
Вплив 
радіонуклідів на 

людський 

організм



Викид радіонуклідів під час 
катастрофи на Чорнобильській 

АЕС

              Викид радіоактивних речовин відбувався протягом 

достатньо довгого часу з різних частин активної 
зони, з різним ступенем вигоряння палива і, 

отже, із різним радіонуклідним складом викиду, 
що призвело до неоднорідного радіоактивного 

забруднення значної території як за рівнем, так і 
за складом радіонуклідів, в значній кількості 
входили й аналоги біогенних елементів калію і 

кальцію, а саме — 137Cs і 90Sr.



Третина території зони (так звана, 10-кілометрова зона), яка 
перебуває у безпосередній близькості до ЧАЕС, сильно 

забруднена трансурановими елементами.
Серед цих елементів є такі, що розпадаються впродовж кількох 
десятиліть (наприклад, кюрій-244), але є й більш довгоживучі. 

Найбільший період напіврозпаду з них має плутоній-239 – 24 000 
років.



Внаслідок  аварії на 
Чорнобильській АЕС 

в навколишнє 
середовище 
потрапили такі 

основні радіоактивні 
ізотопи елементів: СТРОНЦІЙ -90

ЦЕЗІЙ -137

ЙОД -131



Небезпека Йоду-131

Період напіврозпаду -  8 діб

Особливу небезпеку даний радіонуклід становив в 
перші дні після катастрофи. Йод-131 легко проникає 

в організм, особливо через молоко та  зелені 
листові овочі, становить велику загрозу для 

щитоподібної залози. 08



Період напіврозпаду зо 
років

Цезій-137

При зовнішньому і внутрішньому опроміненні біологічна 
ефективність цезію-137 практично однакова . Цьому також 
сприяє висока проникна здатність  гама-випромінювання 
нукліду 137 Ba, який утворюється при розпаді цезію-137

В організм потрапляє в 
основному через органи дихання

Акумулюється у м’язовій 
тканині

Вражає всі органи 
людського організму
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Вплив Стронцію-90

Стронцій є аналогом кальцію і здатний міцно 
відкладатися в кістках. Тривале опромінення 

Sr-90 і продуктами його розпаду уражує кісткову 
тканину і кістковий мозок, що зумовлює 

розвиток хронічної променевої хвороби та пухлин 
кровотворної тканини.   



Вплив радіонуклідів сьогодні

 Основним джерелом надходження техногенних радіонуклідів в 
атмосферне повітря на всій території країни на теперішній час є 
вторинний вітровий підйом радіоактивних елементів із земної 

поверхні. Але протягом останніх років концентрація Сs-137 у повітрі 
залишається суттєвою (на декілька порядків меншою за допустимі 
рівні). Потужність експозиційної дози гамма-випромінення (гамма-
фон) на більшій частині території країни знаходиться в межах рівнів, 
обумовлених природними радіоактивними ізотопами та космічним 

випромінюванням .



Ліквідація наслідків

Наміри перетворити зону ЧАЕС в екологічно безпечну залишаються 
нереалізованими, оскільки на її території зосереджена значна кількість 

радіоізотопів плутонію, інших трансуранових елементів, зокрема 241Am, із 
повільним радіоактивним розпадом. 



Дякую за увагу!


