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ПРІОРИТЕТНІ КОМПОНЕНТИ ТЕХНОГЕННО-ПРИРОДНОЇ
ДОЗИ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Проведено дослідження структури опромінення населення півдня України. Було показано, що
пріоритетними складовими є опромінення від природних дэюерел 222Rn (родону) та техногенного 3Н
(тритію), що надходить з АЕС.
Вступ
Прогнозування ризиків негативних біологіч
них ефектів на сьогодні є ключовим у визначенні
впливу тих чи інших радіаційних чинників на
людину як при радіаційних аваріях [11], так і в
нормальних умовах її життя [13]. Останні до
слідження засвідчили, що живі організми реагу
ють на незначні дози фізіологічно активних ре
човин, концентрації яких можуть бути надзви
чайно малими (10-18-10-19 М) [2]. Природу
первинних ефектів фізіологічно активних речо
вин пов'язують зі збуренням біологічних систем
організму, а значні фізіологічні зміни - зі синер
гічною дією декількох чинників, один з яких є
визначальним. До останніх відносять і малі дози
іонізуючого випромінювання - ті, які пов'язані з
забрудненим довкіллям [5]. Вважається, що іоні
зуюча радіація може виступати не лише як ініціа
тор, а і як прискорювач канцерогенезу: якщо
перший етап канцерогенезу індуційовано хіміч
но, то іонізуюче випромінювання може відігра
вати роль «останньої краплини» [9].
Прогнозування біологічних ефектів дії іоні
зуючого випромінювання на живий організм
пов'язують перш за все з оцінкою дози його оп
ромінення. До того ж на сьогодні визнано, що
для живого організму не має значення, чи отри
мує він дозу опромінення від природних джерел,
чи від визначеного штучного джерела: важли
вою величиною є сумарна доза [14]. Відомо, що
через неминуче опромінення за рахунок природ
ного радіаційного тла жодна людина не може ма
ти нульову дозу або отримувати тільки дуже малі
дози. Опромінення природними джерелами іоні
зуючого випромінювання в районах із нормаль
ним рівнем природної радіації дає індивідуальну
дозу близько 2,4 мЗв/рік, через що до середини
життя середня людина накопичує дозу близько
0,1 Зв (у районах з високим рівнем природної
радіації отримана доза може бути більшою за се
редню) - дозу, яку пов'язують із генетичними
порушеннями, онкозахворюваннями крові, лей
козами і злоякісними утвореннями.
© Григор 'єва Л. /., Томілін Ю. Α., 2006

Дози, отримані людиною в результаті спе
цифічного опромінення від природних або штуч
них джерел випромінювання, розглядаються як
додаткові прирости до вже накопиченої чималої
«природної» дози [9], тобто такі, які пов'язані з
високим ризиком виникнення радіобіологічних
ефектів. Через це дослідження дозових моделей
опромінення людей відіграють значущу роль
при оцінці радіоекологічної та радіогігієнічної
ситуації на певній території.
Дослідженню дозових моделей зовнішнього
та внутрішнього опромінення людини в умовах
радіаційних аварій присвячено багато праць
[З, 4]. У них, як правило, розглядаються процеси
опромінення людини штучними радіонуклідами
90
( СУ, Sr), які випали під час Чорнобильської
трагедії і досі відіграють вагому роль у дозовому
навантаженні населення північно-центральної
частини території України. Крім цього, інтерес
нині становить моделювання дози опромінення
людини, яка в нормальних (неаварійних) умо
вах радіаційного навантаження відчуває на собі
сумарний вплив техногенно-підсиленого природ
ного тла та техногенних радіаційних чинників,
які потрапляють у навколишнє середовище із ви
кидами ядерних підприємств. Такий радіоеколо
гічний стан є характерним для півдня України.
137

Багаторічні радіоекологічні дослідження, які
були проведені різними науковими установами
на півдні України, показують, що в цьому регіоні
є чимало антропогенних і природних радіацій
них факторів, які потенційно можуть впливати
на навколишнє середовище і здоров'я людини.
Тому для дослідження дозових моделей у нор
мальних (природних) умовах радіаційного впли
ву спочатку було обрано Миколаївську область.
Матеріали та методи дослідження
Дослідження проводили у північних та цент
ральних районах Миколаївської області, а вимі
рювання вмісту 222Rn в атмосферному повітрі у науково-дослідній лабораторії «Ларані», вмісту
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радіонукліду у навколишньому середовищі) на
ступні:
- для населення, що мешкає у районі, що роз
ташований вище за водоймами, до яких здій
снювався скид забруднених 3H вод - еквіва
лентна доза іонізуючого випромінювання 3H
не перевищує 0,16 мкЗв/рік;
- для населення, яке мешкає у районі до 10 км
нижче за природним стоком від водойомиохолоджувача ПУ АЕС, - еквівалентна доза
іонізуючого випромінювання 3H може скла
дати 0,2-0,4 мкЗв/рік.
Ці оцінки проведено за даними радіометрії
3
H у пробах питної води в районах і не врахову
ють інгаляційного шляху надходження 3\H до лю
дини. При моделюванні потрібно врахувати усі
шляхи потрапляння радіонукліду до людини.
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L. Grigoryeva, Y. Tomilin
MAIN COMPONENTS OF NATURALAND MAN-CAUSED IONIZING
RADIATION DOSE OF SOUTHERN UKRAINE POPULATION
The structure of ijnizing radiation dose of southern Ukraine population was investigated. It was
222
shownthat main components of radiation dose include ones from natural sources of Rn and man-caused
3
H emission of atomic power-plant.

