Alger mot strontium och berlinerblatt mot cesium.
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Abstract: The fact that alginates bind strontium and cyanates bind cesium and are capable of removing these
elements from living organisms is scientifically verified. Zeolites offer another possibility for exchange of these
ions. Practical research should be initiated to find the right doses and procedure to decrease the body burden
of radioactive isotopes in reindeer.
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småningom på nytt någonstans i skelettet. Men
det finns en sak vi ofta glömmer: blodet låmnar
våtska till saliv, magsaft, galla, bukspott och
tarmsaft. Inga små mångder. Varje dygn kommer i genomsnitt 8,2 liter ut i tarmen med sina
salter och tungmetaller. Av dem sugs 8 liter upp
Den basta formågan att binda strontium har
igen med sina salter och tungmetaller - om vi
brunalgerna, alltså «tang og tare». Det verk- inte åtit alger under tiden, fôr då rensas tungmesamma åmnet år alginat, som motsvarar land- tallerna bort.
våxternas står keise och cellulosa, men som år så
Jag har talat om strontium, eftersom jag år alpass olika, att det inte kan brytas ner i tarmen
golog och speciellt intresserad av algkolloider¬
och komma in i blodet som socker kan. Defininas anvåndning. Givetvis år cesium ånnu viktitionsmåssigt år det alltså kostfiber.
gare, eftersom det finns i mycket större mängd i
Det år inte bara radioaktivt strontium som binrenarnas föda just nu. Men det finns andra som
des, utan alla tungmetaller, och vi månniskor
kan cesium och berlinerblått. Inte så många,
bor åta alger for att befria oss från kadmium,
kanske, men dessbåttre några bland renforskarkvicksilver och arsenik i fodan, och framfor allt
na hår. A v de andra vill jag sårskilt nåmna
bly, som bilarna spyr ut over såd och gronsaker.
Madshus och Strömme, därför att de anvånt sig
sjålva till försöksobjekt. De har sjålva åtit raDet otroliga år, att alginat befriar oss inte bara
dioaktivt cesium och sedan åtit berlinerblått fôr
från strontium som kommit in i tarmen med foatt skynda på utsondringen. Eftersom de vågadan utan också från sådan som redan sugits upp
av blodet och deponerats i skelettet, dår det de pröva på sig sjålva och gjorde det med framgång, bör vi nu våga pröva det på renarna. Bernormalt blir kvar och bombarderar kringliggande celler med sin farliga strålning. Detta, trots linerblått fungerar som jonbytare och verkar i
att alginaten, som sagt, inte kan komma in i princip som alginaterna. Det tar i tarmen hand
om cesium ur födan och dessutom ur blodplaskroppen utan stannar i tarmkanalen. Hårmed
man, når den nåra tre gånger om dygnet år ute i
forhåller det sig så, att av det strontium som avtarmen och fungerar som matsmåltningsvåtsatts i skelettet låmnar varje dag någon procent
sin plats, kommer ut i blodet och avsåtter sig så skor.
Mitt budskap år kort:
A Iger binder strontium
Berlinerblått binder cesium
Sått fart på forskning ochforsok!
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Det finns en viktig skillnad mellan de båda radioaktiva nedfallsprodukterna. Strontium lagras i skelettet och dårmed kan vi inte bli av
med det på något annat sått ån genom att fånga
in det med alginater når en liten bråkdel av
kroppsbordan tillfålligtvis hamnat i blodet och
dårmed i matsmåltningsvåtskorna i tarmen.
Men cesium har kroppen en viss formåga att
sjålv utsondra. Dess biologiska uppehållstid i
kroppen år inte så stor. Ett bevis på den saken
år ju också det lyckade resultatet av flyttningen
av renar från Lapplandsfjållen till Dalarna. Deras stråldos sjonk från 10 000 å 12 000 Bq till
2 000 Bq. Utan något hjålpmedel alis har orga¬
nismerna sjålva lyckats utsondra overdosen,
ned till den nya omgivningens nivå.
Det år verkligen strålande resultat som redovisas. Vad vi hår år intresserade av år mojligheten att oka takten på utsondringen eller, om ni
så vill, att minska tiden for kvarhållandet.
I ett ryskt forsok (Danetskaia et al. 1977) måttes resultatet i antalet elakartade tumorer hos
råttor. Tumorerna minskade till hålften och
overlevnaden var 120 dagar långre hos behand¬
lade råttor. De absorberade doserna minskade
jåmfort med kontrollerna till en 17-del for cesium i kroppen och till nåra en fjårdedel for strontium i skelettet.
I ett jugoslaviskt forsok (Kostial et al. 1980),
dår man gav radioaktivt Sr, C s och I till
råttor, uppnådde man att det stannade 3,6-4,7
gånger mindre Sr i lårbenen på djur som fått alginat i fodan. Kvarhållandet av radioaktivt cesium i musklerna var hela 29-51 gånger lågre hos
råttor som fått ett tillskott av jårn (III) ferrocyanid i kosten. Vårdena på radioaktivt jod i skoldkorteln var 100-170 gånger lågre hos djur som
fått natriumperklorat ån i kontrollerna. Andra
forskare har fått ånnu båttre vården, men det
viktiga år hår, att man visat, att medlen kan tas
samtidigt utan att hindra varandras verkan.
Ånnu viktigare år forsoket som Madshus och
Stromme (1966) gjorde på sig sjålva. De tog en
millicurie radioaktivt cesium och senare en kur
med tre gram berlinerblått per dag och visade,
att den biologiska halveringstiden, som normalt
år 110-115 dagar, sjonk till 40 dagar.
Forsoken att rensa ut radioaktiva isotoper år
vanligtvis gjorda på moss och månniskor. Men
renen år en idisslare, och idisslarna har en viss
formåga att åtminstone delvis spjålka alginatmolekylerna ner till sockerliknande byggstenar
som tas upp av blodet. Når det gåiler fåren vet vi
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å ena sidan att de kan leva på tång enbart och
alltså tillgodogora sig nåring ur alginat, å andra
sidan att spjålkningen inte kan vara fullståndig
eftersom alginatens tungmetallbindande formåga kvarstår.
Om detta beråttas en intressant historia från
Island. Under ett torrår f anns det inte ett gront
strå åt fåren. En flock gick dagligen ner i tidvattensbåltet och åt knoltång (på norska grisetang). Fåren overlevde och såg ut att må bra.
Efter ett år ville man undersoka deras hålsa och
fann inga fel. Men många tackor fick dodfodda
lamm, som obducerades. Man fann då att de
dott av kopparbrist. Koppar, ett farligt cellgift,
som kroppen behover otroligt litet av finns i alger också, men de ospjålkade delarna av alginatmolekylerna hade tydligen bundit allt som
fanns i modrarnas blod.
En annan nyligen uppmårksammad mojlighet,
når det gåiler bindning av strontium och cesium,
år zeoliter, ett slags silikater med kristallstrukturer, som innehåller kanaler och hålrum, dår
olika molekyler kan fångas in. I enklaste fallet
år det vatten i hålrummen, vilket har givit mineralet dess namn som betyder kokande sten. I
tvåttmedel kan de laddas med natrium, som de
byter ut mot kalcium så att tvåttvattnet blir
mjukt. Det år alltså i forstå hand alkalimetaller
som infångas, dårmed år också cesium en intressant mojlighet. I kårnkraftverken utnytt jas denna jonbytande formåga for att avlågsna radioaktivt strontium och cesium från losningar av
radioaktivt avfall.
I Sverige har man också provat zeoliter på får
och getter och månniskor, eller råttare sagt på
en enda: forskaren Zevald Forberg vid SSI har
provat på sig sjålv. Metoden år långt ifrån utexperimenterad, men med tanke på att renarna
kan ha motvilja mot att ta stor a doser berlinerblått kan man ju undersoka om en kombination
av bådadera skulle ge båsta acceptabilitet.
V i behover nu billiga forsok som ger snabba
resultat. Utfodringsforsok ger båsta mojligheterna att kontrollera forsoksbetingelserna och
utvårdera resultaten. En genvåg kunde vara att
i de av radiaknedfall mest fororenade områdena
samla hop en fårh jord, fora den till havet i ett
våsentligt mindre fororenat område och stånga
in hålften med tillgång till tång och bara begrånsade mångder grås, och hålften på tillråcklig be¬
tesmark utan tilltråde till strandlinjen. Hur
snabbt minskar fåren sin kroppsborda av strontium och cesium i de båda grupperna? Kan man
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göra ett motsvarande försök med renar? De lär
ju acceptera alger, men hur mycket?
Problemet med radiaknedfallet i fjällen är inte
bara renarnas. V i får inte glömma människan,
eftersom just renägarna är den mest utsatta
gruppen i våra länder. V i som minns hur provsprängningarna av atombomber på Novaja
Semlja drabbade samerna med höga strontiumdoser, inser att nu år det bråttom att också få
fram en effektiv huskur som hos månniskor kan
få ner hotande kroppsbördor till acceptabla vården.
En målsåttning just nu bör vara att snarast gå
ut till allmånheten och tala om vad man kan ta
och hur mycket man bör ta. Är 5 g algmjöl och 3
g berlinerblått en låmplig dagsdos? Hur länge
bör man ta kuren? Hur kan man kontrollera resultatet? Behöver vi avskräcka neurotiska personer i huvudståderna från att ta hysteriska
overdoser? I så fall kan vi ju byta ut det trevliga
ordet berlinerblått mot den avskråckande kemiska termen cyanat.
Käppen i hjulet år i Sverige lagstiftningen.
Den håller benhårt på att om något kan skydda
oSs mot en allvarlig sjukdom, så'får det inte saluföras fritt. Det år ett låkemedel, måste registreras som sådant och sål jas på apotek. De föreskrivna kontrollerna tar tio år och kostar lika
många miljoner. Till dess någon med så mycket
pengar vill göra den satsningen får allmånheten
hoppas att de stråldoser vi fått i oss inte år farliga.
I Norge år den byråkratiske svårigheten kravet
på bevisning fôr att ett hålsomedel är verksamt.
Det år ju i princip en riktig tanke, och jag har
därför samlat ett antal representativa arbeten i
en litteraturlista som omfattar mer än jag hunnit
citera, men som jag hoppas skall ha vårde både
fôr experiment och fôr myndighetskontakter.
Det vore frestande att också beröra hur nyttiga
algerna år ur andra synpunkter, hur husdjuren
våxer fortare, blir mer fertila, får vackrare påls
eller fjäderdräkt och ger mer mjölk eller ågg.
Men av litteraturen på detta område år det båsta gjort i Norge och mycket är redan skrivet på
norska.
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