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Зростання загрози ядерного нападу і навмисно 
спровокованих ядерних інцидентів обумовлює 
необхідність визначення біологічних критеріїв, які 
дозволяли б визначити групи осіб, які, вірогідно, зазнали 
радіаційного впливу. Розробка таких критеріїв на основі 
офтальмологічних методів дозволяє уникнути необхідності 
застосування інвазійних технологій. Морфологічні 
дослідження показали, що ендотелій мікросудин 
надзвичайно чутливий до дії іонізуючої радіації, тому 
оцінка їх стану -–перспективний напрям досліджень. 

Мета дослідження. Оцінити придатність метода 
вивчення змін мікроциркуляції в кон’юнктиві для 
визначення осіб, які, можливо, зазнали радіаційного 
впливу.  

Матеріали і методи. Проведено офтальмологічне 
обстеження 50 осіб (вік 32–46 років), які у виробничих 
умовах зазнали радіаційного впливу в дозах від 0,3 до 29 
мЗв. Обстеження пацієнтів проведено до і через 1–1,5 
років після радіаційного впливу. Обстеження включало 
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вивчення стану мікроциркуляції кон’юнктиви ока 
(оцінювали калібр мікросудин, хід, звивистість, 
артеріовенозне співвідношення, кількість функціонуючих 
капілярів, розміри безсудинних ділянок, швидкість і 
характер кровоплину, ступінь прозорості фону, наявність 
венозних сакуляцій, мікроаневризм, периваскулярного 
набряку, геморагій, сладж-феномену), визначення 
кон’юнктивального показника. 

Результати. Після участі в роботах в умовах дії 
іонізуючого випромінювання, ми спостерігали появу 
нових, раніше відсутніх у цих пацієнтів порушень 
мікроциркуляції. Виникали, перш за все, зміни капілярів, 
артеріол і венул; звуження артеріол виникало у 34,0 % 
обстежених, частота уповільнення кровоплину, змін його 
характеру зростала з 44,0 % до 62,0 %. 

Переважали внутрішньосудинні і судинні 
порушення, ділянки локального набряку виявлені у 4,0 % 
випадків після радіаційного впливу. До радіаційного 
впливу середній кон’юнктивальний показник в цій групі 
становив – 4,09 ± 0,13; через 1–1,5 років після радіаційного 
впливу – 7,53 ± 0,07, різниця вірогідна, p < 0,05. 

Аналіз залежності змін мікроциркуляції в 
кон’юнктиві від доз опромінення, отриманих у виробничих 
умовах, засвідчив наявність тенденції до зростання 
коефіцієнту, який характеризує ступінь порушення 
мікроциркуляції, зі збільшенням дозового навантаження. 
Середнє значення коефіцієнту у осіб, опромінених в дозі < 
10 мЗв, становило 5,33 ± 0,34; в дозі 10−29 мЗв – 9,71 ± 
0,93. Таким чином, виявлено вірогідне (t = 4,42, p < 0,05) 
збільшення коефіцієнту мікроциркуляції кон’юнктиви ока 
зі збільшенням дозового навантаження. При 
кореляційному аналізі знайдено прямий зв’язок 
коефіцієнту мікроциркуляції із дозою опромінення 
обстежених (r = 0,48 ± 0,17). 



24 
 

 
 

Висновки. У групах осіб, які зазнали незначного 
радіаційного опромінення у виробничих умовах, 
виникають дозозалежні початкові зміни 
гемомікроциркуляції. Середнє значення коефіцієнту  
мікроциркуляції ока у осіб, опромінених в дозі < 10 мЗв, 
становило 5,33 ± 0,34, в дозі 10−30 мЗв – 9,71 ± 0,93 (t = 
4,42, p < 0,05), виявлено прямий зв’язок цього коефіцієнта 
з дозою опромінення (r = 0,48). Таким чином, метод 
вивчення змін мікроциркуляції в кон’юнктиві є 
перспективним для визначення осіб, які, можливо, зазнали 
радіаційного впливу. 
 
 

ЧАСТОТА ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ В 
УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 

ЧАЕС. РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
МОНІТОРИНГУ 

 
Гудзенко Н. А., Присяжнюк А. Є., Фузік М. М., 
Хухрянська О. М., Бабкіна Н. Г., Даневич С. А. 

 
ДУ «Національний науковий центр радіаційної 

медицини НАМН України», м. Київ, Україна 
 
За оцінками національних і міжнародних експертів, 

очікувалось, що надлишкова захворюваність на злоякісні 
новоутворення (ЗН) після аварії на Чорнобильській АЕС 
найімовірнішемогла бути реалізована і визначена 
епідеміологічними методами в групі опромінених у 
ранньому дитячому віці і в учасників ліквідації наслідків 
аварії (УЛНА). Це зумовлено, відповідно, найвищою 
чутливістю тканин до радіаційного впливу та рівнем 
отриманих доз опромінення цих категорій населення. 

Моніторинг випадків злоякісних новоутворень в 


