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ВИСНОВКИ 

 
1. Процес взаємодії іонізуючого випромінювання з біологічними 

об’єктами представляє собою ланцюг послідовних фізичних і фі-
зико-хімічних перебудов, які проявляються у вигляді збудження, 
первинної і вторинної іонізації молекул, що, в свою чергу, призво-
дить до появи збуджених атомів і вільних радикалів, які реагують 
один з одним та інтактними біомолекулами та спричиняють або 
прискорюють розвиток патологічних змін в організмі. 

2. До ефектів впливу малих доз іонізуючого випромінювання, в пер-
шу чергу, відносяться генетичні порушення, онкологічні захворю-
вання крові, лейкози і злоякісні новоутворення. 

3. Біологічна дія 90Sr пов’язана з характером його розподілу в орга-
нізмі: переважно він накопичується у скелеті і залежить від дози 
β-опромінення, яке створюється ним та його дочірнім радіоізото-
пом 90I. При тривалому надходженні 90S в організм, навіть у неве-
ликій кількості, в результаті безперервного опромінення кісткової 
тканини можуть розвиватися лейкемія і рак кісток. 

4. 137Cs переважно (50%) накопичується у м’язах. При хронічному 
надходженні до організму 137Cs його уразливою дією, крім м’яких 
тканин, можуть бути охоплені нирки, кістковий мозок, статеві 
залози. Відбуваються порушення кровотворення, враження кише-
чнику і різні пухлинні процеси м’яких тканин. 

5. Біологічні ефекти 3H на організм людини досить різноманітні. 
При великих дозах опромінення біологічні ефекти від 3H поляга-
ють у морфологічних змінах і порушеннях функції ендокринних і 
кровотворних органів, судинної системи, печінки, селезінки та 
інших органів, у тому числі яєчників. Основний біологічний 
ефект від 3H пов’язують з виникненням генетичних ефектів у на-
щадків у першому та наступних поколіннях (зниження загальної 
маси нащадків, зниження маси головного мозку, зниження в ньому 
білка та ДНК, збільшення частоти пухлин яєчників, гематом та 
інше). Хронічне опромінення 3H призводить до більш частіших 
випадків розвитку злоякісних новоутворень і значного скорочен-
ня латентного періоду їх виникнення [130]. У віддаленні строки 
після ураження наслідки опромінення 3H проявляються в пухли-
нах молочних залози, гіпофізі яєчників та щитовидної залоз, лей-
козах, причому вважається, що окис 3H має більш високу лейке-
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могенну активність, ніж протони, рентгенівські та гамма-
випромінювання 

6. Визнання наявності негативного ефекту впливу на людину малих 
доз іонізуючого випромінювання потребує зменшення хронічного 
опромінення людини малими дозами через будь-які існуючі шля-
хи опромінення, у тому числі і за рахунок надходження радіонук-
лідів людині з продуктами харчування, які вироблені в умовах 
зрошування. 

7. При хронічному надходженні до організму людини штучних ра-
діонуклідів, розповсюджених в компонентах агроценозів, харчо-
вий ланцюжок опромінення людини є визначальним серед інших 
існуючих ланцюжків. 

8. При прогнозуванні дозового опромінення населення важливим є 
використання принципів екологічного моделювання, тобто враху-
вання усіх природних причин забруднення продуктів харчування 
за рахунок надходження радіонуклідів у рослинну ланку та враху-
вання при оцінках дозового навантаження існуючої широкої тери-
торіальної варіабельності рівнів забруднення окремих ланок тро-
фічних шляхів людини. 


