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3.3. ЗАЛЕЖНІСТЬ “ДОЗА – ЕФЕКТ” ДЛЯ МАЛИХ 
РІВНІВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 
Вивчення дії малих доз іонізуючого випромінювання проходило у 

декілька етапів. На початковій стадії багато радіобіологів дотримува-
лися думки, що малі дози не впливають на біологічні об’єкти, і вважа-
ли, що наслідки опромінення живих систем проявляються лише з пев-
ного (граничного) рівня доз, тому залежність “доза – ефект” носить 
граничний характер. Згодом для оцінки стохастичних ефектів опромі-
нення (рак, генетичні порушення) стали використовувати концепцію 
безграничної лінійної або лінійно-квадратичної залежності від дози. 
Сьогодні превалює саме ця концепція – концепція “безпорогової” дії 
іонізуючого випромінювання на організм людини – тобто немає межі, 
нижче якої дія випромінювання відсутня. 

На основі детального аналізу даних опромінення населення, що 
постраждало від ядерного вибуху в Хіросімі і Нагасакі та від Чорно-
бильської аварії, побудовані чотири моделі опису залежності онколо-
гічної смертності серед населення від отриманої дози опромінення: 
лінійна модель (ефект = доза1), квадратично-лінійна (ефект = доза1), 
надлінійна (ефект = доза3/4), квадратична (ефект = доза2). Показано, 
що усі моделі з достатнім ступенем ймовірності дають уяву про зале-
жність “доза-ефект” для малих рівнів радіаційного опромінення. Така 
варіабельність у моделюванні процесу ризику онкологічної смертнос-
ті від опромінення малими дозами зумовлена більш високою віднос-
ною біологічною ефективністю малих доз α-, β-випромінювання, в 
порівнянні з прийнятою нині (20 і 2 для α- та β- випромінювання від-
повідно). Аналогічні висновки, стосовно більш високої відносної біо-
логічної ефективністю малих доз альфа-випромінювання (до 40), 
отримані іншими дослідниками. Цей факт пояснюється особливостя-
ми розподілу і поглинання енергії у кістковій тканині, практично по-
вною сумацією ушкоджень та відсутністю відновлювальних процесів 
при впливі альфа-випромінювання. Тому це відповідним чином від-
бивається і на формі моделі “доза – ефект”. Коректне визначення за-
лежності “доза – ефект” має важливе практичне значення, бо від ви-
бору адекватної моделі залежить точність оцінки ризику.  

Сьогодні багатьма радіобіологами визнано, що перед діапазоном 
доз опромінення, які спричиняють стимулюючий ефект, знаходиться 
область, в якій доза іонізуючого випромінювання приводить до таких 
самих змін у клітинах, як і більш високі дози. Ці дві області доз 
(низьких і високих) з однаковими ефектами впливу на біологічні об’-
єкти розділені інтервалом, в якому проявляється протилежний, стиму-
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люючий ефект опромінення. Існують результати лабораторних дослі-
джень, що порушення в мембранах селезінки, печінки, еритроцитів 
відбуваються за однаковими законами: бімодальна залежність ефекту 
від дози і однаковий ефект для доз опромінення, які різняться прибли-
зно до 20 разів. Таким чином, існує інтервал доз, де ефекти від опро-
мінення є такими ж, як і при великих дозах (більших у 20 разів).  

У пояснення такої “бімодальної” залежності “доза – ефект” серед 
багатьох науковців-радіобіологів сучасності існує думка щодо наяв-
ності взаємодії двох протилежно спрямованих процесів ураження і 
репарації. Тобто при малих дозах опромінення системи відновлення 
не індукуються або індукуються не в повній мірі, в результаті чого 
спостерігаються лише ефекти, які пов’язані з ураженням біомолекул. 
При зростанні дози іонізуючого випромінювання процеси відновлен-
ня активуються і можуть повністю “нейтралізувати” ушкодження. 
Саме тоді і буде спостерігатися “мертва зона” в залежності “доза – 
ефект”. Переважання процесів відновлення над ушкодженням приво-
дить до ефекту гормезису. У подальшому, при підвищенні дози опро-
мінення, відношення ушкодження/відновлення збільшується і ефект 
зростає лінійно або квадратично-лінійно від дози.  

На основі таких тлумачень російські радіобіологи доводять нелі-
нійність (бімодальність) залежності ефекту від дози випромінювання 
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Рис. 3.3.1. Схематичне зображення залежності прояву біоефекту 
від дози іонізуючого випромінювання (за Е.Б.Бурлаковою) 
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(рис. 3.3.1). Цей вигляд залежності ефекту від дози зумовлений змі-
ною чутливості центральної нервової системи на подразнюючий 
вплив іонізуючого випромінювання: при малих дозах системи онов-
лення (або адаптації) організму або взагалі не працюють (через що 
відсутня адаптивна відповідь на ушкодження), або працюють не з 
повною інтенсивністю, тому біоефект збільшується з підвищенням 
дози. Потім, при повноцінному включенні адаптаційних реакцій, він 
або залишається постійним, або зменшується; і потім – знову нарос-
тає з підвищенням дози, коли ушкодження в біооб’єктах превалюють 
над оновленням. Тобто в діапазоні “малих доз” на величину ефектів 
має істотний вплив наявність чи відсутність адаптивної відповіді чи 
то клітини, чи тканини, чи організму в цілому.  

Таким чином, хоча на сьогоднішній час немає єдиної думки щодо 
моделі опису залежності “доза – ефект”, але остаточно зрозуміло, що 
негативний ефект впливу на людину малих доз іонізуючого випромі-
нювання існує і навіть може бути рівнозначним ефекту від впливу 
більш високих рівнів опромінення. Зараз, в основному, вчені викорис-
товують лінійну і лінійно-квадратичну (особливо при розгляді малих 
доз) моделі опису залежності “доза – ефект”.  

У діючих сьогодні нормативах радіаційної безпеки прийнята кон-
цепція відсутності границі для стохастичних ефектів опромінення і 
лінійної залежності між дозою та ефектом в області малих доз, а голо-
вними принципами радіаційної безпеки вважаються неперевищення 
встановленого основного дозового ліміту, виключення усякого необ-
ґрунтованого опромінення, зниження дози опромінення до можливо 
низького рівня.  

Таким чином, питання опромінення населення малими дозами є 
сьогодні актуальним і вказує на необхідність зменшення хронічного 
опромінення людини малими дозами через будь-які існуючі шляхи 
опромінення, у тому числі, і за рахунок надходження радіонуклідів 
людині з продуктами харчування, які вироблені в умовах зрошування.  

 
 
 

 
 
 
 
 


