, and thus 

cause certain effects. It is a completely natural radionuclide and its distribution in soil and water can be easily 

determined. The results have been compared with the Basic radiation protection standards for 2004. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Радионуклидът полоний – 210 ( Po

210

84
) предизвика медиен интерес преди 

години (2006 г.) с нашумелия случай на доказано отравяне на руския агент 

Александър Литвиненко.  В самолети на авиокомпанията "Бритиш Еруейс", летели и 

до Москва, също бяха открити източници на радиоактивно излъчване, преписвано на 

полоний – 210. Освен това преди повече от 40 години основните производители на 

тютюн са открили, че полоният влиза в състава на тютюна и тютюневия дим, но са 

криели тази информация. 

Полоният (Po) е химичен елемент, който в периодичната таблица има пореден 

атомен номер 84. Той е първият химичен елемент, вписан в периодичната система, 

след откриване на радиоактивността. Открит е от Мария Кюри заедно с радия и е 

назован в чест на името на родината й — Полша. Днес вече полоният е много по-

важен от радия. Наричат го елемент на днешния и утрешния ден. С най-голяма сила 

тава важи за полоний-210. Той е един от първите радиоактивни изотопи, използвани 

в космичните изследвания -  в енергийните установки на някои изкуствени спътници 

(„Космос-84” и „Космос-90”). Полоният се използва в медицината, научните 

изследвания и във фотографията като антистатично средство. Той може да бъде 

обект на терористичен интерес поради физико-химичните си свойства и 

възможността за лесно пренасяне. 

Полоният е редкоземен, силно радиокативен и токсичен метал, най-лекият от 

елементите, нямащи стабилни изотопи. По химически състав е близък до телура и 

бисмута и се среща в урановата руда. Известни са над 27 изотопа на полония с 

масови числа от 192 до 218. Периодът на полуразпад на най-дългоживущия от тях 

полоний-209 е 103 години. По тази причина в земната кора се среща само 

радиогенен полоний в изключително малки количества – 2·10
–14

%.
 

Като най-

перспективен за космичните източници на енергия се счита полоний-208, който също 

е алфа-излъчвател, но с по-дълъг период на полуразпад, в сравнение с полоний -

210 - 2,9 години. На този етап обаче, той е почти недостъпен [1]. Днес полоний се 

получава по два начина, като и в двата случая изходната суровина е бисмут – 209. В 

атомните реактори той се облъчва с неутрони, след което чрез сравнително 

несложна верига от ядрени превръщания се получава най-важният днес изотоп на 

елемент № 84 – полоний – 210: 
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Ако този изотоп на бисмута се помести в циклотрон (за ядрен синтез) и там се 

обстреля с поток от протони, то по реакцията 
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се образува най-дългоживущият изотоп на химичния елемент. Технически полоният 

се получава при разпадането на уран - 238. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

За радиобиологията има значение Po

210

84
, който е естествен α- излъчвател от 

семейството на U

238

. 

От фигурата се вижда, че 

полоний - 210 е дъщерен продукт 

на олово -210 с период на 

полуразпад 22,3 години, от който 

след бета разпадане се получава 

бисмут-210, чийто период на 

полуразпад е само само 5 дни 

[1]. Самият изотоп олово-210 е 

дъщерен продукт на радий-226, 

който е с период на полуразпад 

210 години. От фигурата също се 

вижда, че радий-226 е дъщерен 

продукт не само на уран-238, а и 

на уран-234 и торий-230. В 

околната среда посочените 

изотопи често се намират в 

хвостохранилища на 

урановодобивни обекти.Така 

например за някои от тях 

специфичната активност на 

олово-210 и торий-230 е над 

3000 Bq/kg [3]. 

Почти при всяко α-

разпадане (99,9%) се излъчва 

фотон с енергия 0,8 МеV. 

Енергията на α- частиците е 5,3 

МеV. Като α – излъчвател 

полоний-210 притежава пред 

другите източници на излъчване  

очевидно преимущество. 

Този тежък радиоактивен 

метал се натрупва в листата на 

тютюневите растения. От там той 

се съдържа в тютюневия дим и 

при пушенето  навлиза в 

дробовете, където липсата на 

предпазваща кожа, води до 

опасни последици за органите и 

кръвта. В белодробния паренхим 

на пушачите се съдържа 0,27 

mkg/g Po 210, a 

перибронхиалните лимфни 

възли съдържат 0,4 mkg/g, което 

е от 2 до 4 пъти повече, в сравнение с непушачите [6]. Този факт е възможно 

указание за канцерогенното действие на полоний – 210. Тютюневият дим, съдържащ 

Вид на излъчване Нуклид 
Период на полуразпад 

Уран -238

Торий -234

Протактиний -234

Радий -226

Радон -222

Полоний -218

Бисмут -214

Олово -214

Уран -234

Торий -230

Полоний -214

Олово -210

Бисмут -210

Полоний -210

Олово -206

4,47 млрд.години

24,1 денонощие

1,17 минути

245 000 години

8 000 години

1 600 години

3,823 денонощие

3,05 минути

26,8 минути

19,7 минути

0,000164 секкунди

22,3 години

5,01 денонощие

138,4 денонощие

Стабилен

 

Фиг. 1. Радиоактивно семейство на уран – 

238 
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полоний – 210, заедно с домашен прах попада върху различни повърхности и 

облекло и води до α –замърсяване. [4]. 

Освен това полоният е опасен и на разстояния, превишаващи дължината на 

пробега на алфа-частиците. Този радионуклид преминава бързо в аерозолно 

състояние и заразява въздуха. Всичко това изисква специални мерки за защита 

(работа в херметични боксове), а обстоятелството, че защитата от излъчването му 

не е сложна, е благоприятно за работещите с него. 

Всички тези обстоятелства изискват особено внимание при наличие на 

съмнения за присъствие на полоний в околната среда или човешкия организъм. 

Токсичността и рискът са неразривно свързани при евентуален контакт с 

радионуклиди, като полоний-210.  В този смисъл рискът може да се представи като 

произведение: 

xn

E.IR =       (3)  

където: 
n

l  - параметър, характеризиращ вътрешните условия; 

      
x

E  - параметър, характеризиращ външните условия. 

 

Най-често се приема, че рискът е висок, когато вероятността за възникване на 

неблагоприятното събитие, което характеризира е над 1%. При работа с 

радиоактивни материали рискът за здравето на работещите не бива на надвишава 

0,1 %. Към вътрешните свойства се причисляват радиоактивните коефициенти, 

определящи степента на риска 

за персонала, например 

радиотоксичността на нуклеида, 

границата на средно-годишната 

обeмна активност (ГСГОА), 

производните концентрации във 

въздуха. Пътищата за 

постъпване на радионуклидите 

в организма са външните 

свойства. Стойностите на Ех 

могат да надвишават 1, ако 

настъпва концентриране на 

радионуклида при 

предвижването му по 

хранителната верига, или под 1, 

ако веществото е неразтворимо 

или има слаба тенденция за 

преносимост по хранителната 

верига. За отчитане на този 

факт се въвеждат коефициенти 

на натрупване на 

радионуклидите, които се 

определят за средни стойности 

на дозите.  Коефициентите на 

натрупване се определят чрез 

отношението между пределната 

активност на радионуклида в конкретния продукт (месо, мляко) към пределното му 

съдържание в изходния обект от околната среда (трева, вода). Измерват се в 

mg/kg.day и чрез тях се извършва нормиране на риска чрез дозата. Когато се отчитат 

всички възможни пътища на миграция, може да се оцени количеството на 

радионуклида, попаднало в околната среда, а оттам – в животните и човека.Така, 

след комбиниране на тези параметри със съответните дозови коефициенти, може да 
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Фиг. 2. Номограма за косвена дозиметрия на 

полоний 
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се определи дозата, получена от човек за даден радионуклид, попаднал в околната 

среда [5]. 

Съгласно ОНРЗ - 2004  ГСГОА в атмосферния въздух е 2,7.10
-2

 Bq/m
3

, а в 

питейната вода – 4,4.10
-2

 Вq/m
3

. 

Във външната среда този радионуклид може да попадне  чрез уранодобива, 

като излъчвател на неутрони в берилиево-плутониевите източници и при неутронна 

активация на оловото. Дозовият еквивалент за втора критична група е 10
-5

 Sv/Bq. 

Бъбреците са критични органи за Po

210

84
 и от номограмата се следва, че при 18,5.10

-2

 

Bq в урината дозата е 1.10
-2

 Sv (10 mSv). 

Съгласно ОНРЗ-2004 границата за годишно постъпване на радионуклида в Bq/a 

по възрастови групи е поместена в таблица1. Критичните стойности за втора и трета 

група са най-ниски, следователно те са най-уязвими. 

 

Таблица 1 

Граница на годишно постъпване на полоний-210, Bq/a 

1 група 2 група 3 група 4 група 5 група 6 група 

до 1 година 
от 1 до 2 

години 

от 2 до 7 

години 

от 7 до 12 

години 

от 12 до 17 

години 

над 17 

години 

6,3.10
1 

1,1.10
2 

2,3.10
2

 3,4.10
2 

6,3.10
2 

8,3.10
2 

 

Радиоактивният полоний се разпределя в организма основно по дифузионен 

път и преимуществено се отлага в лимфоидните органи, като: лимфни възли, 

стомах, далак, бъбреци. Това определя и сериозното му влияние върху имунитета 

при поглъщане чрез храна, вода и въздух. Съобщава се за повишена чувствителност 

към екзогенни и ендогенни инфекции на организма (пневмония, плеврит и др.) при 

животни [7].  

За условния човек са приети редица коефициенти, които характеризират 

метаболизма на радионуклидите Например за 
210

Ро приемаме, че коефициентът на 

всмукване който отчита прехода от бариерния орган в кръвната плазма и лимфата е 

0,06 от този за  стомашния тракт. Освен това се отчита и факта, че при попадане на 

радионуклида чрез дихателните органи, част от него се издишва, но също толкова 

се задържа по горните дихателни пътища и след време попада в стомаха. 

Коефициентът на попадане през кожата се приема за 0,02 при 24-часов контакт 

с 
210

РоCl
4
. 

Основно коефициентите са полуемпирични, като се използват радиобиологични 

данни за опитни животни и се есктраполират за човека по определени методики [5]. 

Ефективният период на полуотделяне за 210Ро от различни органи се приема, 

както следва: 

бели дробове – 30 дни; 

бъбреци – 46 дни; 

далак – 42 дни; 

цялото тяло – 25 дни. 

Данните позволяват да се пресметне тъканната доза, средно за целия 

организъм. Ако се използва, че в кръвта радионуклидът се всмуква от стомашно-

чревния тракт с коефициент 1,5.10
-3

 h
-1

 [2], то за погълнатата доза се получава 

0,24.10
-10

 mSv/Bq . 

Това означава, че радиационният риск за втора критична група R = 0,22.10
-10

 

при 24-часов прием. Аналогично може да се изчислят фаталния, нефаталния и 

генетичния риск за работещи и цялото население. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полоний-210 е един от най-опасните радионуклиди за живите организми. 

Екстраполирането на резултатите за хора, получени чрез опити с животни изискват 

приемане на коефицинт за сигурност, който да се съгласува консенсусно с научните 

среди. Необходимо е уточняване на параметрите на моделите, използвани за 

пресмятане на погълнатата доза в човешкото тяло за всики конкретен метаболизъм. 
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