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3.2. ТОКСИКОЛОГІЯ 90SR, 137CS, 3H  
 
90Sr. Після одноразового потрапляння через рот близько 0,3, а піс-

ля інгаляційного – близько 0,4 загальної кількості стронцію абсорбу-
ється у міжклітинну рідину, а приблизно половина цієї кількості від-
кладається у кістковій тканині (стронцій відноситься до групи остео-
тропних речовин). При хронічному потраплянні транспортабельних 
сполук стронцію частка радіоізотопу, що відкладається у кістках, 
складає 99% його загальної кількості, яка присутня в організмі. В ін-
ших органах і тканинах стронцій відкладається в незначних кількос-
тях. Таким чином, у випадку потрапляння в організм 90Sr, опроміню-
ється практично лише кісткова тканина. Продифундувавши крізь ор-
ганічний матрикс кістки, 90Sr обмінюється з кальцієм. Подальше 
включення відбувається при перебудові кістки і перекристалізації її 
мінерала. Найбільша кількість радіоактивних ділянок, що сильно по-
глинають 90Sr, знаходиться у губчастій кістці. Схожим чином накопи-
чують 90Sr і зони росту довгих кісток. Величина відкладення 90Sr в 
організмі людини залежить від віку особини, кількості радіонукліда, 
що надходить, від інтенсивності росту нової кісткової тканини та ін-
ше. Більшу шкоду 90Sr являє для дітей, до організму котрих він надхо-
дить з молоком і накопичується в швидко підростаючій кістковій тка-
нині. Рівні накопичення 90Sr у дітей можуть в декілька разів переви-
щувати рівні накопичення у дорослих. Після відкладення в кістковій 
тканині починає переважати зворотний процес – перенесення 90Sr з 
кістки у міжклітинну рідину і далі у нирки. З кісткової тканини 90Sr 
виводиться дуже повільно. 

Біологічна дія 90Sr пов’язана з характером його розподілу в органі-
змі (накопичення у скелеті) і залежить від дози β-опромінення, ство-
реного ним та його дочірнім радіоізотопом 90I. Критичні частини ске-
лету, що отримують найбільші дози внутрішнього опромінювання, 
локалізовані головним чином у губчатій кістці. Той факт, що в ній 
знаходиться кровотворний кістковий мозок, ще більше збільшує не-
безпеку радіаційного ураження. Опромінювання кісткового мозку 90S 
може викликати нестачу кістковомозкового кровотворення, розвиток 
злоякісних пухлин і лейкозів. Найбільшого ризику радіаційного ура-
ження зазнають здатні до поділу клітини, які покривають кісткові 
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поверхні. 
При тривалому надходженні 90S в організм, навіть у невеликій кі-

лькості, в результаті безперервного опромінення кісткової тканини 
можуть розвиватися лейкемія і рак кісток.  

137Cs. Радіоцезій, як і радіостронцій, надходить до організму люди-
ни через їжу і питну воду. Характер розподілу 137Cs не залежить від 
шляху його надходження до організму. 137Cs легко всмоктується з 
шлунково-кишкового тракту (резорбція 100%). Потрапивши в кров, 
137Cs достатньо рівномірно розподіляється в органах і тканинах, потім 
відбувається перерозподіл з переважним (50%) накопиченням у        
м’язах. У скелеті відкладається незначна кількість 137Cs – 3-4%.  

Характер розподілу 137Cs між органами і тканинами змінюється у 
часі. При цьому змінюється не лише рівень накопичення радіонукліда 
в окремих органах, але і послідовність за рівнями накопичення. В 
період стану динамічної рівноваги максимальна концентрація 137Cs 
досягається в м’язах, в нирках; в інших м’яких тканинах концентрація 
радіонукліда нижче.  

При хронічному надходженні до організму 137Cs вибірково нако-
пичується у м’язах, однак його уразливою дією можуть бути охоплені 
також нирки, кістковий мозок, статеві залози. Відбуваються порушен-
ня кровотворення, враження кишечника і різні пухлинні процеси   
м’яких тканин.  

Основна кількість 137Cs, незалежно від шляху надходження, виво-
диться з сечею. Зменшення вмісту радіонукліда в організмі підпоряд-
ковується експоненційному закону, ефективний період напіввиведен-
ня складає 70-140 діб. Висока моторність 137Cs в організмі обумовлює 
проникнення його через різні гістогематичні бар’єри. 

3H. За літературними матеріалами, біологічні ефекти 3H на орга-
нізм людини досить різноманітні. Спираючись на цілий ряд клінічно-
лабораторних досліджень, показано, що при великих дозах опромі-
нення біологічні ефекти опромінення 3H полягають у морфологічних 
змінах і порушеннях функції ендокринних і кровотворних органів, 
судинної системи, печінки, селезінки та інших органів, у тому числі 
яєчників. Опромінення 3H у період вагітності призводить до різних 
ефектів у нащадків у першому та наступних поколіннях. Це, в залеж-
ності від дози та тривалості опромінення, проявляється у зниженні 
загальної маси нащадків, зниженні маси головного мозку, зниженні 
білка та ДНК у ньому, збільшенні частоти пухлин яєчників, гематом 
та інше. До біохімічних змін, які викликані опроміненням 3H, відно-
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сять зниження глікогену в печінці та в м’язах, збільшення вмісту   
піровиноградної кислоти у крові, зменшення вмісту нуклеїнових кис-
лот у кістковому мозку, селезінці і тимусі.  

За результатами багатьох клініко-фізіологічних і патоморфологіч-
них досліджень, суттєвої різниці в клініці інтоксикації окисом 3H від 
дії інших радіонуклідів та зовнішніх джерел радіації немає. Але при 
гострому опроміненні 3H наявний більш гострий розвиток променевої 
хвороби. Хронічне опромінення 3H призводить до більш частіших 
випадків розвитку злоякісних новоутворень і значного скорочення 
латентного періоду їх виникнення. У віддаленні строки після уражен-
ня наслідки опромінення 3H проявляються в пухлинах молочних за-
лоз, гіпофізі яєчників та щитовидної залоз, лейкозах, причому вважа-
ється, що окис 3H має більш високу лейкемогенну активність, ніж 
протони, рентгенівські та гамма-випромінювання. При порівнянні 
віддалених наслідків хронічної дії окису 3H та зовнішнього гамма-
опромінення 137Cs тварин виявлена більша ефективність 3H за цілим 
рядом критеріїв, а коефіцієнт відносної біологічної ефективності 3H, 
що розрахований при порівнянні частоти випадків виникнення злоякі-
сних новоутворень усіх локалізацій при опроміненні 3H по відношен-
ню до гамма-випромінення 137Cs дорівнював 2,2. Це найбільш повно 
відображує порівнювальну ефективність 3H по відношенню до 137Cs. 
Включаючись до структури ДНК, 3H викликає радіаційно індуковані 
генетичні ефекти, що зумовлені опроміненням хромосом при бета-
розпаді 3H і ефектом трансмутації (3Н-Ge), коли відбувається розрив 
створеного гелій-вуглеводного зв’язку в хромосомі. Визначена наяв-
ність ембріональної смертності в першому поколінні від опромінених 
батьків. Вважається, що вплив опромінення 3H на людину виявляєть-
ся, насамперед, у його дії на генетичний апарат організму. При чому 
звертається увага на те, що цей генетичний ефект зростає при малих 
дозах опромінення.  

Таким чином, біологічна дія 3H різноманітна і не залежить від 
шляхів надходження цього радіонукліда до організму людини. Тому 
при оцінці впливу 3H на організм необхідно враховувати можливість 
надходження його за усіма можливими ланцюжками: через органи 
дихання, кожний покрив і, в першу чергу, через продукти харчування. 

 
 
 

 


