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 Радіоактивне забруднення навколишнього середовища 

Значна роль у радіоактивному забрудненні навколишнього середовища належить 

штучним джерелам іонізуючого випромінювання: рентгенівські діагностичні і терапевтич-

ні установки; ядерні енергетичні і дослідницькі установки; відходи теплових і атомних 

електростанцій; побутові товари, які містять радіоактивні речовини або генерують 

іонізуюче випромінювання та ін [1]. 

Основний механізм біологічного впливу радіації на організм зумовлений хімічними 

процесами, що відбуваються в клітинах після їх опромінення. 

Біохімічні зміни в клітині спричинені утворенням нових, чужорідних їй молекул, що 

починається відразу після моменту опромінення і не завершується за короткий час. Одні 

наслідки таких змін проявляються вже через декілька секунд після опромінення, інші 

можуть призвести до загибелі клітин або її ракового переродження через десятиріччя. 

Ефект впливу радіації на організм залежить не тільки від спричинених 

випромінюванням змін в окремих клітинах і тканинах, а й від порушень взаємозв'язку між 

ними і зсувів перебігу реакцій, властивих організму як живій системі. 

Залежно від рівня біологічної організації існують такі види уражень [1]: 

 молекулярний (ушкодження ДНК, РНК, ферментів, вплив на процеси обміну) 

 субклітинний (ушкодження біологічних мембран, ядер, хромосом, мітохондрій, лізосом); 

 клітинний (припинення поділу і загибель клітин, перетворення їх на злоякісні); 

 тканинно-органний (ураження кісткового мозку, порушення обміну речовин, 

центральної нервової системи, травного каналу; загибель від злоякісних 

новоутворень); 

 організменний (скорочення життя або загибель); 

 популяційний (зміна генетичних характеристик в окремих індивідів внаслідок 

генних і хромосомних мутацій). 



Ступінь радіаційного впливу визначається здебільшого дозами зовнішнього і 

внутрішьного опромінення. Факторами, від яких залежить ефект дії випромінювання на 

людину, є також потужність дози, час опромінення, вид випромінювання на людину, розмір 

опромінюваних тканин і органів, індивідуальна радіочутливість організму. Розрізняють три 

основних види наслідків від впливу іонізуючої радіації на живий організм: гостре 

ураження, віддалені і генетичні наслідки. 

 

 Небезпечні і шкідливі виробничі фактори 

В умовах виробничого середовища на людину діють небезпечні та шкідливі фактори 

[2]. 

До небезпечних виробничих факторів належать, зокрема, такі: електричний струм певної 

сили; дуже нагріті тіла; можливість падіння з висоти самого працівника чи різних деталей і 

предметів; обладнання, яке працює під тиском вище атмосферного, та ін. 

До шкідливих виробничих факторів відносять: несприятливі метеорологічні умови; 

запиленість і загазованість повітряного середовища; вплив шуму, інфра- і ультразвуку, 

вібрації; наявність електромагнітних полів, лазерного і іонізуючих випромінювань та ін. 

До шкідливих виробничих факторів належать також фізичні і емоційні 

перенавантаження, розумове перенапруження, монотонність праці. Безпека 

життєдіяльності в умовах виробничого середовища (охорона праці) передбачає систему 

заходів з виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної і вибухової безпеки, а також 

законодавство з охорони праці, які забезпечують збереження життя, здоров'я і 

працездатності в процесі праці. 
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