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РОЗДІЛ 3 
ХРОНІЧНЕ ОПРОМІНЕННЯ 
ЛЮДИНИ В МАЛИХ ДОЗАХ 

 

М ЕХАНІЗМИ взаємодії іонізуючих випромінювань з біоло-
гічними об’єктами являють собою ланцюг послідовних фі-

зичних і фізико-хімічних перебудов, які проявляються у вигляді збу-
дження, первинної і вторинної іонізації молекул, що, в свою чергу, 
призводить до появи збуджених атомів і вільних радикалів, які реагу-
ють один з одним та інтактними біомолекулами. Глибокі хімічні по-
рушення, які спостерігаються в клітині при дії іонізуючого випромі-
нювання, приводять до розвитку біологічних ефектів.  

Наслідки хронічного опромінення проявляються в ураженнях, які 
є віддаленими ефектами. У віддаленому періоді після опромінення 
можуть виникати стохастичні ефекти: соматичні − злоякісні пухлини 
та генетичні ефекти – вроджені потворства і порушення, які переда-
ються через нащадків. Ефекти цих типів виникають у результаті мута-
цій та інших порушень в структурах клітин, які несуть спадковість. За 
результатами радіобіологічних експериментів на клітинному та моле-
кулярному рівнях визнана можливість навіть одиночних актів іоніза-
ції викликати порушення деяких генетичних механізмів. 

Дуже важливо, що відповідно до сучасних уявлень вихід генетич-
них і соматично-стохастичних ефектів у діапазоні доз, які реально 
зустрічаються в звичайних умовах, – малих доз, мало залежить від 
потужності дози. Це означає, що ефект визначається перш за все су-
марною накопиченою дозою, незалежно від того, отримана вона за 1 
день, 1 с або за 50 років. Таким чином, оцінюючи ефекти хронічного 
опромінення, потрібно мати на увазі, що ці ефекти накопичуються в 
організмі протягом тривалого часу. В зв’язку з цим питання опромі-
нення людини малими дозами радіації стало актуальним у наш час.  

Під “малими дозами” опромінення людини розуміються дози, які 
близькі до доз природного радіаційного фону (табл. 3.1), тобто дози, 
які не перевищують кількох десятих частин зіверту, а також дози, які 
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не перевищують кількох сантизівертів (10-2 Зв) на рік при багаторіч-
ному опроміненні.  

У радіобіології малу дозу випромінювання та потужність дози 
відносять до опромінювання, при котрому дуже мало ймовірно, що 
більш ніж один акт поглинання енергії випромінювання може відбу-
тися в критичній частині клітини (та ушкодити її) в межах часу, про-
тягом котрого механізми репарації в клітині можуть діяти. 

За визначенням Наукового комітету ООН з дії атомної радіації 
(UNSCEAR), малі дози опромінення становлять 0,2 Гр для іонізуючих 
випромінювань із низьким значенням лінійної передачі енергії, та 0,05 Гр 
– із високим за потужністю поглиненої дози порядку 0,05 Гр/хв (в термі-
нах ефективної еквівалентної дози мала доза радіації належить до су-
марної дози, меншої за 200 мЗв (20×10-2 Зв), та потужності дози, ниж-
чої за 0,1 мЗв (0,1×10-3) Зв/хв [93]).  

Необхідність врахування малих доз опромінення у теперішній час 
зумовлюється тим, що хоча джерело радіації може давати малу дозу, 
ця доза необов’язково повинна відноситися до малих рівнів співвідно-
шення “доза − реакція”. Через неминуче опромінення за рахунок при-
родного радіаційного фону жодна людина не може мати нульову дозу 
або навіть отримати тільки дуже малі дози. Опромінення природною 
радіацією дає індивідуальну дозу біля 2,4 мЗв на рік для людини в 
нормальних умовах, так що до середини життя середня людина нако-
пичить дозу порядку 0,1 Зв (у районах з високим рівнем природної 
радіації отримана доза може бути на порядок вищою за цю середню 
дозу). Дози, які отримані в результаті специфічного опромінення, є 
додатковими приростами до цієї накопиченої “природної дози”. 
(хімічними, біологічними) може посилюватися за рахунок їх сінергіч-
ної дії. 

Таблиця 3.1 
Опромінення людини від природних джерел радіоактивності [93] 

Джерело опромінювання Ефективна доза (мЗв/рік) 
  Типова Підвищена 
Космічне випромінювання 0,39 2,0 
Земне гамма-випромінювання 0,46 4,3 
Радіонукліди в організмі 
(за виключенням радону) 

0,23 0,6 

Радон та продукти його розпаду 1,30 10 
Всього (округлено) 2,40 – 
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3.1. НАЙПОШИРЕНІШІ БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ 
ВІД МАЛИХ РІВНІВ ІОНІЗУЮЧОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 
Зараз більшість вчених-радіобіологів наполягають на тому, що 

біологічні ефекти опромінення за умов однакових поглинутих доз 
мають принципові розбіжності.  

Радіогенні зміни різних за природою показників в інтервалі 
“великих” доз іонізуючого випромінювання в основному мають хара-
ктерні риси класичних порушень і істотним чином залежать від якості 
радіації – природи випромінювання.  

У діапазоні “малих” доз на величину ефектів має істотний вплив 
наявність чи відсутність адаптивної відповіді досліджуваної системи, 
нелінійність дозової залежності, “обернений ефект” від потужності 
випромінювання.  

Зараз вважається визнаним, що у порівнянні з великими дозами, 
по-перше, ефект впливу малих доз має іншу природу, по-друге, для 
зниження ефектів впливу малих доз потрібні інші методи, ніж у випа-
дку великих доз.  

За матеріалами досліджень в інституті експериментальної патоло-
гії, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України виявле-
ні характерні радіогенні зміни та особливості формування ефектів в 
області “малих” доз випромінювання, серед яких встановлено зрос-
тання ефекту на одиницю дози при зниженні інтенсивності випромі-
нювання, та деякі інші особливості ефектів радіогенних ушкоджень, 
ініційованих різною тривалістю опромінення в малих дозах іонізую-
чого випромінювання. Є підтвердження тому, що ризик канцероген-
них наслідків навіть вищий для хронічного опромінення, ніж для гос-
трого, короткотривалого. 

Таким чином, на сьогоднішній час серед вчених має перевагу дум-
ка відсутності нешкідливих доз іонізуючого випромінювання і що 
навіть малі дози можуть бути причинами появи різних захворювань. 
Іонізуюче випромінювання може виступати як ініціатор чи як приско-
рювач канцерогенезу: якщо перший етап канцерогенезу індукований 
хімічно, то радіація може відіграти роль “останньої краплини”.  

Іонізуюче випромінювання фундаментальним чином відрізняється 
від токсичних речовин, які можна вводити у розчин і розбавляти до 
все менших і менших концентрацій. На відміну від таких речовин, 
мінімальною порцією впливу є одиничний іонізаційний трек, що за-
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лишається від одиночного електрона високої енергії. Електрон не 
можна ні розділити, ні змусити його передавати енергію більш м’я-
ким способом, тому навіть одиночні треки, незалежні один від одно-
го, ніколи не бувають нешкідливими для організму з точки зору ство-
рення канцерогенних ефектів у клітинах організму.  

Трековий підхід при розгляді пошкоджень організму іонізуючим 
випромінюванням дає обґрунтування тому факту, що первинні іоніза-
ційні треки, незалежні один від одного, ніколи не бувають нешкідли-
вими з точки зору створення канцерогенних ушкоджень у тих кліти-
нах, через які вони проходять. Одиночний трек, через такі пошко-
дження, без допомоги іншого треку може стати причиною раку.  

У радіобіологічних експериментах на клітинному та молекулярно-
му рівнях показана можливість навіть одиночних треків, тобто одино-
чних актів іонізації, визвати порушення деяких генетичних механіз-
мів. Крім того, з теоретичних уявлень про процеси виникнення раку і 
генетичних захворювань випливає, що при розгляді дії опромінення 
на людину неможливо виключити ймовірність виникнення відповід-
них порушень у клітинних структурах та генетичних ефектів, які обу-
мовлені цими порушеннями. 

Дослідження доз іонізуючого випромінювання в діапазоні до 1 Гр, 
що проведені в інституті експериментальної радіології НЦРМ Украї-
ни, вказали на наявність прямої дії малих доз випромінювання у ви-
гляді патологічних змін в організмі. До ефектів впливу малих доз іо-
нізуючого випромінювання відносяться генетичні порушення, онко-
логічні захворювання крові, лейкози і злоякісні новоутворення. Ана-
ліз наслідків Чорнобильської катастрофи вказав на зростання частоти 
різних форм тиреоїдної патології у дітей. За даними Інституту гігієни 
та медичної екології АМН України, результатом дії радіоактивного 
йоду виявилися аберації хромотидного типу. 

До життєво важливих процесів, які безпосередньо порушуються 
при дії іонізуючої радіації, відноситься біосинтез АТФ, що здійсню-
ється системою окислювально-відновлювальних ферментів, локалізо-
ваних у внутрішній мембрані мітохондрій − дихального ланцюжка. 
Висока ступінь ушкодженості цієї системи зумовлена значною радіо-
чутливістю металомістких ферментів (з яких, в основному, складаєть-
ся дихальний ланцюжок). Порушення біоенергетичних процесів вна-
слідок ушкодження дихального ланцюжка призводить до гострого 
дефіциту АТФ у клітині, результатом чого може бути або загибель 
клітини через нестачу енергії для функціонування систем репарації і 
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виконання життєво важливих функцій, або перехід клітини на більш 
примітивний тип енергозабезпечення. 

Легко порушуються під дією радіації окислювально-
відновлювальні процеси в клітині. Порушення мембран і наступна 
активація процесів перекісного окислення ліпідів, збільшення концен-
трації ліпоперекисів і вільних ненасичених жирних кислот можуть 
зумовити втрату здібності виконання даною клітиною спеціалізова-
них функцій, що викликає погіршення дисбалансу у багаторівневій 
складній системі багатоклітинного організму.  

Одним з найбільш виражених наслідків таких порушень може бу-
ти злоякісна трансформація клітини. Згідно з сучасними уявленнями 
про природу канцерогенезу, в основі переродження клітини лежить 
зміна основи її апарату спадкоємності – молекул ДНК. Це виражаєть-
ся в активації онкогену. Таку активацію можуть викликати фізичні 
фактори (іонізуюче та ультрафіолетове випромінювання), хімічні 
(канцерогени); вона спонтанно виникає і при звичайній життєдіяльно-
сті клітини, яка пов’язана зі старінням. В основі канцерогенезу ле-
жить імовірнісний процес – онкогенна трансформація клітини. Іонізу-
юче опромінення є лише одним з багатьох канцерогенних факторів, 
які впливають на людину у реальному житті. Завдяки тому, що в ото-
чуючому середовищі вже існує пул канцерогенних факторів, які явно 
перевищують гіпотетичний рівень, будь-яка доза лише збільшує у 
тому чи іншому, навіть у малому, не завжди вловимому, ступені кан-
церогенний ефект впливу цього пулу на популяцію. 

В Інституті біофізики Росії отримані результати впливу низькоін-
тенсивного опромінення на молекули ДНК, на мембрани у клітинах 
крові, печінки, селезінки. Важливими є отримані результати про одна-
кові ефекти від доз, які різняться у 10-20 разів. Ці результати поясню-
ються наявністю однониткових розривів, зшивок ДНК-білок та інши-
ми змінами ДНК. Вчені висувають припущення, що механізми виник-
нення порушень у ДНК при малих дозах радіації може бути іншим, 
ніж при високих, і головна роль тут відводиться порушенням мем-
бран під дією опромінення. В першу чергу змінюються їх структурні 
характеристики, а потім і концентрація мембранних ферментів, у то-
му числі ферментів репарації ДНК.  

 
 
 


