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ГЛАВА 8 
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 

БІОСИСТЕМ ТА ДІЯ ФІЗИЧНИХ 
ПОЛІВ НА БІОСИСТЕМИ 

 
 

§ 8.1. ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН 
І РІДИН ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БІОСИСТЕМ 
 

Органічні речовини (білки, жири, вуглеводи), з яких складаються 
міцні частини тканин, у чистому і сухому вигляді є діелектриками. 
Однак усі тканини і клітини в організмі містять або омиваються рідинами 
(кров, лімфа, різні тканеві рідини), до складу яких, крім органічних 
колоїдів, входять розчини електролітів. Тому ці рідини є відносно 
добрими провідниками. 

Загальна концентрація розчинів електролітів у рідких середовищах 
організму еквівалентна 0,9 %-вому розчину хлористого натрію. Тому 
подібний розчин, який називається ізотонічим, може служити моделлю 
при вивченні проходження струму у тканинах організму. 

Нагадаємо, що проходження струму в ланцюзі, який містить розчин 
електроліту, супроводжується рядом особливих явищ, які відбуваються на 
поверхні електродів або в розчині, який їх оточує. Ці явища об’єднуються 
під назвою електрохімічної поляризації; до них відносяться, наприклад, 
електроліз розчиненої речовини, реакції між продуктами електролізу й 
речовиною електрода або розчинника (водою), утворення місцевих 
концентраційних просторових зарядів тощо. В результаті цих явищ 
відбувається зміна перехідного опору електродів, утворення в ланцюзі 
потенціалів, протилежних за знаком прикладеній напрузі. При 
нагромадженні в ланцюзі продуктів поляризації струм (при постійній 
прикладеній напрузі) поступово зменшується. Однак можливо і його 
раптове збільшення, наприклад, при відриві з поверхні електродів 
пухирців газу, що утворюються на них у випадку зазначених процесів. 

Для того, щоб виключити ці явища, наприклад, при фізіологічних 
дослідженнях, застосовуються неполяризуючі електроди, які складаються 
з металу, зануреного в розчин його солі (наприклад, Zn – ZnSO4), або з 
металу, покритого його ж сіллю (наприклад, Ag – AgCl). У цьому 
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випадку явища електролізу обмежуються лише розчиненням (на аноді) 
або виділенням (на катоді) металу, з якого складаються електроди. 

Продукти електролізу розчину хлористого натрію, що утворюються 
на поверхні від’ємно зарядженого електроду, містять їдкий луг (NaOH), а 
позитивного – соляну кислоту (НС1), що утворюється на поверхні – 
речовини, що характеризуються припікальною дією. Тому при будь-
яких умовах (включаючи й експерименти на тваринах) при дії постійним 
струмом не можна накладати металеві електроди безпосередньо на 
поверхню тіла. Під електродом (між електродом і шкірою) обов’язково 
повинна міститися прокладка із тканини, змоченої ізотонічним розчином 
(або водопровідною водою). 

До параметрів, які характеризують електричні властивості органів і 
тканин, відносять їх електропровідність, опір, ємність, діелектрична 
проникність, імпеданс тощо. 

Електропровідність біологічних тканин і рідин. Біологічні тканини 
і організми є досить різноманітними утвореннями з різними електричними 
опорами, які можуть змінюватися при дії електричного струму. Це 
зумовлює труднощі вимірювання електричного опору живих біологічних 
систем. 

Різні середовища і тканини організму мають різну електропровідність. 
Найкращу електропровідність мають спинномозкова рідина і сиворотка 
крові, декілька меншу – цільна кров і м’язова тканина. Значно меншою 
є електропровідність тканин внутрішніх органів, а також мозкової 
(нервової), жирової і з’єднувальної тканин. Поганими провідниками, 
які потрібно віднести до діелектриків, виступають роговий шар шкіри, 
зв’язки, сухожилля і, особливо, кісткова тканина без надкісниці. Значення 
питомої електропровідності γ (Ом-1 . см-1) різних тканин організму при 
постійному струмі (для ізотонічного розчину15 при t = 37oC ) наведено 
у таблиці 8.1.1. 

 
Таблиця 8.1.1.  

Значення питомої електропровідності різних тканин організму 
 Ом-1 . см-1  Ом-1 . см-1 
Спинномозкова рідина 0,018 Тканина мозкова і 

нервова 
0,0007 

Сиворотка крові  0,014 Тканина жирова 0,0003 
Кров 0,006 Шкіра суха 10-7 
М’язи 0,005 Кістка без надкісниці 10-9 
Внутрішні органи 0,002-0,003   

                                                
15 Ізотонічний – розчин, у якому загальна концентрація розчинів електролітів у рідких 
середовищах є еквівалентною 0,9 % розчину хлористого натрію. 
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При лікувальних процедурах електроди з прокладками накладаються 
в певних місцях на поверхню тіла. Електропровідність окремих ділянок 
організму, які знаходяться між електродами, значною мірою зумовлена 
електропровідністю шару шкіри і підшкіряно-жирової клітковини, яка 
знаходиться безпосередньо під електродами, бо струм, який проходить 
крізь цій шар, розгалужується і проходить крізь більш заглиблені шари 
тканин багатьма паралельними гілками з найменшим опором. Тобто 
всередині організму струм розподіляється, здебільшого, через кровоносні 
і лімфатичні судини, м’язи, оболонки нервових стволів. Тому розга-
луження струму в тканинах організму можуть бути складними і, 
навіть, захоплювати ті райони, що далеко лежать від місця накладання 
електродів.  

Електропровідність шкіри, крізь яку струм проходить головним чином 
за каналами потових і сальних залоз, залежить від товщини і стану її 
поверхневого шару. Тобто і опір шкіри, у свою чергу, визначається її 
станом: товщиною, віком, вологістю та іншим (табл. 8.1.2.). Через це, 
електропровідність тканин і органів залежить від їх функціонального 
стану і може бути використана в якості діагностичного показника. Так, 
наприклад, це відбувається при запаленні, коли клітини набухають, 
через що зменшується перетин міжклітинних з’єднань і підвищується 
електричний опір; фізіологічні явища, які викликають пітливість, 
супроводжуються зростанням електропровідності шкіри і, навпаки, 
суха загрубіла шкіра є поганим провідником. 

 
Таблиця 8.1.2.  

Значення питомого опору різних тканин і рідин організму 
 р, Ом.м  р, Ом.м 
Спинномозкова рідина 0,55 Тканина жирова 33,3 
Кров 1,66 Шкіра суха 105 
М’язи 2 Кістка без надкісниці 107 
Тканина мозкова і 
нервова 

14,3   

 
Тканини організму складаються зі структурних елементів – клітин, 

які омиваються тканинною рідиною. Такий елемент являє собою два 
середовища, які відносно добре проводять струм (рідина тканин і 
цитоплазма клітини) та які розділені шаром, який погано проводить 
струм (клітинною мембраною) (рис. 8.1.1., а). Через це така система 
має електричну ємність. При проходженні крізь тканини постійного 
струму в таких елементах відбувається накопичення по обидва боки 
мембрани іонів різного знаку. В результаті утворюється система, котра 
подібна до зарядженого конденсатора (рис. 8.1.1., б). 
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Рис. 8.1.1. Ємкісні властивості тканин організму людини 
 
У тканинах зустрічаються і макроскопічні утворення, які складаються 

з різних з’єднувальнотканних оболонок і перегородок, тобто які є 
поганими провідниками, по обидва боки яких знаходяться тканини з 
великою кількістю рідини – добрі провідники. Усе це надає тканинам 
організму ємкісних властивостей. 

Це свідчить, що еквівалентна електрична схема ділянки тканин 
організму, які знаходяться між накладеними на поверхню тіла 
електродами, повинна містити як електропровідні, так і ємкісні 
елементи, тобто вона повинна бути складена з резисторів, які володіють 
активним опором, і конденсаторів – носіїв ємкісного опору. Найпоши-
ренішими елементами в такій схемі є конденсатор С и резистор R’, що 
включені послідовно й спільно шунтировані резистором R (наприклад, 
для шару шкіри й підшкірної клітковини разом з контактним шаром 
між шкірою й електродом) (рис. 8.1.2, а), або конденсатор С і резистор R, 
що включені паралельно (рис. 8.1.2, б). 
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Рис. 8.1.2. Еквівалентні електричні схеми тканин під електродами: 

а) для шару тканин безпосередньо під електродами; 
б) для тканин, які глибоко залягають від місця накладання електродів 

 
Через те, що величини, котрі характеризують електричні властивості 

(електропровідність, ємність, діелектрична проникність, імпеданс тощо) 
органів і тканин, залежать від їх фізіологічного стану, то вони можуть 
виступати його діагностичними показниками. 

Електромагнітні характеристики біосистем. Будь-яке тіло (неживе 
чи живе) є джерелом полів (гравітаційного, магнітного, електромагнітного). 
Живий організм виступає джерелом фізичних полів за рахунок 
процесів, які в ньому відбуваються. Так, чинниками електромагнітного 
випромінювання є електрична активність органів; акустичного – биття 
серця, течія крові за судинами, теплового – тепловий рух атомів і 
молекул тощо. Реєстрація та вимірювання характеристик цих полів та 
часовий їх розподіл використовується для оцінки протікання фізіологічних 
процесів в організмі та отримання інформації про стан організму, його 
органів і тканин у діагностичних цілях.  

Живий організм (кожна клітина організму) виступають джерелом 
електричних потенціалів (біопотенціалів). Залежність електричного 
потенціалу будь-якого органу чи тканини від часу має назву 
е л е к т р о г р а м и , а реєстрація біопотенціалів тканин і органів з 
діагностичною метою – е л е к т р о г р а ф і є ю . Такий загальний 
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термін використовується дуже рідко, більш розповсюджено конкретні 
назви відповідних діагностичних методів: 

– електрокардіографія (ЕКГ) – реєстрація біопотенціалів, які 
виникають у серцевому м’язі при його збудженні; 

– електроміографія – метод реєстрації біоелектричної активності 
м’язів; 

– електроенцефалографія (ЕЕГ) – метод реєстрації біоелектричної 
активності головного мозку, 

– електроретинографія – метод реєстрації біоелектричної 
активності сітчатки ока та інші. 

Для вимірювання різниці потенціалів між будь-якими двома 
точками органа потрібно прикласти електроди. Однак такий «прямий» 
метод електрографії практично не використовується. В більшості 
випадків біопотенціали знімаються електродами не безпосередньо з 
органу (серце, головний мозок), а з інших, сусідніх тканин, в яких 
електричні поля цим органом створюються. В клінічному відношенні 
це істотно спрощує саму процедуру реєстрації, роблячи її безпечною і 
не складною.  

Фізичний підхід до електрографії заключається в створенні (виборі) 
моделі електричного генератора, яка відповідає картині потенціалів, 
що знімаються. У зв’язку з цим тут виникають дві фундаментальні 
теоретичні задачі: 

– визначення потенціалу в районі вимірювання за заданими 
характеристиками електричного генератора (моделі) – п р я м а  з а д а ч а ; 

– визначення характеристик електричного генератора за виміряним 
потенціалом – з в ор от н я  задача. 

Розв’язок другої задачі відіграє важливу роль у діагностиці ряда 
захворювань. Розглянемо фізичну сутність електрографії на прикладі 
електрокардіографії, одна з основних задач якої полягає у встановленні 
розподілу трансмембранного потенціалу клітин серцевого м’язу за 
потенціалами, що виміряні ззовні серця. Усе серце в електричному 
відношенні представляється як деякий еквівалентний електричний 
генератор, тобто як сукупність електричних джерел у провіднику, що 
має форму тіла людини. На поверхні провідника, при функціонуванні 
еквівалентного електричного генератора, буде електрична напруга, яка 
в процесі серцевої діяльності виникає на поверхні тіла людини.  

Сьогодні визнано, що в мультипольному еквівалентному генераторі 
серця основну частину до потенціалу на поверхні тіла людини вносить 
його дипольна складова. Іншими словами, при моделюванні електричної 
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діяльності серця потрібно використовувати дипольний еквівалентний 
електричний генератор. 

Еквівалентний генератор серця представляють у вигляді електричного 
диполя (джерела електрорушійної сили Е) з внутрішнім опором r, який 
замкнений на зовнішній опір R, причому r>>R. Доведено, що різниця 
потенціалів між деякими точками є тим більшою, чим більшим є 
питомий опір середовища, відстань між цими точками і чим меншою є 
відстань цих точок до диполя.  

Дипольна уява про серце лежить в основі запропонованої 
В. Ейнтховеном теорії, згідно з якою: 

1) серце представляють у вигляді дипольного генератора з 
дипольним поментом D


; 

2) напрямок і величина вектора D


 в процесі серцевої діяльності 
періодично змінюється у часі (відповідно з таким же періодом 
змінюється і різниця потенціалів між деякими двома точками тіла, до 
яких прикладено електроди); 

3) початок вектора D


 не змінює свого положення у просторі, 
4) оточуючі серце тканини являють собою однорідне ізотропне 

середовище. 
За В. Ейнтховеном серце розташоване в центрі трикутника, а різниця 

потенціалів (в і д в е д е н н я ) знімаються між вершинами рівнобічного 
трикутника (рис. 8.1.3.,а). Розрізняють І відведення: між правою рукою 
і лівою рукою (ПР-ЛР), ІІ відведення: між правою рукою і лівою ногою 
(ПР-ЛН) і III відведення: між лівою рукою і лівою ногою (ЛР-ЛН), які 
відповідають різницям потенціалів U1, U2 , U3. 

Практично різниця потенціалів вимірюється між точками, в яких 
кінцівки з’єднуються з тулубом, бо кінцівки виступають як провідники. 

Через це дипольний момент D


 виявляється у центрі трикутника, який 
приблизно вважається рівнобічним. 

Можна знайти співвідношення між проекціями електричного 
моменту серця на сторони трикутника і використовуючи той факт, що 
різниці потенціалів на боках цього трикутника відносяться як проекції 

вектора D


 на його боки (рис. 8.1.3.,б), визначити їх: 
CABCABCAВСAB DDDUUU   (8.1.1.) 

Через те, що електричний момент діполя – серце – змінюється з 
часом, то у відведеннях будуть отримуватись часові залежності напруги, 
які і називають електрокардіограмами. На практиці іноді використовують 
інші відведення, наприклад, за Гольдбергером або Вільсоном.  
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а)     б) 

Рис. 8.1.3. Схема Ейнтховена вимірювання дипольного моменту серця 
 

Крім електрокардіографії існує магнітокардіографія. Цей метод 
засновано на магнітних властивостях біологічних об’єктів (у даному 
випадку, серця), шляхом реєстрації часової залежності індукції магнітного 
поля серця. 

Через те, що магнітна індукція пропорційна силі струму, а сила струму 
(біострум), згідно із законом Ома, є пропорційною напрузі біопотенціалу, 
то в цілому магнітокардіограма аналогічна електрокардіограмі. Проте 
магнітокардіографія, на різницю від останньої, є безконтактним методом, 
тому що магнітне поле може реєструватися і на деякій відстані від 
біологічного об’єкта – джерела поля. Розвиток магнітокардіографії 
залежить від технічних можливостей виміру достатньо слабких магнітних 
полів.  

Магнетизм біологічних об’єктів, тобто їх магнітні властивості і 
магнітні поля, які створюються ними, отримали назву, біомагнетизму. 
Магнітне поле здійснює вплив на біологічні системи, які знаходяться в 
ньому. Цей вплив вивчає розділ біофізики, який називається магніто-
біологія.  

На сьогодні фізична природа впливу магнітного поля на біологічні 
об’єкти ще не встановлена. Це важливе питання знаходиться на стадії 
дослідження. Є інформація про загибель дрозофіли у неоднорідному 
магнітному полі, про морфологічні зміни у тварин і у рослин після 
перебування у постійному магнітному полі, про орієнтацію рослин в 
магнітному полі, вплив магнітного поля на нервову систему, вплив на 
зміну характеристик крові та інше. Природно, що первинними у всіх 
випадках є фізичні і фізико-хімічні процеси. Такими процесами можуть 
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бути орієнтація молекул, зміна композиції молекул або іонів в 
неоднорідному магнітному полі, силовий вплив (сила Лоренца) на 
іони, які переміщуються разом з біологічною рідиною, ефект Хола, 
який виникає в магнітному полі при розповсюдженні електричного 
імпульсу збудження тіл тощо.  

 
§ 8.2. БІОЛОГІЧНА ДІЯ ПОСТІЙНОГО І ЗМІННОГО 
ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ТА ВИКОРИСТАННЯ В 

МЕДИЦИНІ 
 
Дія електричного струму може призводити до неблагоприємних 

наслідків для людини, в тому числі і до летальних. Разом із цим струми 
володіють цілим рядом властивостей, завдяки яким вони знайшли 
широке застосування у медичних цілях. 

Біоефекти при дії постійного електричного струму. Первинна дія 
п о с т і й н о г о  струму на тканини організму зумовлена переміщенням 
(вздовж силових ліній полів) заряджених часток, головним чином, іонів 
електролітів тканин. Під впливом електричного струму іони рухаються 
з різною швидкістю і скопичуються поблизу клітинних мембран, 
утворюючи електричне поле, яке має назву поляризаційного. При 
цьому, внаслідок різної рухомості іонів і затримання та накопичення їх 
поблизу напівроникнених мембран у тканинних елементах і, поперед 
усього, всередині клітини і в оточуючій рідині (див. рис. 8.1.1), 
відбувається зміна звичайної концентрації іонів тієї чи іншої природи. 
Зміна іонного середовища може викликати зміну функціонального 
стану клітин у бік збудження або гальмування їхньої діяльності. В 
цьому відношенні істотне значення мають інші поляризаційні явища, 
котрі відбуваються у тканинах орагінізму внаслідок їх неоднорідної 
будови, а також наявності в їхньому середовищі перетинів, які погано 
проводять струм. Місцеві зміни концентрації іонів можуть впливати на 
кислотно-лужну рівновагу, вміст води та інші фізико-хімічні 
властивості тканин.  

Таким чином, в основі первинної дії струму на тканини організму 
лежать поляризаційні явища. Зміни функціонального стану клітин і, 
особливо, нервових рецепторів, які знаходяться безпосередньо у зоні дії 
струму, нервово-гуморальним або рефлекторним шляхом викликають 
інші реакції організму, котрі розповсюджуються на певні органи і системи 
і, наприкінці, в тій чи іншій мірі, на організм в цілому. Це складає 
підставу використання електричного струму у терапевтичних цілях. 
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Вплив постійного струму на організм залежить від сили струму, 
тому при цьому істотним є електричний опір тканин людини. Будь-яка 
біологічна система є гетерогенною, її опір електричному струму 
визначається величинами опору її складових частин (табл. 8.1.2.). Опір 
тіла людини між двома торканнями (електродами) складається з опору 
внутрішніх тканин та органів і опору шкіри, при чому останній, у свою 
чергу, залежить від стану шкіри: товщини, вологості. Всередині організму 
струм розповсюджується, в основному, за кровоносними та лімфатичними 
судинами, м’язами і оболонками нервових волокон.  

Опір внутрішніх частин організму слабко залежить від загального 
стану людини, в середньому дорівнює 1 кОм (для ланцюгу «долоня – 
ступня»). Опір шкіри при проходженні струму від її поверхні до 
внутрішніх тканин у десятки разів більше. Тому для постійного і 
низькочастотного струмів (50-60 Гц) опір шкіри при точковому контакті 
є головним обмежуючим струм чинником (при високих частотах 
більш істотним фактором є внутрішній опір тіла). Отже, в більшості 
ситуацій дія струму, який протікає крізь тіло, в основному залежить 
від стану тіла у місці контакту. Суха шкіра має високий опір, а 
волога шкіра має низький опір, бо іони, котрі перебувають у волозі, 
забезпечать проходження струму у тіло. При сухій шкірі опір між 
крайніми точками тіла «долоня – ступня» може дорівнювати 105 Ом, а 
при вологій шкірі може скласти 1 % цього значення. Повний опір 
тіла між вологими руками приймають рівним 1 500 Ом. 

Максимальні струми, які виникають при контакті з побутовою електро-
мережею з напругою 220 В, будуть дорівнювати: I = 220 В/105 Ом = 
2,2 мА (для сухої шкіри); I = 220 В/1500 Ом = 146 мА (для вологої шкіри). 
Струм 1 мА при проходженні через тіло буде ледь помітний, але струм 
146 мА буде смертельним, навіть при короткочасному впливі. 
Безпечною вважається сила струму нижче за 0,01 А (хоча, навіть, 
слабкі струми відображуються на функціонуванні нервової системи); 
струм вище за 0,1 А є загрозливим для життя.  

Найбільш чутливими до електричного струму частинами організму 
є мозок, грудні м’язи й нервові центри, які контролюють дихання і 
серце. Тому наслідки електротравми залежать від того, яка частина 
тіла виявилася включеною в електричний ланцюг. Дуже небезпечно, 
якщо електричний струм проходить через серце. Як відомо, електричний 
струм, який проходить крізь м’яз, викликає його скорочення. При цьому 
реакція м’язу залежить як від сили струму, що подається, так і від 
тривалості його впливу. Сила струму нижче деякої граничної величини 
не викликає скорочення, таким самим чином, як і дуже короткочасний 
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імпульс. Якщо імпульс був би одиноким, то за скороченням послідує 
розслаблення, тобто м’яз здригнеться. Щоб м’яз після скорочення 
повністю розслабився, потрібен деякий час. Тому, якщо імпульси діють 
один за одним, причому інтервал між ними є меншим за час, 
необхідний для скорочення, то м’яз не встигає розслабитися і його 
скорочення триває такий же час, протягом якого подаються збуджуючі 
імпульси. Такий стан м’язу має назву т е т а н у с у . Імпульси 
постійного струму (імпульсний струм) здійснюють приблизно таку ж 
дію на організм, як і змінний струм. Тетанічне скорочення м’язу пояснює 
той факт, що людина, яка взялася за оголений провід, не може 
самостійно його відпустити. 

Небезпечною є дія струму на шкіри обличчя, де слабко розвинений 
роговий шар, який забезпечує високий опір шкіряних покривів. 
Низьким опором також володіють слизові оболонки. 

Електричний струм невеликої сили (0,01-0,025 А) може призвести 
до виходу зі строю дихання (у випадку скорочення дихальних м’язів), 
до серцебиття тощо. Струм більшої сили (від 0,1 А) – до зворотньої 
або незворотньої зупинки серця. Струм 100-400 мА викликає незворотні 
розлади у функціонуванні збудливих тканин серця (одна із причин загибелі 
при електротравмі). 

Дія електричного струму може також викликати денатурацію білка, 
опіки, як результат теплового ефекту. 

Використання постійного електричного струму в медичних 
цілях. Проходження електричного струму крізь біологічну тканину 
супроводжується такими явищами: 

 тепловими – під час проходження струму через провідник 
останній нагрівається;  

 хімічними – під час проходження струму через розчини 
електролітів відбуваються процеси електролізу;  

 електромагнітними – під час проходження струму через 
провідник, навколо останнього утворюється магнітне поле. 

Ці явища виступають підставою для використання електричного 
струму у медичних цілях.  

1. Проходження електричного струму крізь провідник, який має 
активний опір, супроводжується нагріванням останнього, бо прискорені 
електричним полем носії заряду, при зіштовхуванні з іншими 
частками, передають їм частину своєї кінетичної енергії, що 
призводить до збільшення теплового руху часток, а через це – до 
підвищення температури провідника. 
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Якщо біологічну тканину довжиною L та яка має питомий опір ρ, 
розмістити між електродами площею S, як вказано на рис. 8.2.1, то 
кількість виділеного тепла розраховується за законом Джоуля-Ленца: 

Q=I2.R.t, (8.2.1.) 
де І – сила струму, 

R – активний опір тканини, 
t – час впливу струму.  

Поділивши даний вираз на об’єм і час та враховуючи, що 
S
LR  , 

отримаємо кількість тепла, яка виділяється в одиниці об’єму тканини 
(1 м3) за одиницю часу (1 с):  

.2jq  , (8.2.2.) 
де j – щільність16 струму. 
 

 
Рис. 8.2.1. Схема розташування біологічної тканини між електродами 

 
2. Неперервний постійний струм малої сили (до 50 мА) і низької 

напруги (30-80 В), підведений до організму контактним методом за 
допомогою електродів, використовують як лікувальний метод 
фізіотерапії – г а л ь в а н і з а ц і я . Застосовується задля зменшення 
болю; для посилення регенеративних процесів, якщо є порушення 
провідності нервових шляхів; з метою регулюючого впливу на функції 
центральної нервової системи; для розсмоктування інфільтратів при 
хронічних та підгострих запальних процесах у суглобах, органах 
малого тазу тощо.  

Постійний струм отримують за допомогою апаратів для 
гальванізації. Застосовують для цього електроди із листового свинцю 

                                                
16 У припущенні, що щільність струму є однаковою у всіх точках тканини і дорівнює 
щільності струму на електродах. 
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або станіолю 0,3-0,5 мм. Через те, що продукти електролізу розчину 
хлористого натрію, який є в тканинах, викликають прижигання, то між 
електродами і шкірою розміщують гідрофільну прокладку, яка змочуються 
ізотонічним розчином або теплою водою, і в якій і накопичуються 
продукти вторинних реакцій, котрі відбуваються на електродах. 
Прокладки захищають шкіру хворого від опіків кислими або лужними 
продуктами електролізу, а також забезпечують рівномірний контакт 
електродів з поверхнею тіла та зменшують опір сухої шкіри. Гідрофільна 
прокладка має бути дещо більшою (на 2-3 см в усіх параметрах) від 
металевої пластини. Щоб уникнути контакту металевої пластини з 
тілом пацієнта, на зовнішній поверхні прокладки (на відстані 2-3 см 
від країв) нашивають кишеню, куди вкладають металеву пластину. 
Використовують також спеціальні електроди: лійкоподібні – для 
гальванізації вуха, ванночки – для очей, порожнинні – ротові, вагінальні, 
ректальні. Все більшого поширення набувають електроди зі струмо-
провідної тканини, вкритої графітом. Дозують силу струму за показниками 
міліамперметру, при цьому обов’язково враховують допустиму 
щільність струму – 0,1 мА/см2. 

Постійний струм широко використовується також для введення 
через шкіру і слизисті оболонки лікарських препаратів. Цей метод 
отримав назву е л е к т р о ф о р е з у  л і к а р с ь к и х  р е ч о в и н .  Під 
електроди на шкіру кладуть прокладки, які змочуються відповідним 
лікарським препаратом. Через катод вводять аніони (йод, гепарин, 
бром), а через анод – катіони (Nа, Ca, Mg, новокаїн). Препарат вводять 
з того полюсу, котрий заряд він має: аніони вводять з катоду, катіони – 
з аноду. При лікувальному електрофорезі між електродами утворюється 
складний ланцюг, який складається з розчинів лікарських речовин, 
якими змочуються прокладки, і розчинів електролітів, які входять до 
складу тканин організму. На рис. 8.2.2. умовно наведено об’єкт 
(електропровідні тканини організму, які містять розчин хлористого 
натрію), на які накладено прокладки П, що змочені під позитивним 
електродом з розчином хлористого кальцію, а під від’ємним – йодистого 
калію (напрямок руху іонів показано стрілками). На ділянках а – е 
мають місце поляризаційні явища – скопичення іонів по обидві боки 
тканинних перегородок, які погано проводять струм. Електрофорез має 
ряд переваг порівняно зі звичайними методами введення лікарських 
препаратів, бо дозволяє вводити їх безпосередньо у тканини, оминаючи 
шлунково-кишковий тракт і кров. 

Біоефекти при дії змінного електричного струму. Дія змінного 
струму на організм істотно залежить від його частоти. При низьких, 



Основи біофізики і біомеханіки 

207 

звукових і ультразвукових частотах змінний струм, як і постійний, 
призводить до подразнюючої дії на біологічні тканини. Мінімальна 
сила струму, подразнюючу дію якої відчуває людина (поріг відчутного 
струму) залежить як від індивідуальних особливостей людини, так і 
від частоти струму, місця й площі контакту. У чоловіків для ділянки 
«передпліччя – кисть» на частоті 50 Гц ця величина становить 
приблизно 1 мА. У дітей і жінок граничні значення трохи менше. 
Змінний струм, частота якого нижче 105 Гц, може представляти 
загрозу для організму.  

 

 
Рис. 8.2.2. Схема механізму електрофорезу 

 
При частотах більше 500 кГц зміщення іонів становиться близьким 

до їх зміщення в результаті молекулярно-теплового руху, тому струм 
або електромагнітна хвиля не буде викликати подразнюючої дії. 
Основним первинним ефектом в цьому випадку є т е п л о в и й  
е ф е к т .  Як відомо, подразнення може викликати лише такий струм, 
тривалість якого перевищує деякий мінімальний час, що є необхідним 
для збудження м’язового волокна. Через те, що зі зростанням частоти 
струму тривалість подразнення знижується, то при досягненні деякої 
граничної величини частоти (105 Гц) струм вже не викликає скорочення 
м’язів. У цьому випадку він здійснює лише теплову дію (постійний 
струм і струми низької частоти для нагрівання тканин не є придатними, 
бо їх використання при великих значеннях може призвести до електролізу 
і руйнування). Через це змінний струм частотою вище 100 кГц вико-
ристовують у лікувальних процедурах, призначенням яких є прогрівання 
тканин, що глибоко залягають в організмі.  

Ефект дії змінного струму, як і постійного, на живу систему 
визначається опором її складових частин. Опір будь-якої системи 
змінному струму визначається активним і реактивним (індуктивним і 
ємкісним) опорами. У живих системах в якості конденсаторів виступають 
біологічні мембрани, а системи, які проявляють індуктивні властивості 
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відсутні. Тому повний опір – імпеданс – біологічних систем визначається 
лише омічним опором R і ємкісним XC опором: 

22
CXRZ  ,

  

а прикладена напруга відстає за фазою на кут  : 

R
Xarctg C   

У таблиці, як приклад, наведено значення різниці фаз струму і 
напруги для деяких тканин (частота 1 кГц): 

 
Назва тканини Різниця фаз у градусах 

Шкіра людини, жаби 55 
Нерв жаби 64 

М’язи кроля 65 
 
При змінному струмі загальний опір ланцюга знижується при 

збільшенні частоти струму. Для тканин організму це явище погіршується 
зі зростанням ємкісної провідності. Тому, наприклад, при високо-
частотних процедурах повний опір (імпеданс) тканин організму між 
електродами знижується до сотен і, навіть, десятків Ом.  

На рис. 8.2.3. наведено графік частотної залежності імпедансу 
м’язової тканини. Для компактності графік побудовано в логарифмічних 
координатах.  

 

 
Рис. 8.2.3. Графік частотної залежності імпедансу м’язової тканини 

 

 

γ 

lg Z 

100 103 106  =
휔
2휋 , Гц 
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З графіка прослідковуються дві особливості цієї залежності: 
– поступове зменшення імпедансу з підвищенням частоти 

(загальний вигляд залежності імпедансу від частоти); 
– наявність трьох областей частот, у яких є відхилення від 

загального ходу залежності імпедансу від частоти (α, β, γ). 
З’ясуємо причину виникнення областей α-, β-, γ-дисперсії імпедансу. 

Поляризація діелектрику у зовнішньому електричному полі, як відомо, 
відбувається не миттєво, а залежить від часу, тобто існує часова 
залежність поляризованості діелектрика (Ре): Ре = f (t)  при Е = const (Е – 
напруженість електричного поля). 

Якщо електричне поле змінюється за гармонічним законом, то 
поляризованість буде також змінюватись за гармонічним законом, а 
амплітуда полярізованості буде залежати від частоти змінних поля з 
запізненням по фазі: 

Рem = f (ω) при Е = Еmcos ω t  (8.2.2.) 
Тоді діелектрична проникність17 ε середовища у цих умовах (за 

законами поведінки діелектриків в електричному полі): 
ε = 1 + Рem /(ε0 

. Еm) (8.2.3.) 
Еm – напруженість електричного поля; 
ε0 – діелектрична проникність у вакуумі. 
Умова (8.2.3.) означає частотну залежність діелектричної проникності 

при впливі змінним (гармонійним) електричним полем: ε = f (ω). Зміна 
діелектричної проникності відповідно до частоти електричного поля 
означає зміну електроємності і, як наслідок, зміну імпедансу. 

Запізнення зміни поляризованості відносно зміни напруженості 
електричного поля залежить від механізму поляризації речовини. 
Найшвидший механізм – це електронна поляризація, бо маса електрона 
достатньо мала. Це відповідає частотам (біля 1015 Гц), які істотно 
перевищують області α-, β-, γ-дисперсії. 

Орієнтаційна поляризація води, молекули якої мають відносно 
малу масу, відповідає γ-дисперсії (частоти біля 20 ГГц ). Великі 
полярні органічні молекули, наприклад, білки, мають значну масу і 
встигають реагувати на змінне електричне поле з частотою 1-10 МГц. 
Це відповідає β-дисперсії. При α-дисперсії відбувається поляризація 
цілих клітин, і α-дисперсії відповідає область низьких частот (0,1-10 кГц). 
У цій області ємкісний опір мембран дуже великий, тому переважають 
                                                
17 Д і е л е к т р и ч н а  п р о н и к н і с т ь  = відношенню сили взаємодії зарядів у 
вакуумі до сили цих самих зарядів на тій же відстані в середовищі. 
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струми, що огинають клітини і протікають через оточуючі клітини 
розчини електролітів. 

Таким чином, області α-, β-, γ-дисперсії імпедансу пояснюються 
тим, що із підвищення частоти змінного електричного поля все менше 
структур буде реагувати на зміну цього поля і меншим буде значення 
поляризованості:  

 при низьких частотах (0,1-10 кГц) на зміну поля реагують 
усі структури (α-дисперсія); 

 з підвищенням частоти (1-10 МГц) реагують великі 
молекули – диполі органічних сполук і молекули води (β-дисперсія); 

 при високих (біля 20 ГГц) частотах реагують тільки 
молекули води (γ-дисперсія). 

При цьому у всіх випадках має місце електронна поляризація.  
Звідси, згідно з (10.1.2.), з підвищенням частоти буде зменшуватися 

електрична проникність, а звідси і електроємність С, що призведе до 
підвищення ємкісного опору Rе і імпедансу Z, тому на фоні 
загальноспадаючого вигляду залежності Z = f (ω), з’являються області 
з меншим Z (α-, β-, γ-дисперсії). 

Частотна залежність імпедансу дозволяє оцінити життєздатність 
тканин організму, що важливо знати для пересадки (трансплантації) 
тканин і органів. Різниця в частотних залежностях імпедансу є також у 
випадках здорової і хворої тканин. Імпеданс тканин залежить також 
від їх фізіологічного стану. Так, чим більшим є приток крові до 
тканин, тим меншим є їхній опір. Діагностичний метод, який 
заснований на реєстрації зміни імпедансу тканин, називається 
р е о г р а ф і є ю  (імпеданс-плетизмографія). Принциповою основою 
цього методу є залежність змін опору від змін кровонасичення у тій 
ділянці тіла людини, що вивчається. 

За допомогою цього методу отримують реограми головного мозку 
(реоенцефалограма), серця (реокардіограма), магістралей судин, 
легенів, печінки і кінцівок.  

Потрібно зазначити, що знання пасивних електричних 
властивостей біологічних тканин важливе при розробці теоретичних 
основ методів електрографії органів і тканин, бо електричний струм, 
що створюється струмковими діполями, проходить крізь них. Крім 
того, уява про дисперсію імпедансу дозволяє оцінити механізм дії 
струмів і полів, які використовуються у терапевтичних цілях. 

Використання змінного струму і електромагнітного поля в 
медичних цілях. Прогрівання організму високочастотними 
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електромагнітними коливаннями має ряд переваг перед звичайною 
грілкою через утворення тепла у внутрішніх частинах організму та 
виникнення внутрішньомолекулярних процесів, які призводять до 
специфічних (збуджуючих) впливів. Крім того, підбираючи відповідну 
частоту, можна здійснити термоселективний вплив та, регулюючи 
потужність генератору, можна дозувати нагрівання.  

Першими методами високочастотної терапії, які увійшли в 
практику ще на початку XX століття, були д а р с о н в а л і з а ц і я  (яка 
запропонована французьким фізіологм і лікарем Д’Арсонвалем) і 
д і а т е р м і я . При місцевій дарсонвалізації використовується вплив 
крізь шкіру і доступні слизові оболонки слабким високочастотним 
розрядом, який утворюється між поверхнею тіла і спеціальним 
електродом. При цьому застосовують струм частотою 100-400 кГц, 
силою 10-15 мА і напругою десятки кВ. Лікувальний ефект при цьому 
пов’язують з дією легкого подразнення нервових рецепторів шкіри або 
слизистих оболонок, які знаходяться в зоні розряду. 

Д і а т е р м і я  (наскрізне прогрівання) – це отримання теплового 
ефекту в тканинах, які лежать достатньо глибоко. При діатермії 
використовується джоулево тепло, яке виділяється при проходженні по 
тканинам організму високочастотного струму (частота порядку 1-2 МГц, 
напруга 100-150 В, сила – 1-1,5 А). При цьому електроди у вигляді 
свинцевих пластинок накладаються безпосередньо (без прокладок) на 
поверхню тіла і проводами з’єднуються з виводами терапевтичного 
контуру апарату. При цьому сильно нагріваються шкіра, жир, кості, м’язи 
(через те, що в них найбільший питомий опір). Менше нагріваються 
органи, які багаті на кров і лімфу: легені, печінка, лімфовузли. 
Недостатком діатермії є непродуктивне виділення тепла у шари шкіри 
і підшкіряної клітчатки. Протягом багатьох років діатермія була 
основним методом високочастотної терапії, яка забезпечує безпосереднє 
прогрівання тканин і органів, які знаходяться на глибині тіла. Однак 
контактне накладання електродів має ряд незручностей, і сьогодні 
діатермія замінюється більш вдосконаленим і безконтактним методом 
індуктотермії. 

Високочастотні струми використовуються також у хірургічних 
цілях: для з’єднання (діатермокоагуляція) і розсічення (діатермотомія) 
тканин. Д і а т е р м о к о а г у л я ц і я  – припікання, «зварювання» 
тканин під дією тепла, яке виділяється під точковим електродом. При 
цьому використовується щільність струму 6-10 мА/мм2, у результаті 
чого температура тканини підвищується і тканина коагулює. 
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Д і а т е р м о т о м і я  – розсічення тканин за допомогою електроду 
у формі леза. При цьому щільність струму складає 40 мА/мм2. 

Імпульсні струми використовують також для стимуляції серця, 
нервових волокон, м’язів з метою оновлення їх скорочувальної функції 
або функції провідника. Так, пропускання крізь серце короткочасних 
імпульсів струму (порядку мілісекунд) силою 10 А викликає рівномірну 
деполярізацію мембран серцевого м’язу, відбувається одночасне 
синхронне скорочення всіх волокон м’язу, що триває протягом всього 
часу дії струму. Потім може повністю відновитися діяльність серця. На 
цьому заснований метод дефібриляції, коли через фібрілююче серце 
пропускають великий за величиною імпульс струму тривалістю в 
десятки мілісекунд. При реанімації для цих цілей використовують 
спеціальний апарат – д е ф і б р и л я т о р . Залежно від амплітуди, 
тривалості і форми імпульсів струм може викликати різну фізіологічну 
дію на організм. 

 
§ 8.3. БІОЛОГІЧНА ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА МАГНІТНОГО 

ПОЛІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ 
 

Біоефекти при дії змінного електричного поля. Змінне електричне 
поле викликає поздовжні коливання вільних зарядів у провіднику й 
обертальні коливання молекул у діелектрику. Ці процеси 
супроводжуються виділенням тепла. 

Якщо у змінному електричному полі перебуває провідник (наприклад, 
електроліт), то високочастотне поле викликає коливальний рух іонів, 
тобто струм провідності, який супроводжується тепловим ефектом з 
виділенням тепла. Кількість тепла q, яка виділяється за 1 с в 1 м3 
тканини пропорційна квадрату амплітуди напруженості електричного 
поля Em і зворотно пропорційна питомому електричному опору ρ:  

2

2
mEq   (8.3.1.) 

Якщо у змінному електричному полі з амплітудною напруженістю Е 
перебуває діелектрик з відносною діелектричною проникністю  , то під 
дією змінного електричного поля відбуваються орієнтаційна й структурна 
поляризації молекул. При цьому виникає коливальний рух молекул, що 
супроводжується виділенням тепла (діелектричні втрати). Кількість тепла, 
що виділилася при цьому, залежить від кругової частоти поля ω і кута δ, 
на який коливання молекул відстають по фазі від коливань 
напруженості поля (цей кут називається кутом діелектричних втрат):  



Основи біофізики і біомеханіки 

213 

2

.2...
0  tgEq m  (8.3.2.) 

Біоефекти при дії змінного магнітного поля. Якщо у змінному 
магнітному полі перебуває провідник, то в результаті явища електро-
магнітної індукції в ньому виникають вихрові струми (струми Фуко), що 
нагрівають об’єкт. Кількість тепла, що виділяється за 1 с в 1 м3 
речовини, визначається співвідношенням: 

,
2

2.2.



 Bk
q   (8.3.3.) 

де В – амплітудне значення магнітної індукції;   – кругова частота; ρ – 
питомий електричний опір тканини; k – деякий коефіцієнт, що враховує 
геометрію тіла. 

Використання змінного електричного поля в медичних цілях. У 
тканинах, які знаходяться в змінному електричному полі (рис. 9.3.1.), 
виникають струми провідності у провідниках і частково в діелектрику, 
а також має місце зміна поляризації діелектрика. 

Одним з розповсюджених методів високочастотної терапії є вплив 
високочастотним електричним струмом УВЧ (УВЧ-терапія). При 
цьому відповідна частина тіла розміщується між двома плоскими 
ізольованими електродами, які утворюють конденсатор і які не 
торкаються тіла. 

 

 
Рис. 8.3.1. Схема розміщення тканини при впливі полем УВЧ 

 
При цьому тканини організму підвернені дії високочастотного (40-

50 МГц) електричного поля, яке утворюється між електродами. В 
електролітах високочастотне поле викликає струм провідності, який 
супроводжується виділенням тепла з кількістю, що визначається за 
8.3.1, а в діелектриках відбувається орієнтаційна та структурна 
поляризація молекул. Обертальні коливання поляризованих молекул 
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супроводжуються витратами енергії на подолання сил зв’язку між 
молекулами, які утримують молекули в рівноважному стані. Ці 
діелектричні втрати визначаються за 9.3.2. Співвідношення між 
кількостями тепла, котре виділяється у розчині електроліту і в 
діелектрику, залежить як від їхньої природи (для розчину електроліту 
ще й від концентрації), так і від частоти поля. 

При частоті поля, прийнятій у терапевтичному методі (40 МГц), 
при невисокій концентрації тканинних електролітів і при відносно 
значних втратах у тканинах-діелектриках нагрівання діелектричних 
тканин організму відбувається більш інтенсивно, ніж тканин, котрі 
проводять струм. Цим, наприклад, тепловий ефект при УВЧ-терапії 
відрізняється від інтуктотермії. 

Обертальні коливання полярних молекул або окремих частин 
органічних молекул, які виникають у змінному (УВЧ) електричному 
полі, здійснюють значний вплив на фізіологічний стан клітини (цю дію 
поля називають осциляторною), тому при УВЧ-терапії тепловий ефект 
не завжди є головною метою процедури. У багатьох випадках важливим є 
значний вплив на фізіологічний стан клітини, що змінюється під 
впливом коливань полярних молекул або окремих частин органічних 
молекул у змінному УВЧ електричному полі. 

Використання змінного магнітного поля в медичних цілях. 
Якщо розмістити біологічну тканину у змінному магнітному полі, яке 
утворюється струмом, що протікає з частотою 10-15 МГц по спіралі з 
гибкого кабелю, яка охоплює певну ділянку тіла і служить своєрідним 
електродом (рис. 8.3.2.), то внаслідок явища електромагнітної індукції 
в тканинах, які проводять струм, утворюються вихрові струми 
(струми Фуко), які і нагрівають цю тканину. Нагрівання області тіла 
при дії високочастотного поля (частота 10-15 МГц) називається 
і н д у к т о т е р м і є ю .  

 

 
 

Рис. 8.3.2. Схема розміщення біологічної тканини (ділянки тіла) при 
індуктотермії 
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На рис. 8.3.3. пунктиром показані лінії магнітного струму, а 
нероздільними лініями – вихрові потоки. Вихрові струми утворюються 
переважно в тканинах, що проводять струм та які містять електроліти. 

Метод індуктотермії є тим ефіективнішим, чим вищою є частота 
змінного магнітного поля тіла. При індуктотермії сильніше нагріваються 
тканини з невеликим питомим опором: тканини, які багаті на судини, 
наприклад, м’язи; а слабше нагріваються жирові тканини.  

Зазвичай при індуктотермії застосовують місцевий вплив змінного 
магнітного поля, використовуючи спіралі або плоскі згорнуті кабелі. 
Для впливу на кінцівки застосовують циліндричну спіраль, на тулуб – 
плоску спіраль, яка накладється на відповідну ділянку тіла. 

 

 
Рис. 8.3.3. Схема утворення вихрових струмів при індуктотермії 
 
Кількість тепла, що виділяється у тканинах при індуктотерімії, є 

пропорційною квадратам частоти і індукції змінного магнітного поля 
і зворотно пропорційна питомому опору: 

q = tBktBk
mm 
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2 sinsin  ,  (8.3.4) 

де k – коефіцієнт, який залежить від розмірів тканини, В – магнітна 
індукція у всіх точках, ρ – питомий опір тканини, ω – частота струму. 

Лікування вихровими струмами можливо також при з а г а л ь н і й  
д а р с о н в а л і з а ц і ї . В цьому випадку пацієнта розміщують у 
клітці-соленоїді, крізь витки якої пропускають імпульсний струм 
високої частоти.  

Використовується також індуктотермія при УВЧ магнітному полі.  
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§ 8.4. БІОЛОГІЧНА ДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ 
 
Біологічні тканини і органи, як складні біологічні системи з 

певними електричними властивостями, піддаються також впливу 
електромагнітного випромінювання, а деякі ефекти від цього впливу 
використовується у медичних цілях (табл. 8.4.1.). 

Механізм біологічної дії електромагнітних хвиль радіочастотного 
діапазону. Природними джерелами хвиль радіочастотного діапазону є 
Сонце, планети та інші космічні об’єкти. З них найбільшу інтенсивність 
має сонячне випромінювання, щільність потоку енергії якого при 
входженні до атмосфери Землі складає 1 360 Вт/м2. У радіозв’язку, 
промисловості, медицині широко використовують штучні джерела 
радіовипромінювання. Вплив мікрохвильового випромінювання на 
біооб’єкти вивчають, використовуючи в якості джерел електромагнітного 
випромінювання клістрони, магнетрони та ін. 

З усього радіохвильового спектра (табл. 12.1.) виділяються деци-
метровий, або ультрависокочастотний (УВЧ) діапазон (λ = 1...0,01м, υ = 
3.108...3.109Гц), і с а н т и м е т р о в и й , або зверхвисокочастотний 
(ЗВЧ) діапазон (λ = 10-1...10-2м, υ = 3.109...3.1010Гц). 

Мірою інтенсивності I мікрохвильового випромінювання є щільність 
потоку енергії випромінювання (модуль вектора Пойтинга): 

 ,HEI


  (8.4.1.) 

де Е – напружність електричного поля, Н – напружність магнітного 
поля. Щільність потоку вимірюється у Вт/м2. 

Іноді при дослідженні впливу випромінювання на речовину корис-
туються питомими значеннями поглинутої енергії в одиниці об’єму або 
одиниці маси речовини, що вимірюють відповідно у Вт/м3 або Вт/кг. 
Кількість поглинутої енергії одиницею маси об’єкта називають д о з о ю  
о п р о м і н е н н я  (Дж/кг). 

Електромагнітне випромінювання, особливо у ЗВЧ діапазоні, підвищує 
температуру тканини на деяку величину T, причому T є прямо 
пропорційною питомій поглиненій потужності P. Це дозволяє визначити 
поглинену потужність ЗВЧ-випромінювання в залежності від нагрівання 
тканини за формулою: 

,4186
t
TCP 

  (8.4.2.) 

де С – питома теплоємність речовини, t – час опромінення. 
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Таблиця 8.4.1 
Електромагнітне випромінювання: дія на біологічні об’єкти і застосування в медицині [33] 

 Радіохвилі довгі, 
середні, короткі, 

УВЧ, ЗВЧ 

Інфрачервоне 
випромінювання 

Видиме світло Іонізуюче випромінювання 
Ультрафіолетове Рентгенівське Гамма-

випромінювання 
Довжина хвилі, м 108...10-3 10-3...7,6.10-7 7,6.10-7...3,8.10-7 3,8.10-7... 10-8 10-7... 10-12 10-10... 10-13 і менше 
Полоса частот, м 3...3.1011 3.1011 ... 3,95.1011 3,95.1011... 

7,9.1014 
7,9.1014... 3.1016 3.1016... 3.1020 3.1018... 3.1021 і більше 

Енергія кванту, 
еВ 

1,24.10-14...1,24.10-3 1,24.10-3...1,63 1,63...3,27 3,27...1,24.102 12,4...1,24.106 1,24.104... 1,24.107 

Дія на речовину Виникнення 
струмів 

провідності; 
поляризація 
діелектриків. 

Тепловий ефект 

Коливання ядер і 
обертання молекул 

Збудження 
молекул 

Збудження і іонізація 
молекул 

Іонізація за рахунок 
фото- і комптон-ефектів 

Іонізація за рахунок 
фото- і комптон-
ефектів, утворення пар 

Біологічний 
ефект 

Порушення 
водневих зв’язків і 

гідрофобних 
взаємозв’язків; 

зміна гідратації і 
конформації 

макромолекул 

Тепловий ефект. 
Активація 

терморецепторів у 
тварин 

Зоряна реакції 
у тварин; 

фотосинтез у 
рослин 

Синтез вітамину D і 
пігменту меланіну у 

людини. 
Канцерогенез. 

Бактерицидний ефект 

Первинні і вторинні радіобіологічні ефекти, які 
призводять до пошкодженню окремих 

біологічних молекул і організму в цілому 

Застосування в 
терапії 

Лікувальне 
прогрівання УВЧ- і 

СВЧ-хвилями 
(УВЧ- і СВЧ-

терапія) 

ІЧ-прогрівання Лазерна 
терапія 

УФ-терапія шкіряних і 
онкологічних 
захворювань 

Рентгенотерапія Гамма-терапія 

Застосування в 
клінічній 
діагностиці 

Тепловізійні методи діагностики Методи діагностики, які засновані на 
явищі люмінісценції 

Рентгендіагностика; 
рентгенографія і 
рентгеноскопія, 

компьютерна томографія 

Радіонуклідні методи 
діагностики 
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Енергія мікрохвильового випромінювання (1,24.10-6...1,24.10-4 еВ) є 
недостатньою для виникнення електронно-збуджених станів. Тому 
вплив мікрохвильового випромінювання на живі організми викликає 
теплові і нетеплові ефекти. 

Тепловий ефект електромагнітного поля визначається його 
впливом як на іони, так і на нейтральні частинки. У першому випадку 
змінні поля викликають змінні струми провідності у тканинах, що 
супроводжується виділенням джоулева тепла. У другому випадку 
електричне поле викликає поляризацію нейтральних молекул і 
виникнення струмів зміщення.  

Коливання частиць у змінному полі супроводжується тертям, а 
через це – виділенням теплової енергії. Зі зменшенням частоти 
зовнішнього поля відповідно зменшується частота коливань частиць і 
теплові втрати є меншими. З іншого боку, при збільшенні частоти 
електрони (у випадку деформаційної поляризації) або молекули (у 
випадку орієнтаційної поляризації) можуть не встигати змінювати своє 
положення у просторі, що також знижує теплові втрати. З цього маємо, 
що при деякому значенні частоти коливань тепловий ефект буде 
максимальним (резонанс поглинання). Це спостерігається у випадку 
співпадання частоти зовнішнього поля із зовнішньою частотою коливань 
частиці. Наприклад, у випадку орієнтаційної поляризації молекул води 
максимум поглинання знаходиться на частоті 1010Гц, тобто лежить у 
зверхчастотному (ЗВЧ) діапазоні. Орієнтаційна поляризація молекул 
води здійснює основний внесок у поглинання електромагнітного 
випромінювання живими організмами. Тому тканини, в яких вміст 
води є великим, нагріваються сильніше (наприклад, м’язи і кров) 
порівняно з тими, де вміст води є меншим (кісткова і жирова тканини). 

Однією з важливих характеристик електромагнітного випромінювання 
є глибина його проникнення d у тканини. З підвищенням частоти 
випромінювання і діелектричної проникності тканини, глибина 
проникнення зменшується. Чим більшим є вміст води у тканині, тим 
меншим є d. Наприклад, глибина проникнення ультрависокочастотних 
(УВЧ) хвиль (υ = 3.108...3.109 Гц) у м’язовій тканині і шкірі складає біля 
4 см, а в жировій і кістковій тканині – біля 20 см. Ці ж показники для 
ЗВЧ-хвиль (υ = 3.109...3.1010 Гц) складають вже відповідно 2 і 10 см. 

Нагрівання тканини традиційними способами і нагрівання, яке 
викликане впливом ЗВЧ-випромінювання, істотно відрізняються. В 
першому випадку відбувається нагрівання поверхневого шару, і 
проникнення тепла у більш глибокі шари залежить від теплопро-
відності тканини, в той час як УВЧ і ЗВЧ-випромінювання викликають 
нагрівання усього об’єму опроміненого об’єкта. Зі зменшенням довжини 
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хвилі зменшується глибина проникнення випромінювання у тканину, 
що викликає нагрівання лише поверхневих шарів.  

Використання електромагнітних хвиль радіочастотного діапазону 
у медичних цілях. Об’ємний тепловий ефект ЗВЧ-, а також УВЧ-
випромінювання широко використовується в медицині. Фізіо-
терапевтичні методи, які засновані на використанні електромагнітних 
хвиль ЗВЧ діапазону, залежно від довжини хвилі отримали дві назви: 
мікрохвильова терапія (частота – 2 375 МГц, довжина хвилі – 12,6 см) 
і ДЦ-терапія (частота – 460 МГц, довжина хвилі – 65,2 см).  

Первинна дія ЗВЧ хвиль зумовлена коливаннями іонів у розчинах 
електролітів, а також атомів або молекул у полярних діелектриках, 
які викликаються змінним високочастотним електромагнітним полем 
хвилі, що проникає всередину об’єкта. При цьому в одиниці тканини 
виділяється кількість тепла, яка прямо пропорційна відносній 
діелектричній проникненості тканини ε, круговій частоті ω і квадрату 
інтенсивності електромагнітного поля I: 

)
2

(
.

.2. Ikq   (8.4.3.) 

ЗВЧ-хвилі слабко взаємодіють зі шкірою і жировою клітковиною, а 
у м’язах і внутрішніх органах інтенсивно поглинаються. Тому м’язи і 
внутрішні органи відчувають найбільше нагрівання при мікрохвильовій 
терапії. Багато тепла виділяється в рідинах, які заповнюють різні 
порожнини. 

Нагрівання, яке викликане УВЧ- і ЗВЧ-випромінюванням, є 
неоднорідним внаслідок неоднорідності самого організму. В деяких 
місцях можуть з’являтися локальні перегрівання. Причиною цього 
явища може бути виникнення стоячих хвиль у середовищі. Іноді 
місцеве перегрівання може компенсуватися механізмами тепловіддачі. 
Наприклад, поглинання випромінювання мембранами відбувається у 4 
рази більш інтенсивніше, ніж оточуючими тканинами, однак поглинена 
енергія майже зразу ж розсіюється в оточуюче мембрану середовище. 
Найбільш чутливими органами є ті, котрі мають добру теплоізоляцію 
і/або недостатнє кровопостачання, наприклад, внутрішні органи, 
кришталик і склоподібне тіло ока. 

Пухлини також погано постачаються кров’ю, ніж оточуючі 
тканини, що затримує розсіювання тепла. Тому при ЗВЧ-опроміненні 
пухлини нагріваються в більшій мірі, ніж здорові тканини. На цьому 
засновано лікування онкологічних захворювань ЗВЧ-випромінюванням. 
Комбінація ЗВЧ-опромінення з хіміо- і радіо-терапією дає добрі результати. 
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Сьогодні відомо, що тривале ЗВЧ-опромінення викликає гіпоксію 
(знижений вміст кисню у тканинах), зниження працездатності, 
підвищення втомлюваності організму, а також ряд інших зсувів, 
особливо у нервовій і серцево-судинній системах. Дуже часто від схожих 
симптомів страждає персонал фізіотерапевтичних кабінетів, теле- і 
радіостанцій тощо.  

 
§ 8.5. БІОЛОГІЧНА ДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЧНИХ ЦІЛЯХ 

 
До електромагнітного випромінення оптичного діапазону відносять 

видиме світло, інфрачервоне випромінювання і ультрафіолетове 
випромінювання, охоплює електромагнітні хвилі з умoвними межaми 
вiд 1 нм дo 1 мм. 

Дія випромінення оптичного діапазону на біологічні системи 
полягає у наступному: 

 під дією інфрачервоного випромінювання в організмі викликається 
відчуття тепла; 

 під дією випромінювання видимого діапазону – в організмі 
відбуваються зорові реакції, фотосинтез (утворення органічних сполук 
за рахунок енергії світла), фототаксис (рух мікроорганізмів до світла та 
від нього); фототропізм (повертання листя і стеблин рослин до світла 
та від нього); 

 під дією ультрафіолетового випромінювання – в організмі 
відбувається синтез вітаміну D, можливе виникнення еритеми 
(почервоніння шкіри, яке викликане розширенням кровоносних судин 
шкіри), загар шкіри (через утворення в шкірі пігменту меланіну), а також 
канцерогенні прояви (утворення пухлин), здійснюється бактерицидний 
ефект. 

З усього діапазону електромагнітного випромінювання людина має 
рецептори лише до інфрачервоного (терморецептори) і до видимого 
випромінювання (зорові рецептори). 

Процеси, що відбуваються в біологічних системах при впливі 
випромінювання оптичного діапазону, називаються фотобіологічними. 
Виділяють наступні їхні стадії:  

 фотофізичну – поглинання кванта світла й перенесення енергії 
збудженого стану; 

 фотохімічну – хімічні перетворення молекул;  
 фізіологічну – відповідь організму на випромінювання. 
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Поглинання кванту випромінення оптичного діапазону призводить 
до порушення молекули, а отже, до підвищення її реакційної здатності, 
в результаті чого можуть відбуватися хімічні реакції, які були б 
неможливі в темряві. Такі реакції називаються фотохімічними, а 
продукти, що утворяться в них – фотопродуктами. Безпосередній 
вплив світла на хімічну речовину найчастіше призводить до утворення 
нестабільних продуктів, які в ланцюзі наступних реакцій перетворюються 
на стабільні. Ці реакції, як правило, уже не вимагають дії світла. 

В ультрафіолетовому й видимому діапазонах випромінювання 
відбуваються π–π*- і п–π*- електронні переходи. Нагадаємо, що π – це 
електрон, який бере участь в утворенні π -зв’язку, а n-електрон – це 
незв’язаний p-електрон, який не утворює хімічного зв’язку, але здатний 
переходити на збуджений рівень (π *). Тому в ультрафіолетовій і 
видимій областях спектра інтенсивно поглинають хімічні сполуки, що 
мають сполучені подвійні зв’язки й кільцеві групи, що володіють π -
електронною системою. 

Чим більше в молекулі сполучених подвійних зв’язків N, тим більшою 
є довжина хвилі λ, на яку доводиться максимум поглинання світла. 
Приблизно цю величину можна визначити за наступною формулою: 

,
2

h
lcm 

  (8.5.1.) 

де m – маса електрона, c – швидкість світла; l – довжина одного елемента 
ланцюга сполучених, подвійних зв’язків; h – постійна Планка. 

Наприклад, максимуми поглинання ненасичених жирних кислот 
приходяться на λ  220 нм, а максимум поглинання ретиналя – 
зсувається уже у видиму область. 

Вплив ультрафіолетового випромінювання на біологічні об’єкти. 
Залежно від дії на біологічні об’єкти, в ультрафіолетовому діапазоні 
виділяють три зони:  

 А-зона, або антирахітна ( = 400…315 нм), – викликає синтез 
вітаміну D; 

 B-зона, або еритемна ( = 315…280 нм), – викликає утворення 
еритерми і сприяє синтезу пігменту меланіну, який поглинає кванти 
світла і одночасно є антиоксидантом (антиоксиданти – це сполуки, які 
зв’язують вільні радикали);  

 С-зона, або бактерицидна ( = 280…200 нм), – викликає мутації, 
канцерогенез, здійснює бактерицидний ефект; енергія випромінювання 
цього діапазону (3,1-6,8 еВ) є достатньою для дисоціації та іонізації 
молекул. 
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Ультрафіолетове випромінювання з   200 нм дуже сильно 
поглинається, в тому числі і повітрям, тому його дія на біологічні 
об’єкти звичайно не розглядається. Ультрафіолетове випромінювання 
інтенсивно поглинається живими клітинами й практично не проникає 
на глибину більш ніж 1 мм. У людини ультрафіолетові промені 
поглинаються у шкіряних покривах. Тому безпосередній ефект 
ультрафіолетового опромінення позначається саме на клітинах шкіри. 

Через те, що коефіцієнти поглинання для ультрафіолету дуже 
великі, то поглинена доза D приблизно дорівнює потужності 
випромінювання W, яке потрапило на одиницю площі шкіряного 
покрову за час t: 

D=W·t (8.5.2.) 
Хвилі різних довжин призводять до різного рівня ушкоджень. 

Залежність фотобіологічного ефекту від довжини хвилі випромінення 
називається спектром дії. Спектр дії можна побудувати як для 
окремих молекул, так і для клітин (рис. 8.5.1.). 

 

 
Рис. 8.5.1. Спектри дії ультрафіолетового випромінювання:  

1 – розвиток еритеми шкіри у людини, 2 – ушкодження рослинної 
клітини, 3 – інактивація ДНК 

 
Відповідно до законів фотобіології, фотозміни в молекулі можуть 

утворитися лише при поглинанні нею кванта випромінювання. Тому 



Основи біофізики і біомеханіки 

223 

спектр дії за своєю формою збігається зі спектром поглинання тих 
молекул, які відповідають за певну хімічну або фізіологічну відповідь. 
Наприклад, спектр інактивації вірусу тютюнової мозаїки повністю 
збігається зі спектром поглинання його інформаційною РНК. Через це 
вважається, що інактивуюча дія ультрафіолету на цей вірус зумовлена 
саме ушкодженням нуклеїнових кислот. 

Біологічний ефект ультрафіолету передусім визначається змінами, 
які він викликає у структурі білків, нуклеїнових кислот, а також 
біологічних мембран. 

Амінокислоти, що входять до складу білків, мають максимуми 
поглинання в діапазоні довжин хвиль λ = 180…190 нм за рахунок 
пептидних зв’язків. Крім того, ароматичні амінокислоти: фенідаланін, 
тирозицин і триптофан мають допоміжні максимуми поглинання (λmax  = 
258, 280 й 285 нм відповідно) за рахунок ароматичних груп. Через те, 
що опромінення ультрафіолетом (як природнє, так і штучне) найчастіше 
відбувається при λ > 240 нм, та основний внесок у фотоушкодження 
білків вносять саме ароматичні амінокислоти. Дія ультрафіолетового 
випромінювання на білкові молекули здатна призвести до розриву 
дисульфідних містків між поліпептидними ланцюгами до утворення 
вільних радикалів18. Особливо ці ушкодження небезпечні, якщо торкають 
активного центра фермента, що може викликати його інактивацію. 

Поглинання ультрафіолету нуклеїновими кислотами зумовлене 
наявністю у них пуринових і пиримидинових основ (λmax =260 нм). Із 
сполук, що входять до складу нуклеїнових кислот, більш чутливими до 
дії опромінення є пиримидинові основи (цитозин, тимін й урацил), 
хоча фотопошкодження можуть виникати також у пуринових основах 
(аденін, гуанін), і вуглеводних компонентах. Фотопорушення нуклеїнових 
кислот можуть привести до появи мутацій, канцерогенезу і, навіть, до 
загибелі клітини. Часто ці порушення гальмують нормальне проходження 
процесів транскрипції і реплікації нуклеїнових кислот, що виключає 
можливість нормального поділу клітин. 

Іноді фотопорушення молекул можуть бути викликані не 
безпосереднім поглинанням випромінювання певною молекулою, а її 
взаємодією з іншою молекулою, яка поглинула квант світла і перйшла 
у збуджений стан. Сполуки, які підвищують чутливість біологічних 
об’єктів до світла, називаються фотосенсибілізаторами, а реакції, які 

                                                
18 В і л ь н і  р а д и к а л и  – це електро-нейтральні атоми або молекули, що мають 
неспарені електрони на зовнішній орбіталі. Мають високу реакційну здатність, 
утворюються в ході біохімічних реакцій і дій іонізуючого випромінювання. Здатні 
запускати ланцюгові хімічні реакції, наприклад, реакції перекісного окислювання 
ліпідів. Завдяки цьому відбуваються хімічні ушкодження молекул та атомів речовини. 
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викликані ними – фотосенсибілізованими. Фотосенсибілізованими 
реакціями виступають порушення мембранних ліпідів внаслідок 
впливу ультрафіолетового випромінювання. Це відбувається завдяки 
тому, що максимум поглинання ліпідів приходиться на   220 нм, а 
довжина хвилі традиційного УФ-випромінювання перевищує 240 нм. 
Ультрафіолетове випромінювання викликає появу в мембрані вільних 
радикалів R. (наприклад, радикалів води, амінокислот тощо), які спроможні 
викликати ланцюгові реакції перекисного окислення ліпідів.  

Порушення ліпідів підвищує іонну проникність мембрани, порушує 
її стабільність та нормальне функціонування мембранних компонентів. 
Порушені під дією ультрафіолетового випромінювання молекулярні 
структури здатні оновлюватися за допомогою р е п а р а ц і й н и х 19 
с и с т е м  організму, але здатність останніх залежить від багатьох факторів.  

Використання випромінювання оптичного діапазону в 
медичних цілях. Оптичне випромінювання широко використовується 
при лікуванні і при діагностиці ряду захворювань. Наприклад, тепловий 
ефект інфрачервоного випромінювання ближньої області (λ = 0,76...2,5 мкм) 
використовують для прогрівання проверхневих шарів тіла (на глибині 
біля 2 см). В якості джерела використовуються спеціальні лампи. 
Терморегулююча система організму для охолодження нагрітої ділянки 
підсилює кругообертання в ньому, що і викликає терапевтичний ефект.  

Невеликі дози ультрафіолетового опромінення роблять сприятливу 
дію на серцево-судинні, ендокринну, нейрогуморальну, дихальну системи. 
Однак молекулярний механізм такого впливу ультрафіолету, в більшості 
випадків, точно невідомий. 

Комбінована дія фотосенсибілізаторів псораленів й ультрафіолетового 
опромінення А-тони (так називана ПУФА-терапія) широко використо-
вується іноді, як єдиний ефективний метод, при лікуванні ряду 
шкірних захворювань, наприклад, псоріазу, деяких форм облисіння 
(гніздна плішивість). Однак ПУФА-терапія має ряд побічних ефектів, 
наприклад, призводить до утворення еритеми, едеми. 

Випромінювання гелій-неонового лазера (λ = 632 нм) застосовується 
для прискорення загоєння ран. У хірургії використаються лазерні 
скальпелі, здатні викликати високотемпературне руйнування тканини з 
одночасною коагуляцією білка. Такі операції протікають безкровно й 
широко практикуються при лікуванні відшарування сітківки, глаукоми 
(лазером проколюються мікроскопічні отвори діаметром 50-100 мкм, 
що викликає відтік внутрішньоочної рідини й знижує внутрішньоочний 
тиск). 
                                                
19 Репарація – це ліквідація молекулярних ушкоджень. 
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Фотосенсибілізатор гематопоферин і його похідні використовують 
при лікуванні злоякісних пухлин, бо виявлено, що ці сполуки 
накопичуються винятково в пухлинних клітках й відсутні в здорових. 
Сенсибілізатори підвищують чутливість пухлини до дії видимого 
світла, опромінення яким призводить до її загибелі. Даний метод 
фотохіміотерапії викорисовують при лікуванні пухлин як шкіри, так і 
внутрішніх органів. В останньому випадку опромінення проводиться 
за допомогою спеціальних світловодів. 

Нагромадження в пухлинах гематопорферинів використають і при 
діагностиці онкологічних захворювань, тому що люмінесценція цих 
молекул дозволяє визначити розміри пухлини. 

Ультрафіолетове випромінювання великої потужності робить 
бактерицидний ефект, що використовується при стерилізації медичних 
інструментів і приміщень. Як джерело випромінювання, застосовуються 
спеціальні бактерицидні лампи. 

 
§ 8.6. БІОЛОГІЧНА ДІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

ТА ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЧНИХ ЦІЛЯХ 
 
Особливості взаємодії з організмом людини іонізуючого випро-

мінення різних видів. Різні види випромінювань супроводжуються 
вивільненням різної кількості енергії й мають різну проникаючу здатність, 
тому вони роблять неоднакові впливи на тканини живого організму. 
Альфа-випромінювання20, яке являє собою потік важких часток, що 
складаються з нейтронів і протонів (ядра атомів гелію), практично мало 
проникають крізь зовнішній шар шкіри, утворений відмерлими клітинами. 
Тому воно не представляє небезпеки доти, доки радіоактивні речовини, 
                                                

20 α – частка складається з 2 нейтронів і 2 протонів (ядра атому гелію) – це 
достатньо важка частка (в 7 500 разів важча за електрон). Має високу величину ЛПЕ 
(лінійна передача енергії – кількість енергії (Дж), яку передано речовині при взаємодії 
випромінювання й речовини на одиницю довжини треку: [ЛПЕ]=1Дж/м). Проходячи 
крізь речовину, ця важка частка рухається дуже повільно і тому має достатньо часу для 
іонізації атому середовища, через яку проходить. Через те, що α-частка має заряд +2, то 
вона буде звільняти енергію у 4 рази швидше протона (втрата енергії при русі частки 
дорівнює квадрату заряду частки). Через те, що мають малу швидкість руху і мають 
коротку довжину пробігу, α – частиці всю свою енергію віддають на короткій відстані, а 
їх рух має вид коротких прямих щільних треків. Пробіг α-частки енергії 1 МеВ у повітрі 
дорівнює декільком см; в біологічній тканині – декільком десятків мкм. Саме через те, 
що α-частки (мають велику щільність іонізації) віддають усю свою енергію на коротких 
ділянках руху, вони складають велику небезпеку з біологічної точки зору у випадках 
проникання в клітину, що може статися при безпосередньому контакті з ізотопами, які 
випромінюють α-частки (при внутрішньому їх поглинанні).  
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що випускають -частки, не потраплять всередину організму через 
відкриту рану, з їжею або через процес вдихування повітря; тоді вони 
стають надзвичайно небезпечними.  

Бета-випромінювання21 має більшу проникаючу здатність: воно 
проходить у тканини організму на глибину 1-2 см.  

Проникаюча здатність гамма – випромінювання22, що поширюється 
зі швидкістю світла, дуже велика: його може затримати лише товста 
свинцева або бетонна плита.  

Ушкоджень в організмі від випромінення буде тим більше, чим 
більше енергії передається тканинам, тобто чим більшу він отримує 
дозу D. Дозу випромінювання організм може одержати від будь-якого 
джерела випромінювання незалежно від того, чи перебувають 
радіонукліди поза організмом або всередині його. Кількість енергії 
випромінювання, яка передана одиниці маси тіла (тканинам організму), 
що опромінюється, називається поглинутою дозою Dп. Ця величина 
виміряється у системі СІ в Греях (1 Гр = 1 Дж/кг), позасистемна 
однини ця – рад (1 рад = 0,01 Гр). Але ця величина не враховує те, що 
при однаковій поглинутій дозі, -випромінювання є набагато 
небезпечнішим за -, - випромінювання.  

                                                
21 β – випромінювання – це також корпускулярне випромінювання електронів (β- – 

розпад) або позитронів (β+ – розпад). β- – розпад супроводжуєть викиданням електрона з 
ядра, що утворюється через перетворення нейтрона в протон. β+ – розпад 
супроводжується аналагічно викиданням позитрону, під час перетворення протона на 
нейтрон (утворення елемента за періодичною системою на 1 попереднього). Через 
невелику масу β-частка може проникати на більші глибин у речовині, ніж α-частки (має 
більшу здібність пронікання). Але рух її в речовині не є прямоленійним (завдяки 
одиночному заряду). Максимальна іонізація відбувається у кінці руху β-частки, коли 
енергія достатньо знижується і рух сповільнюється (до декількох сотен еВ). Завдяки 
тому, що β-частки мають достатнью довжину пробігу, то вони можуть визивати як 
внутрішнє опромінення організмів, так і зовнішнє. 
 

22 Гамма- і рентгенівське випромінювання – це електромагнітне випромінювання, 
яке складається з потоку квантів, які мають конкретну велечину енергії і спроможні 
проводити іонізацію. Внаслідок хвильової структури, ці види іонізуючих випро-
мінювань мають великі довжини вільного пробігу в речовині і характеризуюються 
найбільшою здібностю пронікання. Іонізуюча здібність (через відсутність взаємодії) 
значно менша, ніж α- і β-часток. Це безпосередньо іонізуюче випромінювання: тому що 
фотони самі не формуюють треків у середовище, але внаслідок зіткнення фотонів з 
атомами виникають заряджені частки (електрони високих енергій), які і спричиняють 
формування треку. Таким чином при проходженні через речовину частина енергії 
фотонів переходить в енергію вторинних заряджених часток (електронів, позитронів), а 
частина – в енергію вторинного фотонного випромінювання (характеристичне розсіяне 
випромінення). 
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Для оцінки біологічного ефекту потрібно кількісно оцінити передачу 
енергії іонізуючого випромінювання атомам і молекулам організму. 
Для цього використовується поняття л і н і й н о ї  п е р е д а ч і  е н е р г і ї  
(ЛПЕ) – це кількість енергії, яку передано в актах взаємодії 
випромінювання і організму на одиницю довжини треку [ЛПЕ] = 1 Дж/м 
(позасистемна одиниця – еВ/нм).  

Зрозуміло, що значення ЛПЕ істотно залежить від енергії фотонів 
або часток, і для іонізуючих випромінювань різних типів значно 
розрізняються:  

– для γ-променів (з енергією ~1,2 МеВ): 0,3 кеВ/нм; 
– для β-часток (з енергією ~1 МеВ): 0,25-0,3 кеВ/нм; 
– для α-часток (з енергією ~5 МеВ): 100 кеВ/нм. 
Через це випромінювання альфа-часток належить до щільноіонізуючих 

випромінювань (тобто для якого характерні великі значення ЛПЕ та 
висока щільність іонізації), а випромінювання β-часток та гамма-
випромінювання з низькою енергію випромінювання – до рідкоіонізуючих 
випромінювань. Просторовий розподіл іонів для випромінювань з 
різними ЛПЕ (щільно та рідкоіонізуючих випромінювань) також сильно 
відрізняється (рис. 9.6.1.).  

Для випромінювань з низькими значеннями ЛПЕ опромінення 
речовини є більш рівномірним, ніж у разі дії щільноіонізуючих променів, 
коли формуються ділянки з високою щільністю розташування іонів. 
Це відіграє певну роль на характері радіаційно-хімічних ушкоджень у 
разі опромінення рідко- і щільноіонізуючим випромінюваннями: за 
рідкого розташування іонів значні мікрооб’єми речовини не одержують 
якої б то не було порції енергії й залишаються неушкодженими, 
натомість щільноіонізуюче опромінення спричинює локальні масові 
ураження молекул, що буде позначатися на ефективності репараційних 
процесів у клітині. Зрозуміло, що для щільно іонізуючих випромінювань 
ці процеси або важко, або зовсім неможливі. Це і лежить в основі 
відмінності біологічної ефективності рідко- і щільноіонізуючих 
випромінювань. 

Для характеристики біологічної реакції організму на той чи інший 
тип іонізуючого випромінювання введено поняття відносної біологічної 
ефективності випромінювання (ВБЕ). ВБЕ виражає відносну 
ефективність випромінювання до дози стандартного типу випро-
мінювання. Тобто визначаючими ВБЕ показниками певного виду 
випромінювання є: лінійна передача енергії (ЛПЕ), щільність іонізації 
та довжина треку. Через те, що ВБЕ залежить від кількості іонізацій і 
розподілу їх за траекторією, частки з високою ЛПЕ на одиницю дози 
зашкодують більше, ніж випромінювання з низькою ЛПЕ. 
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Кількісно ВБЕ виражають через коефіцієнт якості випро-
мінювання (keq) – коефіцієнт, який характеризує відносну ефективність 
дії радіації з різними значеннями ЛПЕ щодо певного біологічного 
ефекту (табл. 8.6.1.). 

 
Таблиця 8.6.1.  

Значення коефіцієнтів якості випромінювання keq 
γ-рентген-випромінювання 1 
β-випромінювання 1 
α-частки 20 
Протони (понад 2 МеВ) 5 
Нейтрони (до 10 кеВ) 
(10-100 кеВ)  
(100 кеВ-2 МеВ)  

5 
10 
20 

 
Якщо Dп – поглинута організмом доза (кількість енергії, Дж) 

певного типу випромінювання, то величина keq Dп відображає характер 
дії на організм певного виду випромінення; показує, у скільки разів 
даний вид випромінювання більше впливає на біологічний ефект, ніж 
-випромінювання, при однакових дозах обох випромінювань. 

Поглинута доза, в якій враховано поправку на якість випромінювання, 
тобто добуток поглиненої дози на коефіцієнт якості випромінювання, 
називається е к в і в а л е н т н о ї  д о з о ю  Deq: 

Deq= keq Dп (8.6.1) 
Одиницею еквівалентної дози в системі СІ є зіверт (Зв): [Deq ] = 1 Зв. 

Зіверт дорівнює еквівалентній дозі, за якої добуток поглинутої дози на 
відповідний коефіцієнт зважування на тип випромінювання, дорівнює 
1 Дж/кг. Для рентгенівського, -, -випромінювань один зіверт 
відповідає поглиненій дозі 1 Дж/кг. На практиці також використається 
позасистемна одиниця еквівалентної дози, яка називається біологічний 
еквівалент радію «бер» (1 бер = 0,01 Зв).  

Дозу випромінювання, віднесену до одиниці часу, називають 
потужністю дози. Якщо за інтервал часу від t1 до t2 середовище одержало 
дозу D, то середня потужність дози Р визначається, як: 

21 tt
DP


 . 

При рівномірному опроміненні всього тіла організму інтенсивність 
прояву радіобіологічного ефекту інакша, ніж у випадку, коли 
опромінення зазнає окремий орган чи тканина або коли опромінення 
окремих тканин неоднорідне (тобто різною є поглинена доза). Зрозуміло, 
що наслідки від опромінення усього тіла, в основному, будуть 
більшими, ніж при опроміненні одного органа. 
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Для порівняння ефектів від опромінення конкретного органа чи 
тканини живого організму з ефектами від опромінення всього тіла 
організму в радіобіології використовують поняття ефективної 
еквівалентної дози випромінювання Def. [Def ] = 1 Зв.  

Ефективна еквівалентна доза випромінювання – це зважена сума 
еквівалентних доз на різні органи чи тканини: 

Def = ∑ωi 
.Deq

 (8.6.2) 
де ωi – зважуючий коефіцієнт, Deq – еквівалентна доза на окремий 
орган чи тканину, Зв. 

Зважуючий коефіцієнт пов’язує стохастичний23 ризик від опромінення 
окремого органу чи тканини з загальним ризиком при рівномірному 
опроміненні усього тіла. Наприклад, при однаковій еквівалентній дозі 
опромінення, виникнення рака легенів більш імовірно, ніж щитовидної 
залози, а опромінення статевих залоз особливо небезпечно через ризик 
генетичних ушкоджень.  

Міжнародним Комітетом з радіаційного захисту (МКРЗ) (Публікація 
№ 60) рекомендовані такі значення зважуючих коефіцієнтів: для гонад – 
0,25; для кісткового мозку, легенів, шлунку – 0,12; для молочної залози – 
0,15; для печінки, щитоподібної залози – 0,05; для шкіри – 0,01; для 
решти органів – 0,05. 

Поглинута, еквівалентна й ефективна еквівалентна дози описують 
лише індивідуально одержувані дози. Підсумував індивідуальні ефективні 
еквівалентні дози, отримані групою людей, знаходять колективну 
ефективну еквівалентну дозу, що виміряється в людино-зівертах (люд-Зв). 
Така ієрархія понять являє собою логічно послідовну систему й 
дозволяє відбити особливості впливу різних видів випромінювань на 
людський організм.  

Механізм дії іонізуючого випромінювання. В результаті впливу 
іонізуючого випромінювання на організм людини в тканинах можуть 
відбуватися складні фізичні, хімічні й біологічні процеси. Для 
з’ясування ефектів, які наступають в живому організмі внаслідок дії на 
нього іонізуючого випромінювання, потрібно з’ясувати, які процеси 
відбуваються з будь-якою речовиною (а значить, і з живим організмом) 
при впливі на неї іонізуючого випромінювання. 

Механізм поглинання енергії різних за своєю фізичною природою 
випромінювань (корпускулярного або електромагнітного) неоднаковий, 
але результат взаємодії іонізуючих випромінювань будь-яких типів з 
речовиною виражається через наступні послідовні етапи цієї взаємодії. 
                                                
23 Стохастичний – це ймовірністний ризик, тобто ймовірність виникнення якого 
залежить від дози. 
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Первинним фізичним актом взаємодії іонізуючого випромінювання з 
біологічним об’єктом є і о н і з а ц і я 24. Саме через іонізацію 
відбувається передача енергії об’єкта. Не завжди передача енергії 
атомам чи молекулам завершується утворенням іонів, можливим є 
утворення атомів чи молекул у стані збудження (або з б у д ж е н и х 25 
атомів чи молекул). Завдяки цим двом процесам (іонізації та збудження), 
перший етап впливу іонізуючого випромінювання на будь-який об’єкт 
має назву фізико-хімічного етапу.  

Ф і з и ч н е  п о я с н е н н я  I  е т а п у  д і ї  і о н і з у ю ч о г о  
в и п р о м і н ю в а н н я .  

Е ф е к т  і о н і з а ц і ї  полягає в тому, що заряджена частка 
електрично взаємодіє з електроном на зовнішній орбіталі атома чи 
молекули речовини, крізь яку вона пролітає, що призводить до розриву 
зв’язку цього електрону з відповідним атомом чи молекулою. Завдяки 
іонізації відбувається передача енергії випромінювання електронам 
зовнішніх орбіталей у такій кількості, що електрони відриваються від 
молекули чи атома й переносяться у середовищі. Тобто для того, щоб 
відбулася іонізація потрібно, щоб кількість енергії, яку передано атому 
чи молекулі, мала перевищувати енергію зв’язку електрона зі своїм 
атомом чи молекулою (енергія, яка при цьому витрачається (тобто для 
відриву електрона від атома чи молекули) – називають 
п о т е н ц і а л о м  і о н і з а ц і ї  Ie). Атом чи молекула при цьому втрачає 
електрон і стає позитивно зарядженим іоном, а разом з відірваним 
електроном вони утворюють пару іонів. 

Якщо електрону передано енергії більше, ніж йому потрібно для 
відриву від атому, то він є здатним іонізувати інші атоми середовища 
(це буде тривати доти, доки він не витратить повністю свою кінетичну 
енергію і не приєднається до нейтральної молекули з утворенням 
негативного іону). Таким чином, внаслідок повної передачі енергії 
іонізуючої частинки (α-, β-), в поглинаючому середовищі утворюється 
багато пар іонів. 

Крім іонів, у поглинаючому середовищі утворюються атоми чи 
молекули в стані збудження. Процес збудження атомів виникає, коли 
атомам чи молекулам середовища передається енергія, яка є меншою 
за потенціал іонізації – тобто її не достатньо для відриву електрону; 
при цьому вона поглинається речовиною, а атоми чи молекули 

                                                
24 Іонізація – це перетворення нейтральних атомів чи молекул на частинки, які несуть 
позитивний або негативний заряд (іони). 
25Збудження – це такий стан атомів чи молекул, коли вони мають енергію, яка більша 
ніж в основному стані, що відбувається шляхом електронних переходів (переміщення 
електрона з ближньої до ядра орбіталі – на орбіталь, яка більш віддалена від ядра). 
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переходять у стан збудження (або виникають збуджені атоми). Це 
такий стан атомів чи молекул, коли вони мають енергію, яка більша, 
ніж в основному стані, що відбувається шляхом електронних переходів 
(переміщення електрона з ближньої до ядра орбіталі – на орбіталь, яка 
більш віддалена від ядра).  

Пояснення збудженого стану. У молекулі існує система електронних 
енергетичних рівнів. Для хімічних властивостей молекули визначаль-
ними є два рівні – верхній за значенням енергії заповнена молекулярна 
орбіталь, і не заповнені орбіталі. На кожній заповненій орбіталі може 
бути два електрони, які характеризуються протилежними власними 
магнітними моментами (антипаралельні спини). Якщо ж на орбіталі 
залишається один електрон, то говорять про наявність неспареного 
електрону. Вразі поглинання молекулою енергії, яка відповідає різниці 
значень енергії верхнього заповненого й одного з незаповнених рівнів, 
то матиме місце електронний перехід. Молекула при цьому переходить у 
збуджений стан. Зі стану збудження молекула може повернутися до 
основного стану кількома способами: перетворенням енергії збудження 
на тепло (теплова конверсія), випромінюванням кванта енергії, який за 
значенням відповідає різниці енергій певних електронних рівнів 
(флуоресценція), передаванням енергії збудження іншій молекулі тощо.  

Другим етапом є хімічна стадія, на якій утворюються вільні 
радикали – електро-нейтральні атоми чи молекули з неспареним 
електроном на зовнішній орбіталі (або ті, які мають електрони з 
неспареними спінами). На прикладі молекули води (рис. 8.6.2.) показано, 
як утворюється вільний радикал ОН. під дією іонізуючого випромінювання. 
Вільні радикали є дуже реакційноспроможними, бо мають сильну 
тенденцію спарювати неспарені електрони в іншому вільному радикалі 
або видаляти цей електрон шляхом електронного випромінювання. В 
присутності кисню утвориться також вільний радикал гідроперекису 
(HO2

.) і перекис водню (H2O2
.), які є сильними окислювачами.  

Внаслідок високої хімічної активності вільні радикали й 
окислювачі швидко вступають у взаємодію з молекулами білків, 
ферментів й інших структурних елементів біотканини. В результаті 
порушуються обмінні процеси, придушується активність ферментних 
систем, сповільнюється й припиняється ріст тканин, виникають нові, 
не властиві організму, хімічні сполуки – т о к с и н и . Це приводить до 
порушень життєдіяльності окремих функцій або систем організму в цілому. 
Залежно від величини поглинутої дози й індивідуальних особливостей 
організму ці зміни можуть бути зворотніми або незворотніми. 
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Іонізуюче випромінювання 
 
 

H2O 
I етап – ф і з и к о - х і м і ч н і  п е р е т в о р е н н я : 

І о н і з а ц і я    З б у д ж е н і с т ь  
 
H2O H2O+ + e-  H2O +Е- H2O*  
H2O + e-  H2O- 
 
 
 
 
II етап – х і м і ч н і  п е р е т в о р е н н я :  
 

У т в о р е н н я  в і л ь н и х  р а д и к а л і в  
H2O+ H+ + OH .    H2O*   H . + OH .    
H2O- H . + OH - 
 
 

Р і з н і  н а с т у п н і  п е р е б у д о в и  
H . + H .  H2 
 
OH . + OH .  H2O2 (перекис водню) 
 
H2О + H .  H2 + OH . 
 

При наявності кисню: 
Іонізуюче випромінювання  
 
 
H2O + O2  OH . + HО2 .   
O2 + H .  HО2 .   
HО2 .  + HО2 .   H2O2 + O2 

O2+ e-  O2
- 

При наявності розчиненої 
речовини: 

 
HО2 .  +e-  HO2 -   
HO2 - + H+  H2O2 

 
Рис. 8.6.1 Схема перетворень молекул води під дією іонізуючого 

випромінювання 
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Хімічна стадія є дуже важливою, бо головною складовою частиною 
живих організмів, у яких інтенсивно йдуть процеси обміну речовин, є 
вода. Враховуючи той факт, що організм людини на 60-80 % складається з 
води, то первинні радіаційно-хімічні ушкодження організму пов’язують з 
утворенням електрично заряджених іонів, збуджених молекул, 
утворенням нестійких вільних радикалів та перекисних молекул. При 
чому, цей процес триває доти, доки не з’являться стабільні продукти. 
Крім того, радикали можуть діяти як безпосередньо (ушкоджуючи 
конкретні клітини), так і опосередковано (виступаючи в якості 
посередників при перенесенні енергії випромінювання біомолекулам). 
Вільні радикали також можуть реагувати з молекулами кисню, що 
призводить до «кисневого ефекту» – підвищення ефективності 
випромінювання у присутності кисню. 

Природа первинних радіаційно-хімічних ушкоджень організму 
людини. Основним процесом, який характеризує хімічну стадію в 
організмі людини, є р а д і о л і з  – хімічні перетворення молекул 
речовини (розщеплення молекули води на різні складові) з утворенням 
вільних радикалів, перекисних молекул, гідроперекисних радикалів 
тощо – тобто нестійких реакційноспроможних форм, які підлягають 
постійним змінам з утворенням нових нестабільних форм; і цей процес 
триватиме доти, доки не з’являться стабільні продукти.  

Розглянемо, що відбувається при опроміненні молекул води. Як 
вказано вище, первинними продуктами взаємодії випромінювання і 
води є іонізовані й збуджені молекули:  

1) іонізація: нейтральна молекула втрачає електрон і перетворюється 
у позитивний іон: 

H2O H2O+ + e-     (1) 
2) через поглинання надлишкової енергії молекула переходить у 

збуджений стан: 
H2O +Е- H2O*     (2) 

У випадку (1) електрон, який відлітає, взаємодіє з іншою 
нейтральною молекулою води, при цьому перетворюється у від’ємно 
заряджений іон:  

H2O + e-  H2O- 

Іонізовані та збуджені атоми чи молекули організму (H2O+ , H2O-, 
H2O*) є дуже нестійкими, вони розщеплюються і утворюються вільні 
радикали.  

H2O+ H+ + OH .  i H2O- H . + OH -  
H2O*  H . + OH . 
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утворення вільних радикалів: H., OH. 

 
Рис. 8.6.2. Утворення вільних радикалів з молекули води під дією 

іонізуючого випромінювання 

 
Таким чином, у результаті первинної дії іонізуючого випромінювання 

на чисту воду виникають дуже реакційноспроможні вільні радикали 
H . і OH ., гідратований електрон. 

Ці радикали не можуть існувати довго, з ними відбувається ряд 
наступних перебудов: наприклад, радикал водню H  може існувати 
тільки дуже короткий час - порядку 10-5, 10-6 сек. У цей час: 

– або два атоми водню поєднаються разом, утворюючи молекулу 
водню; 

– або H втратить електрон, віддавши його іншому атому, і 
перетвориться в атом водню; 

– або ж, якщо у воді розчинена якась речовина, H . може 
приєднатися до неї. 

Так само нестійким і хімічно реактивним є і вільний радикал OH , 
який є добрим окисником. 
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При наявності у воді р о з ч и н е н о г о  к и с н ю  відбувається 
утворення радикалу HO2

.  
іонізуюче випромінювання H2O+O2 OH . + HO2 

.  

або 
H .+ О2   HO2 

. 
У рідинах організму, як правило, розчинений кисень, тому утворення 

радикалу HO2
  (гідроперекисний радикал) є першим кроком перетворення 

енергії іонізуючого випромінювання на енергію хімічних реакцій. 
Вважається, що цей радикал, поєднуючись з іншим таким же 
радикалом, перетворюється на перекис водню і кисень: 

HO2 
. + HO2 

.  H2O2 + O2 
При наявності у воді розчиненої речовини радикал HO2 

. 
(гідроперекисний радикал), в силу своїх окислюючих властивостей, 
буде віднімати електрон від іншої сполуки, перебудовуючися при 
цьому в іон HO2 

-, який у всіх розчинах переходить на перекис водню: 
HO2

- + H+  H2O2 
Тобто перекис водню є одним з первинних продуктів радіолізу води. 
Таким чином (рис. 9.6.3.), при дії іонізуючого випромінювання на 

воду, внаслідок утворення вільних радикалів OH., гідроперекисних 
радикалів HO2, перекисних молекул H2O2, відбуваються процеси 
окиснення розчиненої у воді речовини, що є причиною виникнення 
наступних хімічних перебудов у молекулах і клітинах живого організму.  

У цілому продуктами радіолізу води є гідратований електрон, 
вільні радикали OH., OH.; молекули водню, перекис водню, 
гідроперекисний радикал та деякі інші сполуки, які взаємодіють з 
молекулами інших речовин, змінюючи їх, що і спричиняє виникненню 
первинних радіаційно-хімічних ушкоджень речовини під дією 
іонізуючого випромінювання. 

У загальному випадку виділяють наступні механізми перетворень 
нестабільних хімічних форм, що з’являються в первинних процесах 
радіолізу: 

1. Відщеплення атома водню з утворенням вільного радикалу: 
R – H + H  R + H2, 
R – H + OH  R + H2O. 
2. Подальші реакції залежать від того, чи є в середовищі кисень. 

У присутності кисню будуть відбуватися реакції приєднання кисню: 
R  + O2  RO2 – радикал перекису. 
3. Подальші реакції цього радикалу перекису можуть бути 

різними, наприклад: 
ROO . + RH  ROOH + R .. 
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Важливим є, які саме органічні речовини в клітинах і тканинах 
реагують у першу чергу з вільними радикалами води, внаслідок чого 
виникають перекисні сполуки. Сьогодні є багато різних поглядів на 
предмет виникнення первинних радохімічних ушкоджень клітини 
(наприклад, є думки, що початковими продуктами впливу випромінювань 
є ненасичені жирні кислоти і їх перекиси, через що продукти окису 
жирів діють токсично на клітини, з чим і пов’язують ланцюг первинних 
ланцюгових реакцій; в останній час з’явилося багато доказів, що 
унікальною структурою клітини при дії іонізуючого випромінювання є 
не лише ядро, ДНК, а і клітинна мембрана – з цим також пов’язують 
наступні ланцюгові реакції в клітині, в організмі в цілому). 

 

I. Вода без О2  

 
 

II. Вода, в якій розчинено О2  

 
 
Х – розчинена речовина  
 

Рис. 8.6.3. Схема дії іонізуючого випромінювання на воду 
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Методичні підходи в радіобіології. Теорія мішені. Теорію мішені 
було розглянуто і розвинуто в працях К. Уіммера, М. Ф. Тимофеєва-
Ресовського. Ця теорія ґрунтується на трьох принципах: влучання, 
мішені, посилювавача. 

Принцип влучання: 
1. Передача енергії іонізуючого випромінювання речовині 

характеризується дискретністю й статистичними особливостями. 
2. Молекули або складніші субклітинні структури, яким передається 

енергія випромінювання, що спричиняє їх ураження, мають неоднакове 
значення в життєдіяльності клітини. 

За принципом влучання основою променевого ураження клітини є 
випадковий акт влучання фотону або зарядженої частинки в певну її 
ділянку, де відбувається дискретне її передавання енергії випромінювання 
речовині. Тобто для інактивації26 клітини потрібно, щоб випромі-
нювання віддало певну частину своєї енергії, яке здійснюється через 
фотоефект або ефект Комптону. Таким чином передумовою влучання є 
проходження крізь клітину гамма-фону або зарядженої частинки й 
здійснення іонізації або збудження. У випадку випромінювання із малими 
значеннями ЛПЕ трек може не перетинати клітину і це може не 
супроводжуватись актами іонізації та збудження молекул не відбувається. 

Принцип мішені: інактивація клітини відбувається лише за умови 
влучання в певні її ультраструктури. Таким чином саме молекули й 
більш складні ультраструктури клітини – є структурою мішені.  

Мішень – це молекула або надмолекулярна структура, ушкодження 
якої супроводжується проявами конкретного радіобіологічного ефекту, 
який є одиницею реакції. Найрозповсюдженішою одиницею реакції є 
проліферативна загибель клітини. 

Передача енергії в результаті акта влучання іонізуючої частки 
відбувається у конкретному об’ємі клітини, який називається ефективним 
об’ємом. Ефективний об’єм – це простір, який оточує мішень, у 
межах якого енергія, яка передана під час взаємодії випромінювання з 
речовиною, може мігрувати до мішені. 

Принцип посилювача полягає в тому, що внаслідок передачі енергії 
випромінювання речовині (невеликої за кількістю) відбувається іонізація 
молекул або їх збудження, що спричиняє інактивації клітини, а у разі 
останньої відбуваються різні перетворення різноманітних молекул і 
надмолекулярних структур (тобто великі структурні перетворення в 

                                                
26Порушення нормального протікання функціональних процесів у клітині. 
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клітині). Таким чином, передача незначної кількості енергії внаслідок 
опромінення клітини, спричиняє значні структурні перетворення у клітині. 
Ця н е а д е к в а т н і с т ь  масштабів іонізуючої й результативних 
подій у разі дії іонізуючого опромінення і полягає у змісті принципу 
посилювача. 

Наприклад, після ушкодження гену відбувається дефіцит його 
продуктів: білкових молекул, що в свою чергу, індукує багато разів 
транскрипцію ушкодженого гену й процес трансляції на ушкодженій 
матричній РНК, що, у свою чергу, не усуває дефіциту генного продукту й 
перевантажує клітину не властивими для норми молекулами білкової 
природи. Це явище визначає розвиток подальших подій, що завершується 
інактивацією клітини. Це і є посилення ефекту. 

 
Дія іонізуючого випромінювання на основні метаболічних процесів 

у клітині та радіочутливість клітин. Вплив іонізуючого випромінювання 
проявляється, в першу чергу, на протіканні всіх метаболічних процесів 
у клітині (поглинання поживних речовин та їх розщеплення на складові, 
засвоєння речовин для побудови тканин та виведення з клітини). 

По-перше, це вплив на н у к л е ї н о в и й  о б м і н . До числа 
найбільш ранніх та загальних для всіх живих організмів і відносно 
специфічних змін в обміні речовин відносять порушення обміну 
нуклеїнових кислот, і особливо, ДНК: 

1) розриви ланцюгів молекули, порушення основ і її репарації; 
2) дефіцит синтезу ДНК і затримка поділу клітини. 
Іонізуюче випромінювання гальмує нормальний синтез ДНК у клітині: 

як синтез зі зменшення азотистих основ у ДНК, так і з припинення 
з’єднання фосфорної кислоти з іншим компонентом ДНК – дезокси-
рибозою. Цей процес гальмування синтезу ДНК пов’язаний з гальмуванням 
мітозів у клітині. 

По-друге, це впливає на б і л к о в и й  о б м і н : відбувається 
підсилене розщеплення білка, втрачається здібність здійснювати білком 
своїх функцій. Особливо це стосується ферментів, дія іонізуючого 
випромінювання на які полягає у зменшенні молекулярної маси 
внаслідок розриву поліпептидних зв’язків; зміні розчинності; порушенні 
вторинної і третинної структур; порушенні амінокислот, що в цілому 
проявляється на зниженні ферментативної активності. Особливістю 
цього впливу є те, що ферменти є чутливими до опромінення лише при 
опроміненні у розчинах і при відсутності інших білків, бо будь-який 
білок буде захищати фермент від радіаційного ураження. З порушенням 
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синтезу білків знижується властивість організму до вироблення 
антитіл, тобто призводить до зниження імунітету організму.  

По-третє, це зміни в обміні ж и р і в  і  ж и р о п о д і б н и х  
р е ч о в и н : підвищення швидкості синтезу жирів і одночасне підвищення 
швидкості їх розпаду. Чутливими до іонізуючого випромінювання є 
жироподібні речовини – фосфоліпіди. Їх ушкодження призводить до їх 
розщеплення, а значить – до змін у структурній організації клітини, до 
порушення проникності клітинних мембран. 

По-четверте, це порушення м і н е р а л ь н о г о  о б м і н у . 
Опромінення у високих дозах змінює проникність для іонів калію і 
натрію через клітинні мембрани і призводить до виходу калію з клітини. 
Дія опромінення, навіть у невеликих дозах, проявляється, перш за все, 
у зниженні числа білих кров’яних тілець (лейкоцитів) у крові. 
Опромінення гальмує також утворення червоних тіл у червоному 
мозку, що проявляється на числі еритроцитів у периферійній крові. 

По-п’яте, це розривання о к и с л ю в а л ь н о г о  ф о с ф о л і -
р у в а н н я , яке відбувається у мітохондріях, з чим пов’язані порушення в 
утворенні АТФ (головного енергоносія у клітині). 

Репараційні процеси в клітині після дії іонізуючого 
випромінювання. Існують три типи усунення ушкоджень, які 
збільшують пострадіаційне виживання клітин: репарація сублетальних 
ушкоджень (СЛУ), репарація потенційно летальних ушкоджень (ПЛУ), 
«тривала» репарація27.  

Сублетальні ушкодження – це такі, які за теорією мішені, не 
отримали достатнього числа влучань, щоб загинути. Тобто, СЛУ – це 
ушкодження, ефект від яких проявляється при їх взаємодії, тобто при 
е ф е к т і  ф р а к ц і о н у в а н н я 28. Ефект фракціонування можна 
трактувати таким чином: ушкодження, яких зазнала клітина внаслідок 
опромінення першою фракцією дози, мають певним чином провзаємо-
діяти з ушкодженнями, що з’явилися після опромінення наступними 
фракціями, аби сформувався певний біологічний ефект.  

Тобто сублетальні ушкодження – це такі ушкодження, для реалізації 
яких потрібна взаємодія з іншими такими самими ушкодженнями. 
Через це репарація клітини від СЛУ є можливою. Рівень виживаності 
після фракціонованого випромінювання є набагато вищим, ніж після 
одноразового. Таким чином, клітини можуть відновлюватись від 

                                                
27 Р е п а р а ц і я  – процес ліквідації молекулярних ушкоджень. 
28 Е ф е к т  ф р а к ц і о н у в а н н я  – зменшення ефективності опромінення в разі 
передавання дози кількома порціями через певні часові інтервали.  
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деякої частини ушкоджень, які викликані першою дозою опромінення 
до початку другої фракції.  

Кінетику репарації від СЛУ можна описати наступним чином: 
q = e-∆t/τ, 

де: q – середнє число СЛУ, ∆t – інтервал часу між фракціями дози; τ – 
середня тривалість існування СЛУ. 

Зі збільшенням ∆t виживаність клітин збільшується й досягає 
сталого значення, яке вже не залежить від ∆t . Подальше збільшення ∆t 
не призводить до збільшення виживання. Різниця між повною 
виживаністю й виживаністю, яка відповідає стану насичення ефекту 
фракціонування, характеризує нерепарабельну компоненту СЛУ. 

Реакція СЛУ після дії іонізуючого випромінювання з високою ЛПЕ 
дуже знижена, але підпорядковується тій самій залежності. Неефективність 
репарації від СЛУ у разі дії щільноіонізуючого випромінювання 
пояснюється тим, що щільність СЛУ, які виникають внаслідок 
опромінення, є настільки великою, що взаємодії між ними, які необхідні 
для реалізації променевого ураження, відбуваються швидше, ніж 
репарація від них. 

Потенційно летальні ушкодження (ПЛУ) – це такі ушкодження, 
які можуть або виправлятись, або ні. Підвищення виживаності клітини 
у «голодному» середовищі (наприклад, у водопровідній воді) пов’язано 
саме із репарацією від ПЛУ.  

Репарація від ПЛУ залежить від складу поживного середовища (за 
його відсутності, наприклад у воді, призупиняються різні метаболічні 
процеси, тому у призупиняється поділ клітин  можлива репарація); 
від температури: за температури, які істотно нижче фізіологічного 
оптимуму, створюються умови, що вповільнюють поділ клітини, тобто 
створюються умови для репарації від ПЛУ. Але, навіть за 
найсприятливіших умов для репарації від ПЛУ і СЛУ, не всі ушкодження 
виправляються. Саме цим пояснюється відсутність граничного 
значення доз у радіобіологічних ефектах.  

З точки зору механізму ушкоджень, СЛУ – однониткові розриви 
ДНК, а ПЛУ – двониткові. Молекулярні механізми, які супроводжують 
репарацію від СЛУ, недостатньо вивчені, але вони залежать від 
кисневого статусу і активності клітинного метаболізму. Репарація від 
ПЛУ проявляється при одноразовому опроміненні клітин і такій зміні 
пострадіаційних умов їх існування, які призводять до виживання 
більшій кількості клітин, ніж якщо б популяція знаходилась в 
оптимальних умовах. Репарація СЛУ і ПЛУ знижується при впливі на 
клітини випромінювань з більш високого ЛПЕ. 
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З а к о н  « р а д і о ч у т л и в о с т і  к л і т и н и »  (закон Бергоньє-
Тримандо): радіочутливість тканини прямо пропорційна їх мітотичній 
активності і зворотньо пропорційна степені їх функціональної 
диференціації (зрілості) клітини. Найрадіочутливим є процес мітозу, 
що і робить чутливими популяції клітин, які швидко діляться: клітини 
шкіри, кісткового мозку, статевих залоз. 

Радіобіологічні ефекти, їх види. Граничність та безграничність 
виникнення радіобіологічних ефектів. З а  х а р а к т е р о м  
д о з о в и х  з а л е ж н о с т е й  розрізняють ефекти 2-х типів: 

1) д е т е р м і н і с т и ч н і  – ефекти, прояв і тяжкість яких 
залежить від значення поглиненої дози;  

2) с т о х а с т и ч н і  – ефекти, ймовірність яких не залежить від 
дози, а від величини дози залежить частота їх прояву. 

Стохастичні ефекти ґрунтуються на імовірнісній природі влучань 
іонізуючих часток або фотонів у певні клітинні структури (мішені), ці 
ефекти не відображають кількості поглиненої мішенню енергії. 
Ймовірність виникнення стохастичних ефектів зумовлена тим, що у 
цих ефектах відбуваються явища, які або проявляються повною мірою, 
або не проявляються (трансформація: є чи ні; мутація: є чи ні тощо). 
Тобто, наявність чи відсутність прояву цих процесів залежить не від 
сили впливового сигналу (дози), а лише від факту його зміни.  

Тобто для виникнення стохастичних ефектів не потрібні великі 
значення дози, потрібним є лише сам акт влучання у певну мішень: 
якщо влучання у відповідну мішень відбулося, навіть за дуже малих 
значень дози – ефекти проявляються повною мірою. Через це криві, що 
характеризують дозові залежності частоти прояву стохастичних ефектів, 
не мають межі (інтервалу доз, у межах якого ефект не спостерігається). 
Цей інтервал розпочинається з нульового значення дози. Дозові криві 
відображають або лінійною, або квадратичною, або лінійно-квадратичною 
функціями. 

Детерміністичні ефекти проявляються у тому разі, коли розвиток 
радіобіологічної реакції зумовлено ушкодженнями масових структур 
клітини або прояв реакції залежить від кількості інактивованих клітин. 
Тобто можна вважати, що ці ефекти ґрунтуються на стохастичних для 
окремих клітин ефектах. Тому дозові криві для детерміністичних 
ефектів описують залежність інтенсивності прояву власне ефекту, а не 
його частоти, від значення дози. Через це ці дозові криві можуть мати 
певну межу – границю. 

Стохастичними ефектами є втрата проліферативної активності 
клітиною, як наслідок цитогенетичних ушкоджень, поява мутацій, 
трансформація клітини, що супроводжується канцерогенезом. Наприклад, 
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формування точкових мутацій того чи іншого гена спричиняється 
відповідними структурними перебудовами у ділянках генів, відкладення 
енергії випромінювання у яких є ймовірнисним процесом. 

Трансформація клітин відбувається внаслідок перебудов у 
хромосомах, зокрема делецій, інверсій. Щоб відбулася така перебудова 
хромосоми, необхідне влучання фотона або частинки іонізуючого 
випромінювання у певні її ділянки, а це влучання є імовірнісним 
явищем. Тому і трансформація клітини – стохастичний ефект. А через 
те, що трансформацією клітин розпочинається пухлинне перетворення 
тканини, то формування злоякісних пухлин, індукованих опроміненням, 
також є стохастичним ефектом. До стохастичних ефектів належать і 
появи хромосомних аберацій. 

Впливаючи на ефективність репарації ДНК або на інтенсивність 
клітинної селекції, можна змінювати вихід стохастичних ефектів. 
Наприклад, кількість точкових мутацій на одиницю дози істотно 
збільшується у разі блокування репарації ДНК.  

Стохастичні і детерміністичні ефекти у багатьох складних системах 
досить тісно пов’язані між собою, через те, що первинні процеси 
променевого ураження є імовірнісними за своєю природою. У багато-
клітинних системах внаслідок опромінення у досить високих дозах, 
коли частота інактивації клітин є значною, навіть за умов стохастичності 
окремих актів інактивації клітин у ході інтеграції множинних ушкоджень 
формується цілковито детерміністичний ефект. 

П р я м і  і  о п ос е р е д к ов а н і  р а д і об і ол ог і ч н і  е ф е к т и .  
Ефекти бувають при прямих радіаційних ушкодженнях молекулярних 
структур клітини, або такими, які спричинені вторинними процесами 
цитогенетичного, метаболічного та фізіологічного характеру. 

Поняття прямих і опосередкованих радіобіологічних ефектів 
стосується різних рівнів організації біологічної системи. Так, із 
радіохімічних реакцій до прямих ефектів опромінення належать 
ушкодження молекул під час безпосередньої передачі їм енергії фотона 
або зарядженої частинки. До опосередкованих ефектів належать 
ушкодження молекул внаслідок дії на них активних хімічних форм, що 
виникли в результаті прямих радіохімічних перетворень. У клітинах 
опосередковані радіохімічні ефекти зумовлюються атакуванням 
молекул продуктами радіолізу води.  

На вищих рівнях біологічних систем виділяють прямі і опосередковані 
біологічні ефекти, хоча будь-який ефект на вищих рівнях біологічної 
системи є опосередкованим. 

З а  х а р а к т е р о м  п р о я в у  небажані радіаційні ефекти 
поділяються на соматичні й генетичні. Соматичні ефекти проявляються 
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безпосередньо у самій опроміненій особи, генетичні – у її нащадків. 
Такий розподіл в значній мірі є умовний, бо результат опромінення 
залежить від того, в яких клітинах відбувається порушення – у соматичних 
або у зародкових. Генетичний апарат ушкоджується в обох випадках, 
тому і виникаючі ушкодження завжди можуть успадковуватися.  

Аберації хромосом, що виникають у клітинах критичних систем 
(кістковому мозку й кишковику) – одна з провідних безпосередніх 
причин гострого променевого синдрому, внаслідок масової загибелі 
таких клітин і спустошення цих систем. Ушкодження генома, що 
виникають і зберігаються в клітинах «стабільних» у цитокінетичному 
відношенні, непрофілюючих тканин, має велике значення в розвитку 
віддалених наслідків опромінення. Таким чином, значення для даного 
(опроміненого) індивідуума або для його нащадків має не характер 
ефекту, а вид мутацій і те, в яких клітинах (зародкових або соматичних) 
вони виникають. Якщо домінантні мутації (до числа яких ставляться й 
багато аберацій хромосом) виникають у зародкових клітинах, то вони 
або призводять до зменшення народжуваності або зачаття, або про-
являються, як правило, у першому поколінні, не виявляючись в наступних.  

Рецесивні мутації викликаються ушкодженнями окремих генів, у 
більшості випадків у вигляді точкових мутацій. Якщо такі мутації 
виникають у полових клітинах, то ефект опромінення може проявлятися 
дуже довгостроково в нескінченному ряді поколінь, підкоряючись 
загальним законам розщеплення ознак, імовірність прояву яких росте 
із числом опромінених особин у популяції.  

До соматичних умовно відносять безпосередні ефекти опромінення 
(гостру або хронічну променеву хворобу й локальні променеві 
ушкодження) і його віддалені наслідки (скорочення тривалості життя, 
виникнення пухлин, лейкозів тощо), а до генетичних – наслідки 
ушкодження генома зародишевих клітин, що проявляються в нащадків 
опромінених особин. Віддалені наслідки опромінення іноді називають 
стохастичними (підкреслюючи їхній імовірнісний характер) на відміну 
від не стохастичних, що проявляються тільки після нагромадження 
дози більше граничної (імовірність появи й вага яких швидко зростають із 
нагромадженням дози).  

До нестохастичних ефектів відносять променеву катаракту, порушення 
репродуктивної функції, променеві поразки зародка й плода, 
косметичні дефекти шкіри, склеротичні й дистрофічні ушкодження 
різних тканин тощо. До стохастичних відносять рак і передані 
потомству спадкоємні зміни; вони виявляються лише при тривалому 
спостереженні за великими групами населення, що нараховують 
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десятки або сотні тисяч осіб. Для одержання надійних кількісних 
даних про вплив на спадковість опромінення в малих дозах необхідний 
аналіз ще більш численних популяцій, що включає не одне покоління 
нащадків опромінених тварин. Зрозуміло, що такі дослідження 
вимагають тривалого часу, більших витрат праці й засобів. 

Типи загибелі клітини під дією іонізуючого випромінення. 
Розрізняють два типи загибелі клітини: інтерфазна загибель та 
проліферативна загибель. Опромінення клітини у великих дозах (декілька 
десятків Грей) може викликати швидке закінчення метаболізму і повне 
знищення клітини. Тобто відбувається повна втрата життєздатності 
клітини. Це є і н т е р ф а з н о ю  ( н е м і т о т и ч н о ю ) загибеллю. 
Цей тип загибелі спостерігається у клітинах, які або зовсім не діляться, 
або діляться рідко (клітини печінки, нирок, м’язової та нервової тканини). 

Однак опромінення у більш низьких дозах також може призвести 
до загибелі клітини через зниження здатності або повної втраті до 
поділу клітини. Цей вид клітинної загибелі, яку можна визначити як 
втрату клітинної здатності до необмеженого поділу, називають 
п р о л і ф е р а т и в н о ю  (р е п р о д у к т и в н о ю )  загибеллю. 

Клітини, які зазнали проліферативної загибелі, виявляють певні ознаки 
життєдіяльності: у них відбуваються основні процеси метаболізму, 
біосинтез білків та інших речовин, рух цитоплазми, зберігається 
мембранна проникність, але вони або повністю втратили здатність до 
поділу, чи можуть лише обмежено ділитися.  

Радіопротектори частково запобігають виникнення хімічно активних 
радикалів, які утворяться під впливом випромінювання. Механізми дії 
радіопротекторів різні. Одні з них вступають у хімічну реакцію з 
радіоактивними ізотопами, що потрапляють до організму, і нейтра-
лізують їх, утворюючи нейтральні речовини, що легко виводяться з 
організму. Інші мають інший механізм. Одні радіопротектори діють 
протягом короткого проміжку часу, час дії інших більш тривалий. 
Радіопротектори класифікують за хімічною природою радіопротекторних 
речовин або за клінічними проявами захисних ефектів. 

К л а с и ф і к а ц і я  р а д і о п р о т е к т о р і в  з а  п р о я в а м и  
з а х и с н и х  е ф е к т і в :  

1. профілактичні радіопротектори – які ефективні при їх дії до 
опромінення. Вони іонізують процеси, що забезпечують зростання 
радіостійкості клітини; 

2. радіопротектори, які діють саме під час опромінення. Під їх 
впливом інактивуються продукти радіолізу, а отже, зменшується вихід 
радіаційних ушкоджень макромолекул у клітинах; 
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3. терапевтичні радіопротектори – які є ефективними в разі дії 
їх після опромінення. Їх радіозахисна дія зумовлена активацією 
репараційних процесів або впливом на інші процеси пострадіаційного 
відновлення. 

К л а с и ф і к а ц і я  р а д і о п р о т е к т о р і в  з а  х і м і ч н и м и  
в л а с т и в о с т я м и :  

1. С у л ь ф о г і д р и л ь н і  с п о л у к и  – речовини, до складу яких 
входять SH – група (сірковміщуючі амінотіоли і їх дисульфіди). 
Найсильнішими радіопротекторними властивостями характеризуються 
такі речовини: цистеамін, цистамін, цистеїн. Сьогодні відомо понад 
400 сульфогідрильних сполук радіопротекторної дії.  

Механізм дії: атоми Н переносяться сульфогідрильного з’єднання 
М – SH до біологічно вільного радикалу R., тому R. репарирується і 
переходить у RH: MS-H+R  RH+MS (репарація). 

2. В і д н о в н и к и  – аскорбінова кислота та її похідні, бутиловий 
спирт, гідроксиламін, гідросульфат натрію, метиловий спирт, пропіловий 
спирт, сульфат натрію, етиловий спирт та інші. 

3. О к и с н и к и  – кисень, перекис водню, меланіни, перексисульфат 
натрію, піросульфат натрію, ферасльфат. 

4. К о м п л е к с н і  с п о л у к и  – 9-гідроксихіномін, діотилдитіо-
карбінат, купферон, тринон Б, етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТА). 

5. І о н и  м е т а л і в  – Fe2+, Fe3+, Cu+, Mg2+,Ca2+, Hg2+, Co2+ та інші. 
Радіопротекторну дію справляють також і деякі вітаміни: тіамін, 

ціанокобаламін. 
До синтетичних речовин – радіопротекторів – відносять меланіни 

(комплекс з полімерів тирозину й білків), які мають ефект за низької 
потужності поглиненої дози. 

Природними речовинами, які мають радіопротекторні властивості, 
є сполуки, які екстрагують із таких рослин, як синьозелені водорості, 
радіоли рожевої. 

Відомим є радіопротектор метаболічної дії – селен: знижує ризик 
прояву віддалених наслідків опромінення (лейкемії та різних форм 
злоякісних пухлин), синаптин.  

Ефективність радіопротекторів визначають за їх к о е ф і ц і є н т о м  
з а х и с т у  (це відношення різниці показників ушкоджуваності системи 
без захисного фактору Е- та при використанні захисного фактору Е+ до 
значення ефекту без захисту): 



 


Е
ЕЕК З . 
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Також використовують ф а к т о р  з м е н ш е н н я  д о з и  ( Ф З Д ): 

50
50

30
50

LD

LD
ФЗД  . 

Радіопротекторні ефекти оцінюють за виходом хромосомних 
аберацій, точкових мутацій, трансформацією клітини. Реальні значення 
ФЗД дорівнюють: 1,2; 1,5, і лише для найефективніших ФЗД = 2.  

Ефективність радіопротекторів хронічного опромінення є невисокою, 
бо їх дія базується на тривалому підтриманні гіпоксії, блокуванні 
просування клітин мітотичним циклом. 

У з а г а л ь н е н н я  о с об л и в о с т е й  в п л и в у і о н і з ую ч о г о  
в и п р о м і н ю в а н н я  н а  о р г а н і з м  л ю д и н и :  

– висока ефективність поглинутої енергії: малі кількості поглиненої 
енергії випромінювання можуть викликати глибокі біологічні зміни в 
організмі; 

– наявність схованого, або інкубаційного, прояву дії іонізуючого 
випромінювання – «період брехливого благополуччя», тривалість 
якого скорочується при опроміненні великими дозами; 

– кумулятивний ефект від дії малих доз іонізуючого 
випромінювання;  

– генетичний ефект – вплив випромінювання не тільки на 
певний організм, але й на його нащадків; 

– різноманітність чутливості органів до опромінення; 
– залежність виникнення радіаційного ефекту від фракціонованості 

випромінювання. 
Використання іонізуючого випромінювання у медичних цілях. 

Сьогодні іонізуюче випромінювання використовується як у діагностичних 
цілях (методи радіонуклідної діагностики), так і в лікувальних 
(терапевтичних цілях). 

Р е н т г е н о д і а г н о с т и к а . Рентгенівське й -випромінювання 
широко застосовуються у медичній діагностиці для ентероскопії29 
організму. Найбільш відомим з ентероскопічних методів є рентгено-
діагностика, що поділяється на рентгеноскопію (зображення розглядається 
на люмієcцентному екрані) і рентгенографію (зображення фіксується 
на фотоплівці). Для одержання більш яскравого зображення потрібне 

                                                
29 Ентероскопія (від лат. interior – усередині й гр. skopey – дивитися) – сукупність 
методів, що дозволяє досліджувати внутрішню структуру біологічних об’єктів, не 
порушуючи їхньої цілісності. 
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посилення інтенсивності рентгенівського опромінення, що негативно 
позначається на здоров’ї пацієнта. Тому в рентгенології застосовується 
цілий ряд технічних засобів для поліпшення якості зображення при 
малих інтенсивностях опромінення. 

Для чіткого зображення досліджуваного органа або їх групи на 
рентгенограмі необхідно, щоб коефіцієнт поглинання рентгенівських 
променів у цьому органі відрізнявся від коефіцієнтів поглинання 
інших тканин. Для діагностичних цілей зазвичай використовується 
випромінення з λ = (1...2).10-11 м, для якого масовий коефіцієнт 
ослаблення визначається за формулою: 

,33 zk    (89.6.3.) 

де k – коефіцієнт пропорційності; z – заряд ядра речовини поглиначу.  
Останнім часом одержав широке поширення метод комп’ютерної 

томографії, що дозволяє за допомогою просвічування тонкими 
рентгенівськими променями одержувати зображення не цілого об’єму 
тканини, а лише її тонких шарів товщиною 3,5 мм. Цей метод володіє 
більш високою чутливістю, порівняно з традиційними рентгено-
діагностичними методами, тому що дозволяє визначити розходження в 
поглинанні випромінювання тканиною до 0,1 %. 

Р а д і о н у к л і д н а  д і а г н о с т и к а . Сучасний розвиток 
радіонуклідних досліджень для діагностики різних захворювань 
зумовлений тим, що радіодіагностика, на відміну від більшості 
існуючих методів медичної візуалізації (рентгенографія, компьютерна 
томографія, ядерно-магнитнорезонансна томографія, ультразвукова 
діагностика), які «націлені» на виявлення вже викликаних різними 
захворюваннями морфологічних змін в організмі, дозволяє зробити 
видимими обмінні процеси в органах і тканинах та виявити їх 
патологію ще до початку грубих структурних (морфологічних) змін, 
тобто виявити ці захворювання ще на ранніх стадіях захворювання.  

Цілі та завдання радіонуклідних досліджень, які використовуються 
в діагностиці захворювань, достатньо різноманітні та різнопланові. За 
допомогою цих методів також проводять ентероскопічні дослідження, 
а також використовують для радіографії, топографії, сцинтиграфічних 
досліджень. Але, при цьому, всі радіонуклідні дослідження об’єднує 
те, що усі вони використовують спеціальні фармацевтичні препарати з 
радіонуклідною «міткою» – радіофармарцевтичний препарат (РФП)30. 

                                                
30 РФП – це спеціальний діагностичний засіб, до складу якого входить радіоактивний 
ізотоп якого-небудь елемента. РФП складається з носія (сполука, яка визначає поведінку 
препарата в організмі) та мітки (радіонуклід), випромінювання якої дозволяє якісно і 
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Для РФП вибирають радіонукліди, які характеризуються або короткими 
(години) та дуже короткими (хвилинами) періодами напіврозпаду – для 
in vivo діагностики: 123,125I, 99mTc, 52,59 Fe, 51Cr , або які характеризуються 
низькими енергіями випромінювання та мають необхідні для аналізу 
властивості – для in vitro досліджень: 3H, 14C,32P.  

У цілому всі радіодіагностичні апарати можна схематично представити 
такими, що складаються з: детектора, блоку обробки сигналів 
(аналізатор імпульсів) та реєстратора (рис. 8.6.1.), хоча кожна з цих 
складових для різних радіодіагностичних апаратів має свою специфіку, 
залежно від методики та характеру аналізу, які використовується при 
цьому. За медико-функціональним призначенням увесь комплекс 
радіодіагностичних приладів класифікують: радіометри – для in vitro 
та in vivo досліджень; радіографи (хронографи) – для дослідження 
часових характеристик розподілу радіоактивного препарату в організмі 
людини; гамма-топографи (гамма-камери) – для дослідження 
просторових характеристик розподілу РФП в організмі пацієнта.  

За методами проведення дослідження і використання РФП 
виділяють in vitro31 та in vivo32 дослідження. Різняться вони тим, що 
при дослідженнях in vitro РФП в організм не вводять, а при 
дослідженні in vivo РФП вводиться до організму. Існують також 
дослідження in vivo з вимірюванням активності in vitro: коли РФП 
вводиться до організму, а радіоактивність підраховується в рідинних 
біологічних пробах (кров, слина, виворотка, сеча тощо).  

Метод in vitro досліджень, в основному, використовується для радіо-
тестування (ізотопної індикації) біопроб: при радіоімунологічному аналізі 
(РІА), конкурентному білковому зв’язування (КБЗ), радіо-рецепторному 
аналізі (РРА), послідовного насичування (ПН), імунорадіометричного 

                                                                                                    
кількісно прослідкувати поведінку РФП в організмі. Через це метод, який використовує 
радіонукліди в якості міток, має назву методу «мічених» атомів або м е т о д у  
і з о т о п н о ї  і н д и к а ц і ї . В якості міток у РФП найбільше використовуються: 51Cr, 
60Co, 99mTc, 203Rb, 52,59Fe, 203Pb, 123,125,131I, 3H. Для одного носія можуть бути використані 
різні мітки. Наприклад, альбумін людської сироватки (АЛС) можна помітити 131I, 99mT чи 
51Cr. Разом з тим один і той же радіонуклід використовується для мічення різних носіїв. 
 
31 In vitro – це дослідження ззовні (без втручання) організму, тобто дослідження 
біологічних проб. 
 
32 In vivo – це дослідження з самим організмом, тобто які проводяться безпосередньо при 
втручанні в сам організм. 
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аналізу (ІРМА). Всі ці методи базуються на конкурентному зв’язуванні 
міченого і неміченого біосубстрату з різними акцепторами.  

При такому радіотестуванні виділяють два види речовин, що взаємо-
діють: ту, що зв’язується (ліганд) та ту, що зв’язує (біндер – антисиворотка, 
яка містить специфічні до міченого і неміченого ліганду антитіла, 
тобто зв’язуючий агент).  

 

 

 
 

Рис. 8.6.1. Складові частини радіодіагностичного апарату: 1 – детектор, 
2 – блок обробки сигналів (аналізатор амплітуд імпульсів), 3 – 

реєструючий пристрій (а – лабораторний радіометр, б – клінічний 
радіометр, в – радіограф, г – сканер, д – гамма-камера) 

 
До групи методів радіонуклідного зв’язування входять РІА, КБЗ та 

РРА. Шукана речовина виступає в ролі ліганда, котрий конкурує із своїм 
аналогом, який мічений 125I, 3H, за місце на специфічно зв’язуючій 
системі – біндері. У РІА за біндер править антитіло, у КБЗ – специфічний 

Детектор Аналізатор 
амплітуд 
імпульсів 

Реєструючий 
пристрій 
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білок, у РРА – рецептори клітинних мембран. Шукана речовина і мічений 
аналог зв’язуються біндером у кількостях, пропорційних своїм 
концентраціям. Оскільки вміст міченого ліганду у всіх пробах строго 
постійний, радіоактивність комплексу «антиген-антитіло» залежатиме 
від концентрації шуканої речовини у пробі: чим менша радіоактивність 
комплексу, тим більша концентрація шуканої речовини. У методі ПН 
використовують ті ж компоненти, що й у класичному РІА, однак 
шукану речовину додають у такій кількості, яка б уся зв’язувалася, 
внесений мічений ліганд взаємодіє з незайнятими ділянками антитіла. 
Частіше ПН використовують для визначення так званої тироксин-
зв’язуючої здатності сироватки – непрямої ознаки присутності гормонів 
щитовидної залози. Імунорадіометричний аналіз відрізняється від РІА 
лише тим, що радіонуклідом позначається не ліганд, а біндер, який 
фіксується в шуканій речовині.  

Метод радіотестування біопроб при in vitro діагностиці характе-
ризується дуже високою чутливістю. Так, за допомогою лічильника 
можна визначити дуже малі кількості: порядку 10-17 г (для порівняння: 
спектральний метод дослідження дозволяє визначити наявність елементів 
у кількості 10-10г). Саме завдяки цьому він зайняв провідне місце при 
визначенні вмісту гормонів, ферментів, лікарських препаратів та інших 
біологічно активних речовин. 

Концентрації зазначених речовин настільки низькі, що біохімічні та 
біологічні методи в даному випадку є мало ефективними. Радіотестування 
in vitro значно переважає їх за чутливістю, точністю та іншими харак-
теристиками, дозволяючи до того ж, уникнути променевих навантажень 
на обстежуваного, якому безпосередньо не вводиться радіонуклід, бо 
останній у складі РФП (як «мітка» препарату) вводиться в біологічну 
пробу окремо від пацієнта. 

Для радіометрії проби з ізотопними мітками використовують, в 
основному, колодязні сцинтиляційні детектори з автоматичним змінником 
проб (рис. 8.6.2, а). При використанні в якості «мітки» 3H, 14С вико-
ристовують рідинно-сцинтиляційні -радіометричні установки. Це 
застосовується, в основному, для проведення радіонуклідних досліджень 
in vitro проб біологічних рідин. При цьому проба, «мічена» радіонуклідом, 
вводиться безпосередньо в сцинтиляційну рідину, а потім за допомогою 
сцинтиляційних лічильників (які являють собою систему фотоелектронних 
помножувачів (ФЕП) з дискримінаторами) реєструється частота і величина 
амплітуд сцинтиляцій. Схематично прилад для рідинно-сцинтиляційної 
радіометрії проб наведено на рис. 8.6.2, б.  
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Рис. 8.6.2. Структурна схема приладу для сцинтиляційної радіометрії 
біологічних проб на основі: а) твердотілого колодязного сцинтиляційного 

(NaJ) детектора б) рідинно-сцинтиляційного детектора 
 

Для с п е к т р о м е т р и ч н о г о  аналізу біопроб при in vitro дослід-
женнях (для оцінки функції органа (коли розглядається абсолютна або 
відносна радіоактивність сечі, сироватки крові, слини тощо); або при оцінці 
величини надходження радіоактивності до організму людини, величини 
опромінення людини, процесів виведення радіоактивності з організму 
(у гігієнічних цілях) використовуються спектрометричні комплекси 
«детектор з передпідсилювачем – спектрометр – аналізатор імпульсів» 
(рис. 8.6.3) на базі як сцинтиляційних, так і напівпровідникових детекторів 
(Ge-Li або чисто Ge) та з одно- або багатоканальним аналізатором імпульсів. 

 

 
Рис. 8.6.3. Cтруктурна схема гамма-спектрометра для радіометрії 

біопроб (in vitro) (НПД – напівпровідниковий детектор, СцД – 
сцинтиляційний детектор) 

- НПД (Ge+Li, Ge) 
- CцД (NaI, KI) 

Попередній 
підсилювач 

Аналізатор 
амплітуд 
імпульсів 

Лічильник 
імпульсів 

Блок високої 
напруги 

Блок 
виведення 
інформації 

Мережа 
змінного 
струму 

Мережа 
змінного 
струму 

Головний 
підсилювач 



Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін 

252 

Такі спектрометричні комплекси дозволяють ідентифікувати 
радіонукліди у складній суміші ізотопів, визначати питому їх активність 
або відносний вміст через спектр зовнішнього гамма-випромінювання. 
Детектор тут розміщується у свинцевому колодязі для гасіння 
навколишніх випромінювань (рис. 8.6.4).  

 

 
Рис. 8.6.4. Напівпровідниковий детектор з підсилювачем у захисній 

камері 
 
Також метод in vitro аналізу використовується для радіометрії 

біологічних проб після введення in vivo РФП до організму. Це 
проводиться, наприклад, для визначення всмоктування різних речовин 
(вітамінів, білків, жирів, заліза) у шлунково-кишковому тракті, оцінки 
часу життя еритроцитів (за швидкістю їх виходу з кров’яного русла), 
вимірювання швидкості виведення з організму через нирки чи 
шлунково-кишковий тракт різних речовин, зокрема інкорпорованих 
радіонуклідів). Так, у кардіології застосовується при вимірюванні об’єму 
крові, оцінці стану загальної судинної проникності (за швидкістю 



Основи біофізики і біомеханіки 

253 

зменшення вмісту міченого альбуміну людської сироватки у пробах 
плазми). У клінічній практиці цей метод використовується, в основному, 
для радіометрії щитовидної залози з метою визначення її йодо-погли-
нальної активності, за показниками якої судять про стан щитовидної залози. 

Для радіометрії цих проб використовується детектор з кристалом 
колодязного типу. Тут також, в основному, використовують сцинтиляційні 
лічильники з кристалом NaI в складі детектора. Апарати для радіометрії 
органів і тканин відрізняються конструкцією свинцевого екрана 
детектора (коліматора), який дозволяє обмежити поле зору останнього 
тільки досліджуваним органом чи ділянкою. 

Р а д і о м е т р і я  біопроб при i n  v i v o  діагностиці здійснюється 
шляхом введення радіофармпрепарату (РФП) всередину організму 
людини з наступним вимірюванням вмісту радіоактивності у біопробах: 
крові, плазмі, сечі, калу. Це проводиться для визначення всмоктування 
різних речовин (вітамінів, білків, жирів, заліза) у шлунково-кишковому 
тракті, оцінки часу життя еритроцитів (за швидкістю їх виходу з 
кров’яного русла), вимірювання швидкості виведення з організму 
через нирки чи шлунково-кишковий тракт різних речовин, зокрема 
інкорпорованих радіонуклідів. Так, у кардіології застосовується при 
вимірюванні об’єму крові, оцінці стану загальної судинної проникності 
(за швидкістю зменшення вмісту міченого альбуміну людської сироватки 
у пробах плазми). Для радіометрії цих проб використовується детектор 
з кристалом колодязного типу. Тут також, в основному, використовують 
сцинтиляційні лічильники з кристалом NaI в складі детектора. У 
клінічній практиці цей метод використовується, в основному, для 
радіометрії щитовидної залози з метою визначення її йодопоглинальної 
активності, з показників якої судять про стан щитовидної залози. 
Апарати для радіометрії органів і тканин відрізняються конструкцією 
свинцевого екрана детектора (коліматора), який дозволяє обмежити 
поле зору останнього тільки досліджуваним органом чи ділянкою. 

Р а д і о г р а ф і ч н и й  метод досліджень здійснюється шляхом 
ін’єкції у кров РФП з наступною безперервною автоматичною реєстрацією 
радіоактивності органів та регіонів тканин. Біокінетику РФП визначають 
як його фізико-хімічні властивості, так і стан гістогематичного бар’єру 
органів і тканин. Цей метод використовується для визначення хвилинного 
об’єму серцевого викиду, лінійного та об’ємного кровотоку, визначення 
мікроциркуляції у тканинах, для визначення видільної функції нирок, 
печінки та газообміну в легенях. Радіограф представляє собою систему 
(рис. 8.6.5.) «сцинтиляційний детектор у свинцевому коліматорі – блок 
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вимірювання – блок виводу інформації». Коліматор використовується 
для звужування поля зору детектору до розмірів досліджуваної ділянки 
(серце, нирки тощо). Зрозуміло, що комплектація цієї системи ЕОМ 
дозволяє в автоматичному режимі проводити кількісну обробку даних.  

 

 
Рис. 8.6.5. Принципова схема проведення радіографії: Д – колімований 
сцинтиляційний детектор, БВ – блок вимірювання, СП – самописний 

прилад (або інший блок виведення інформації) 
 
При р а д і о н у к л і д н о м у  с к а н у в а н н і  детектор сканера 

розміщується на рухомому кронштейні для переміщення над досліджува-
ною частиною тіла. Цей метод здійснюється шляхом введення РФП, 
який вибірково накопичується та утримується у досліджуваному органі, і 
наступної реєстрації розподілу препарату в об’ємі органа. Використовується 
для визначення розмірів, форми, положення органу, виявлення морфо-
логічних змін структури та у ряді випадків – функціональної морфології. 
Так, у кардіології сканування застосовується для виявлення тромбів 
(легені, периферичні вени), розподілу периферичного кровоточу, 
виявлення ділянок ішемії чи інфарктування міокарда. Сканер має 
закріплений на спеціальному кронштейні сцинтиляційний детектор, 
блок обробки інформації та реєструючий пристрій. Детектор вміщено 
у свинцевий коліматор (рис. 8.6.6.) з наскрізним каналом циліндричної (1) 
чи конічної (2) форми на торці. У більшості коліматорів сучасної 
конструкції існує багато каналів (3), осі яких сходяться в одній точці 
простору, розташованій на деякій відстані від поверхні коліматора. 

Детектор в автоматичному режимі здійснює зворотно-поступальні 
рухи над досліджуваною ділянкою, водночас переміщуючись вздовж 
осі тіла. При цьому отвір коліматора «сканує» почергово всі ділянки 
органу чи тіла, отримуючи інформацію про вміст у них РФП. 
Результатом є сканограма, котра складає основу для прийняття 
діагностичних рішень.  
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Рис. 8.6.6. Схема свинцевих діафрагм коліматора детектора сканера: 

1 – з циліндричним каналом; 2 – із зворотним каналом; 
3 – багатоканальна «фокусувальна» діафрагма; К – канал, С – свинець, 

Кр – кристал детектора 
 

Ще один вид радіонуклідних досліджень – с ц и н т и г р а ф і ч н і  
дослідження – здійснюються шляхом введення РФП в організм та 
спостереження за його проходження і поширенням у різних органах і 
системах; використовується для визначення розташування, форми, 
розмірів органів, виявлення порушень їх внутрішньої структури, а також 
для отримання інформації, характерної для радіографічних досліджень. 
Апарат для проведення сцинтиграфії – гамма-камера – має детектор, 
блок обробки сигналу, пульт управління та ЕОМ для збору і обробки 
даних. Детектор гамма-камери являє собою сцинтиляційний кристал 
діаметром 40-60 см (в якості якого використовується, в основному, NaI 
кристалл), фотоелектронні помножувачі (від 19 до 61) (рис. 8.6.7.).  

 

 
Рис. 8.6.7. Схема детектора гамма-камери: К – кристал, Ф1-Ф7 – 

множина фотоелектронних помножувачів 
 

Усе це поміщено в свинцевий кожух із змінним коліматором. 
Коліматори для гамма-камер, як і для детекторів інших радіодіагностичних 
приладів, перешкоджають реєстрації фотонів із зон поза полем зору 
детектора і значною мірою визначають розрізнювальну спроможність 
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та чутливість детектора (рис. 8.6.7.). Поле зору детектора дає можливість 
«розглядати» досить великі ділянки тіла (від 25 до 50 см у діаметрі) 
без його пересування. Інформація про розподіл РФП відбивається на 
осцилоскопі пульту управління чи на дисплеї комп’ютера. 

За своїми функціональними можливостями гамма-камера може 
замінити три типи апаратів: радіометр, радіограф і сканер, причому для 
радіометрії і радіографії забезпечуються істотно кращі умови вибору 
зон для збору інформації. Сучасні гамма-камери дають можливість 
отримувати зображення проходження РФП порожнинами серця та 
судинами. За допомогою комп’ютера можна будувати радіограми (криві 
«активність – час»). Сьогодні на ринку з’являються гамма-камери з 
одним або двома детекторами (типу E.CAM), що прискорює час 
дослідження та підвищує пропускну спроможність досліджень.  

Сцинтиграфія знайшла широке застосування, наприклад, у кардіології: 
для отримання зображень порожнин серця та вивчення метаболізму в 
міокарді. Таке дослідження міокарда важливе для виявлення гострого 
інфаркта міокарда та поширеності процесу. При вивченні скорочувальної 
здатності міокарда за останні роки особливої популярності набуло 
визначення фракції викиду шлуночків (відношення ударного об’єму 
шлуночка до кінцеводіастолічного його об’єму). Методи базуються на 
тому, що швидкість лічби імпульсів у камері серця в певну фазу 
серцевого циклу прямо пропорційна його об’єму.  

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 
1. У чому полягають електричні властивості біологічних рідин і 

тканин? 
2. Які характеристики визначають електричні властивості 

органів і тканин? 
3. У чому проявляється відмінність між значеннями електро-

провідності різних тканин і рідин в організмі людини? 
4. Від чого залежить опір біологічної тканини та які тканини 

володіють меншим, а які – більшим опором? 
5. У чому виражається електрична ємність біологічної тканини?  
6. Як електричні властивості біологічних тканин та органів людини 

використовуються в медичних (діагностичних та терапевтичних) цілях? 
7. Поясніть, у чому полягають біофізичні принципи електро-

кардіографії.  
8. Поясніть, у чому полягають біофізичні основи електрокардіографії. 

Що таке теорія відведення Ейнтховена і які показники знімаються при 
електрокардіограмі? 
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9. У чому полягає відмінність між реакціями біологічних об’єктів 
на вплив постійного та змінного струмів?  

10. Наведіть електричні схеми ділянки тканин організму, що 
перебувають між накладеними на поверхню тіла електродами. Обґрунтуйте 
складові частини. 

11. Поясніть, які електричні властивості біологічних тканин і 
рідин використовують у медичних цілях. 

12. Поясніть, чому показник електропровідності біологічних 
тканин і рідин при дії постійного струму можна використовувати в 
діагностичних цілях. 

13. Поясніть, у чому полягає первинна дія постійного струму на 
тканини організму. Як це застосовується у фізіотерапевтичних методах 
(гальванізація, електрофорез)? 

14. Що таке імпеданс тканин організму та від чого він залежить?  
15. Поясніть, чому в якості діагностичного показника використо-

вується електропровідність тканин і органів організму людини.  
16. У чому полягає первинна дія на організм людини змінного 

(гармонічного) електричного струму? 
17. У чому полягає біофізична основа використання в лікувальних 

цілях змінного електричного струму (методи діатермії, місцевої 
дарсонвалізації, діатермотомії, діатермокоагуляції)? Відповідь обґрунтуйте. 

18. Що таке імпеданс тканин організму? Які діагностичні методи 
в медицині засновані на вимірюванні імпедансу? Відповідь обґрунтуйте. 

19. Чим зумовлюється наявність α-, β-, γ-дисперсії імпедансу тканин 
організму людини?  

20. Як у медицині використовують частотну залежність (α-, β-, γ- 
дисперсії ) імпедансу тканин? Відповідь обрунтуйте. 

21. У чому полягає біофізична основа використання в лікувальних 
цілях змінного магнітного (індуктотермія) та електричного (УВЧ-
терапія) полів та електромагнітними хвилями? Відповідь обґрунтуйте. 

22. Яке біофізичне обґрунтування лікування онкологічних 
захворювань ЗВЧ-випромінюванням? 

23. Яке біофізичне пояснення мають фізіотерапевтичні процедури, 
які засновані на пропусканні струму високої частоти (1-2 МГц) через 
тканину (діатермія, місцева дарсонвалізація)? 

24. Від яких факторів залежить міра прогрівання тканин при 
індуктотермії – нагрівання області тіла при дії високочастотного 
(10-15 МГц) магнітного поля? Поясніть, як це використовується в 
лікувальних цілях. 
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25. У чому полягає різниця між нагріванням тканини традиційними 
способами і нагріванням, яке викликане впливом електромагнітними 
хвилями ЗВЧ-діапазону (λ = 10-1...10-2м, υ = 3.109...3.1010Гц)? 

26. Які і в чому полягають негативні прояви тривалого опромінення 
організму людини ЗВЧ-хвилями? 

27. Чому при дії на організм людини електромагнітних хвиль 
зверхвисокочастотного (З В Ч ) діапазону (λ = 10-1...10-2м, υ = 
3.109...3.1010Гц) сильніше прогріваються тканини, в яких вміст води є 
великим (наприклад, м’язи і кров), а менше – ті, де вміст води є 
меншим (кісткова і жирова тканини)? 

28. Надати біофізичну оцінку лікувального методу на основі 
впливу на біологічний організм електричного поля (УВЧ-терапія) 

29. Поясніть, на чому засноване застосування в УВЧ-терапії впливу 
на організм високочастотним (40-50 МГц) електричним струмом. 

30. Поясніть, у чому полягає вплив електромагнітними хвилями 
на біологічний об’єкт. Як діє мікрохвильова терапія і терапія дециметрових 
хвиль (ДЦВ-терапія)? 

31. З чим пов’язують первинні радіаційно-хімічні перетворення в 
організмі під дією радіоактивного випромінювання? 

32. Опишіть механізм ушкоджень клітини при впливі іонізуючої 
радіації на живий організм. З чим пов’язують первинні радіаційно-
хімічні перетворення в організмі під дією радіоактивного випромінювання? 

33. Охарактеризуйте загальні закономірності біологічного впливу 
іонізуючого випромінювання. Опишіть основні процеси, які відбуваються 
в живому організмі при вражанні його радіоактивним випромінюванням.  

34. Опишіть принципи, на яких засновано застосування іонізуючого 
випромінювання в медицині, в діагностичних (радіоспектрометрія, метод 
мічених атомів) та в лікувальних цілях (терапія онкологічно хворих). 
Відповідь обґрунтуйте. 

35. З якою метою використовують у медицині радіоактивні речовини? 
Що таке радіоізотопна діагностика та які методи досліджень вона 
застосовує?  
 

ПИТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

1. Завдяки якому процесу бідь-який біологічний об’єкт виступає 
джерелом електричних потенціалів (біопотенціалів): 
а) через поглинання електричних хвиль із зовнішнього середовища; 
b) через наявність різниці потенціалів на клітинній мембрані; 
c) через надходження електрично заряджених часток з їжею та з 

повітрям. 
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2. Що виступає в якості фізічного показника роботи серця при 
електрокардіограмі? 
а) частота ударів; 
b) ударний об’єм серця; 
c) дипольний момент серця; 
d) швидкість кровотоку.  
 

3. Розташуйте наступні біологічні тканини і рідини в ряд зростання 
електропровідності: 
a) спинномозкова рідина – сиворотка крові – м’язи – внутрішні 

органі – тканина мозкова – шкіра суха – кістка без надкісниці; 
b) сиворотка крові – спинномозкова рідина – м’язи – внутрішні 

органі – тканина мозкова – шкіра суха – кістка без надкісниці; 
c) кістка без надкісниці – шкіра суха – тканина мозкова – 

внутрішні органі – м’язи – сиворотка крові – спинномозкова рідина. 
 

4. Розташуйте наступні біологічні тканини і рідини в ряд зростання їх 
питомого опору: 
a) спинномозкова рідина – сиворотка крові – м’язи – внутрішні 

органі – тканина мозкова – шкіра суха – кістка без надкісниці; 
b) сиворотка крові – спинномозкова рідина – м’язи – внутрішні 

органі – тканина мозкова – шкіра суха – кістка без надкісниці; 
c) кістка без надкісниці – шкіра суха – тканина мозкова – 

внутрішні органі – м’язи – сиворотка крові – спинномозкова рідина. 
 

5. Яке середовище в клітині виступає діелектриком? 
a) клітинна мембрана; 
b) біологічні рідини (рідини тканин, цитоплазма клітини); 
c) у клітині немає діелектричних органел. 
 

6. Моделювання ємкісних властивостей у клітині відбувається 
завдяки тому, що: 
a) клітинні рідини є провідником електричного струму, а 

клітинна мембрана – діелектриком; 
b) клітинні рідини не проводять електричний струм, а клітинна 

мембрана виступає провідником електричного струму; 
c) інший випадок. 
 

7. При дії змінного електричного струму: 
a) усі клітинні структури однаковим чином реагують на зміни 

частоти струму; 
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b) існує різниця у реакціях різних біологічних структур на зміну 
частоти елекричного струму. 

 
8. Частотна залежність імпедансу біологічних структур (наявність α-, 

β-, γ-дисперсії) зумовлена: 
a) з підвищення частоти змінного електричного поля в явище 

поляризації беруть участь різні структури біологічних тканин; 
b) на малі частоти реагують лише молекули води, а на великі – 

усі біологічні структури; 
c) на великі частоти реагують лише молекули води, а на малі – 

усі біологічні структури; 
d) правильними є відповіді а) і б); 
e) правильними є відповіді а) і с). 
 

9. Енергія випромінювання оптичного діапазону (інфрачервоне, 
ультрафіолетове крім дальнього), як правило, є достатньою для: 
a) збудження атомів, але не їх іонізації; 
b) збудження та іонізації атомів; 
c) переважно іонізації атомів; 
d) є недостатньою ані для іонізації, ані для збудження; 
e) правильної відповіді немає. 

 
10. Енергія мікрохвильового випромінювання є достатньою:  

a) для збудження атомів, але не їх іонізації; 
b) збудження і іонізації атомів; 
c) переважно іонізації; 
d) є недостатньою ані для іонізації, ані для збудження; 
e) правильної відповіді немає. 

 
11. Для збудження атомів необхідно: 

a) енергія випромінювання була намного нижчою за різницю 
енергій між двома електронними рівнями; 

b) енергія випромінювання приблизно дорівнювала різниці 
енергій між двома електронними рівнями; 

c) енергія випромінювання набагато перевищувала різницю 
енергій між двома електронними рівнями; 

d) потужність випромінювання перевищувала 1 Вт/м2; 
e) потужність випромінювання була менше за 1 Вт/м2. 
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12. Іонізуюче випромінювання викликає: 
a) збудженя атомів, але не їх іонізацію; 
b) збудження та іонізацію атомів; 
c) перважно іонізацію атомів; 
d) не викликає ані збудженні, ані іонізації; 
e) правильної відповіді немає. 

 
13. Іонізуюче випромінювання включає: 

a) випромінювання радіодіапазону та інфрачервоне випромінювання; 
b) дальню область ультрафіолетового випромінювання, ренгенівське 

і гамма-випромінювання; 
c) випромінювання радіодіапазону і ультрафіолетове випро-

мінювання; 
d) рентгенівське і гамма-випромінювання; 
e) інфрачервоне, видиме і ультрафіолетове випромінювання. 

 
14. Енергія мікрохвильового діапазону є достатньою: 

a) збудження атомів, але не їх іонізації; 
b) збудження і іонізації атомів; 
c) переважно іонізації атомів; 
d) є недостатньою ані для іонізації, ані для збудження; 
e) правильної відповіді немає. 

 
15. Радіопротектори: 

а) зменшують прогрівання тканини при опроміненні хвилями 
радіочастотного діапазону; 

b) збільшують нагрівання тканини при опроміненні хвилями 
радіочастотного діапазону; 

с) збільшують радіобіологічний ефект при опроміненні 
іонізуючим випромінюванням; 

d) послаблюють радіобіологічний ефект при опроміненні 
іонізуючим випромінюванням; 

e) сприяють збільшенню контрастності рентгенівських знімків. 
 
16. Проникаюча здатність випромінювання характеризує: 

a) енергію, яку передано речовині на одиниці довжини пробігу; 
b) енергію, яку передано речовині за одиницю часу; 
c) відстань, на якій енергія випромінювання зменшується в 2 рази; 
d) відстань, на якій енергія випромінювання зменшується в е разів; 
e) відстань, яку випромінювання проходить в речовині і зберігає 

при цьому властивість до іонізації. 


