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Проведено исследование теоретических, практических и методологических принципов формирования эко-
логического риска, который характерен для радиоактивно загрязненных урбоэкосистем на примере Иванковс-
кого района Киевской области. Рассчитана ежегодная смертность от всех видов рака и смертность от лейкозов 
разного происхождения. Определены отличия в тенденциях смертности под влиянием радиоактивного облуче-
ния, спонтанной смертности и смертности по отдельным нозологическим группам. Разработана математическая 
модель оценки влияний доз облучения во времени и соответственно экологического риска при радиактивном 
загрязнении.  
Ключевые слова: радиационный риск, радиоактивное облучение, смертность, пищевые продукты, матема-

тическое моделирование. 
 
Research of theoretical, practical and methodological principles of forming of ecological risk is conducted in final 

work, what inherent for radio-active muddy urboecosysthems on the example of Ivankivs district of the Kiev an region, 
territories of which are radio-active muddy. All existent sources are considered irradiations of population, expected 
annual death rate from all types of cancer and annual death rate from the leucosis of different origin. Researches 
allowed to define differences in the tendencies of death rate from influencing of radio-active irradiation spontaneous 
death rate and death rate to the separate nosologies groups.  

Key words: radiation risk, radio-active irradiation, death rate, food products, mathematical design. 
 
Вступ. Проблема забруднення компонентів навколишнього природного середовища є ак-

туальною на теперішній час. Це стосується, насамперед, хімічного забруднення атмосферно-
го повітря, поверхневих і підземних природних вод, ґрунтів, харчових продуктів і продово-
льчої сировини. До окремого виду забруднення слід віднести також й радіоактивне забруд-
нення, хоча, з одного боку, воно є фізичним, а з іншого – різновидом суто хімічного забруд-
нення. 
Доцільність дослідження впливу на здоров’я людини радіоактивного забруднення не стає 

меншою, оскільки після Чорнобильської аварії населення України продовжує відчувати його 
шкідливий вплив. Значно зріс відсоток онкологічної і загальної захворюваності, реєструють-
ся різновиди ракових захворювань рідкісних видів, різко зросла онкозахворюваність дитячо-
го населення. У зв’язку з цим актуальним є вивчення чинників формування екологічного ри-
зику на радіоактивно забруднених територіях як техногенно навантажених урбоекосистем. 
Аналіз попередніх досліджень. У літературі описана достатня кількість підходів до ви-

значення збитків компонентам довкілля та біоті, зокрема наводиться оцінка збитків людині 
від радіоактивного опромінення, населенню від радіоактивного забруднення місцевості, тва-
ринному світу та рослинності [1]. Також указуються чинники, які впливають на радіостій-
кість організмів, описується ризик виникнення ракових захворювань, розглядаються генети-
чні наслідки опромінення [2]. Вивчення наслідків радіаційного опромінення ускладнюється 
тим, що прояв наступних дефектів відбувається протягом багатьох наступних поколінь, тому 
дефекти, які спостерігаються від дії опромінення, неможливо відрізнити від інших, виниклих 
за іншими причинами.  
За даними ВООЗ біля 10% усіх живих новонароджених мають ті або інші генетичні дефе-

кти: хромосомні аберації – зміни числа та структури хромосом; мутації у генах [3]: 
а) домінантні, виявляються зразу у першому поколінні; 
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б) рецесивні – виявляються лише у тому випадку, коли у обох батьків мутагенним є один 
й той же ген (такі мутації можуть не виявлятись протягом поколінь або не виявляються зо-
всім). 
Обидва типи захворювань (аномалій) можуть призвести до захворювань у останніх поко-

ліннях, а можуть не виявитись зовсім.   
Із метою оцінки ризику прояву спадкових дефектів у людини використовують два підходи 

- визначають безпосередній ефект від даної дози опромінення та визначають дозу, за якої по-
двоюється частість появи нащадків зі спадковими змінами. 
Описано шляхи визначення соціальних збитків населенню від хронічного опромінення, 

проведена оцінка ймовірності виникнення соматико-стохастичних ефектів опромінення, на-
ведені категорії та рівні ризику і принципи радіологічного захисту МКРЗ [4,5]. 
Мета роботи. Встановлення взаємозв’язків між рівнями радіоактивного забруднення ком-

понентів навколишноьго природного середовища території та станом здоров’я дорослого і 
дитячого населення Іванківського району Київської області.  
Матеріал і результати дослідження. У ході роботи були поставлені наступні завдання: 

здійснити експертну оцінку екологічної обстановки території Іванківського району Київської 
області з метою підвищення рівня екологічної безпеки; розробити методологію оцінки радіо-
активного екологічного ризику з урахуванням існуючих нормативних показників якості на-
вколишнього середовища; розробити ретроспективно-перспективну модель управління еко-
логічним ризиком, сформованим чинниками впливу радіоактивного забруднення.  
З метою визначення найбільш впливових чинників навколишнього природного середови-

ща за результатами статистичних даних [6] авторами данного дослідження було проведено 
визначення рівнів захворюваності населення Київської області під впливом радіаційного за-
бруднення, наведена характеристика захворюваності та смертності серед населення Іванків-
ського району Київської області, кількість здорових серед дорослого та дитячого населення, 
яке зазнало впливу радіації (рис. 1).  
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 Рисунок 1 – Кількість дорослого та дитячого населення, яке зазнало впливу радіації:  
- дорослі - хворі  у=70,648е0,0151х (r=0,816);  
- здорові  у=31,109е-0,0613х (r=0,934); 
- діти – хворі у=15,277Ln(х) + 43,779 (r=0,933); 
- здорові  y = 7,9272Ln(x) + 65,541 (r = 0,9765). 

 
Нами встановлено, що в структурі захворюваності дорослих і підлітків на кінець 2005 ро-

ку серед переважних: хвороби органів дихання – 39% (показник на 10000 – 2815,7); зростан-
ня в 6 разів, - 1987 р. - 469,1; травми та отруєння – 10,3 (745,4); зростання на 100%, (1987 р. – 
0,0); хвороби системи кровообігу – 8,8% (633,3); зростання в 1,8 раз, (340,4); хвороби сечос-
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татевої системи – 7,0% (502,1), зростання в 2,9 раз, (169,0); хвороби шкіри, підшкірної кліт-
ковини – 5,9% (423,9), зростання на 100,0%. Інші класи хвороб, незважаючи на значно мен-
шу їх питому вагу в структурі захворюваності серед дорослих та підлітків, також мають по-
мітну тенденцію до зростання. Зокрема, це стосується хвороб: крові та кровотворних органів 
(1987 р. - 5,7; 2005 р. - 21,3, зростання в 3,7 рази); злоякісних новоутворень (1987 р. - 28,7; 
2005 р. - 42,6, зростання на 49,0%); ендокринної системи відповідно – 61,0  – 117,5, зростан-
ня в 1,9 раз; по щитовидній залозі -19,0 в 1986 році - 71,5 в 2005р., зростання в 3,8 р.; трав-
лення - 126,6 – 230,9 , зростання в 1,8 раз. 
У групі злоякісних новоутворень перші місця посідають: злоякісні пухлини органів трав-

лення (зниження на 5,3 %); органів дихання (зниження на 19,5%);  лімфо- та кровотворних 
тканин (- 33,3%);  гострі лейкози (зниження в 2,1 раз). Але при цьому зросли злоякісні ново-
утворення щитовидної залози в 2,6 р. 
За 20 післяаварійних років в області збільшились в 2,1 раз вроджені аномалії (вади розви-

тку, деформації і хромосомні порушення), 1987 р. – 0,77; 2005 р. – 1,6.  
У структурі захворюваності дитячого населення спостерігається наступна послідовність: 

хвороби органів дихання – 10827,0 зростання в 3,5 рази; хвороби шкіри, підшкірної клітко-
вини - 929,3, зростання на 100%; інфекційні та паразитарні хвороби – 706,2 - збільшення в 
3,7 разів; хвороби кістково-м'язової системи 613,7 - зростання в 13,6 раз; хвороби органів 
травлення – 568,9 - збільшення в 3,1 разів. 
Інші класи хвороб, незважаючи на значно меншу їх питому вагу в структурі захворювано-

сті серед дитячого населення, також мають помітну тенденцію до зростання. 
Було також установлено взаємозв’язки між біогеохімічними потоками та якістю харчової 

продукції, яку використовує населення Іванківського району Київської області [7]. Визначе-
но проблеми радіоактивного забруднення харчових продуктів лісу та їх взаємозв’язок із вну-
трішнім опроміненням населення (рис. 2).  

 

 
 
Рисунок 2 – Структура формування дози внутрішнього опромінення населення 
 
На основі статистичних даних установлено, що щільність радіоактивного забруднення в 

лісах у середньому на 25–30% вища, ніж на неозеленених територіях, розташованих поряд, і 
вони є критичними з погляду формування значних доз внутрішнього опромінення населення 
при вживанні лісових харчових продуктів, головним чином, грибів (рис. 3) і ягід.  
Не вдалося встановити будь-які закономірності розподілу та перерозподілу стронцію в 

грибах за роками.  Внесок харчових продуктів лісу у дозу внутрішнього опромінення над-
звичайно широко варіює — від 12–40% у всього населення і до 50–95% у його критичних 
груп як наслідок значного споживання харчових продуктів лісу. За даними радіоекологічного 
моніторингу в 2006 р., уміст 137Cs у заготовлених жителями ряду населених пунктів Полісся 
повітряно-сухих тілах грибів становив у різних видів моховиків 6,5±2,0 МБк/кг; білому грибі 
— 0,6±0,2 МБк/кг; у свіжих лисичках — 110±30 кБк/кг; у свіжих ягодах чорниці — 22±8 
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кБк/кг. При рівних щільностях забруднення ґрунту радіонуклідами в різних екологічних 
умовах у різних видів грибів значення коефіцієнтів переходу 137Cs відрізняється в 10–100 ра-
зів [7]. 
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Рисунок 3 - Динамика вмісту 90Sr в грибах за роками 

 
Здійснено дослідження лінійної залежності “доза-ефект”, наші дослідження взаємозалеж-

ності впливу дози опромінення від потужності дози протягом певного часу свідчать про істо-
тний зв’язок із високим ступенем достовірності, що дозволяє вивести загальну математичну 
модель оцінки впливів доз опромінення в часі та відповідно екологічного ризику при радіа-
ційному забрудненні: 

                   
 
 
 
 
Нами визначений взаємозв'язок між відносним і очікуваним числом утрачених років жит-

тя під дією радіоактивного опромінення, встановлено взаємозв’язок між радіоактивним ри-
зиком та ймовірністю смертельного раку, визначено динаміку типів радіоактивного ризику 
залежно від часу з моменту опромінення, а також розрахована щорічна смертність від всіх 
видів раку та щорічна смертність від лейкозів різного походження.  
Дослідження виявили відмінності у тенденціях смертності від впливу безпосередньо ра-

діоактивного опромінення, спонтанної смертності та смертності за окремими захворювання-
ми (рис. 4-6). 

Слід зазначити, що визначені взаємозв’язки практично не відрізняються від літературно 
відомих [3], але є деякі відмінності [8]. Скоріш за все це пов’язано з тим, що населення Іван-
ківського району безпосередньо межує з 30-ти км територією зони відчудження.  

До теперішнього часу в усіх компонентах навколишнього природного середовища фіксу-
ється перевищення допустимого рівня радіоактивного забруднення, спостерігаються сплески 
рівня радіоактивного забруднення харчових продуктів, зокрема, молока, природних вод, ат-
мосферного повітря. На наш погляд це можна пояснити незакінченістю ядерних перетворень 
в глибині куполу, яким укритий реактор 4-го блоку Чорнобільської АЕС.  

y = 18,189e0,357x 

y = 5,9598x2,108 

              у = аe bD 
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Рисунок 4 - Взаємозв'язок між радіоактивним ризиком та ймовірністю смертельного 
раку
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Рисунок 5   - Щорічна смертність від лейкозів різного походження
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Рисунок 6 - Динаміка типів радіактивного ризику залежно від часу з моменту опромінення 
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Аналіз отриманих даних показує, що найбільш уразливими під впливом радіоактивного 
забруднення є червоний косний мозок, товстий кишківник, легені та шлунок, хоча начебто це 
повинна бути щитовидна залоза. Ця відміннсть пояснюється тим, що з часом шкідливий 
вплив на щитовидну залозу експоненційно зменшується, а накопичення радіонуклідів відбу-
вається в зазначених вище органах (рис. 4). 
Стосовно лейкозів слід підкреслити, що отримані залежності цілком відображають харак-

тер, і час їх виникнення залежно від дози опромінення та періоду її впливу: з часом ризик ра-
діогенного лейкозу  зменшується, але збільшується ризик виникнення інших онкологічних 
захворювань, які формуються тільки впродовж певного періоду (рис. 5). Аналогічно зміню-
ється тенденція й типів радіактивного ризику залежно від часу з моменту опромінення. 
Таким чином, з’ясовані умови формування екологічного ризику та зокрема захворюванос-

ті населення радіоактивно забруднених територій.  
  Висновки. Сформовані науково-теоретичні підходи до встановлення особливостей фор-

мування екологічного  ризику на радіаційно забруднених територіях через компоненти на-
вколишнього природного середовища (НПС). 
Отримані відповідні математико-статистичні залежності сомато-стохастичних ефектів 

ураження органів і тканин залежно від поглиненої дози опромінення та різновидів діючих 
радіонуклідів, що дозволить здійснювати перспективне картографування радіоактивно за-
бруднених територій, стану загальної захворюваності населення цих територій та за окреми-
ми нозологічними групами. 
Запропоновано математико-прогностичні моделі ретроспективно-перспективної оцінки 

впливів радіонуклідів на окремі компоненти НПС і організм людини зокрема. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1.  Радиация. Дозы, эффекты, риск / Пер. с англ. – М., 1988. – 79 с. 
2. Мокалев Ю.И., Дибобес И. К., Журавлев В.Ф. и др. Концепция биологического риска 

воздействия ионизирующего излучения. – М.: Атомиздат, 1973. – 68 с. 
3. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичай-

них ситуацій та катастроф/ Відп. ред.: В.В. Дурдинець, Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. – К.: 
Стилос, 2001. – 479 с. 

4. Нормы радиационной безопасности НРБ 76/87 и Основные санитарные правила рабо-
ты с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП – 
72/87/ Минздрав СССР. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 160 с. 

5. Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел поте-
нційного опромінення (НРБУ-97/Д - 2000). Науковий центр Радіаційної Медицини АМН 
України та Інституту Радіаційного захисту АТН України. 

6. Статистично-аналітичний довідник Київської обласної державної адміністрації управ-
ління охорони здоров’я. – Київ, 2006. - 77 с. 

7. Річні звіти радіологічного відділення Іванківської райСЕС за 2002-2007 рр. 
 8. Козловська Т.Ф., Дейна І.П., Бурлака Ю.В. Аналіз динаміки захворюваності населення 

радіоактивно забрудненої території Київської області//  Х Міжнародна науково-практична 
конф. “Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми  розвит-
ку регіонів”, 15-17 квітня. – Кременчук, КДПУ, 2008. – С. 97-99. 

 
 
 
 


