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Радіаційна біофізика
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Радіаційна біофізика

Радіобіофізика – це розділ біофізики, що вивчає молекулярні,
клітинні і системні механізми дії іонізуючого випромінювання на
біологічні системи усіх рівнів організації.

Радіобіофізика також вивчає методи захисту живих організмів від
шкідливого впливу іонізуючих випромінювань.

Радіобіофізика є фундаментальною базою для розробки
застосування іонізуючого випромінювання у селекції рослин,
мікробіології, медицині та інших сферах життя людини.

Іонізуюче випромінювання в широкому розумінні це
випромінювання, яке призводить до іонізації атомів і молекул.

Іонізуюче випромінювання в вузькому розумінні це потік
елементарних частинок або високоенергетичних квантів
електромагнітного випромінювання, що утворюється при
радіоактивному розпаді хімічних елементів, ядерних перетвореннях,
гальмуванні заряджених частинок в речовині або при
релятивістському прискоренні у природних або штучних
прискорювачах. Проходження іонізуючого випромінювання через
речовину призводить до іонізації і збудження атомів або молекул
середовища.

Проходження іонізуючого випромінювання через речовину
призводить до іонізації і збудження атомів або молекул середовища.

Іонізація – це утворення електрично заряджених частинок -
електронів, протонів та іонів атомів і молекул середовища.

Іонізація може здійснюватися шляхом відриву від атомів, що
складають молекули, одного або декількох електронів з утворенням
іону або за рахунок переходу електрона (електронів) від однієї
частинки до іншої з набуттям ними зарядів.

Радіонуклід - це атом, що має нестабільний ядро, схильне до
самовільної трансформації (радіоактивний розпад), що
супроводжується іонізуючим випромінюванням.

Радіосенсибілізатори – речовини, що посилюють радіобіологічне 
пошкодження організму. 

Радіотоксини – токсичні речовини, що утворюються в організмі 
при дії іонізуючої радіації і посилюють радіаційне пошкодження 
організму.

Радіаційна біофізика
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Ми живемо в океані іонізуючої радіації природного 
походження

Космічні джерела 

Радіаційна біофізика

Використання ядерної енергії. 

Ядерна енергетика:

Основа ядерної енергетики - атомні електростанції, які забезпечують
близько 6 % світового виробництва енергії та 13-14 % електроенергії.
За даними МАГАТЕ у 2013 році у світі працювало 437 промислових
ядерних реакторів, розташованих на території 31 країни.

Радіаційна біофізика
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Використання ядерної енергії. 

Ядерна енергетика: радіаційне забруднення після 
аварії на АЄС, Фукусіма (Японія, 2011). 

Радіаційна біофізика

Використання ядерної енергії. 

Ядерна енергетика: радіаційне забруднення після 
аварії на АЄС, Фукусіма (Японія, 2011). 

Радіаційна біофізика
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Ядерна енергетика: радіаційне забруднення після 
аварії на АЄС, Фукусіма (Японія, 2011). 

Радіаційна біофізика

© В.С. Мартинюк

Ядерна енергетика: радіаційне забруднення після 
аварії на АЄС, Чорнобиль (Україна, 1986). 

Радіаційна біофізика
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Ядерна енергетика: радіаційне забруднення після аварії на 
підприємстві «Челябінськ-40», м. Озерськ (Челябінська область, 
Росія, 1957). 

Радіаційна біофізика

Використання ядерної енергії

Ядерна зброя

Радіаційна біофізика
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Ядерна зброя

Радіаційна біофізика

Ядерна зброя

Радіаційна біофізика
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Техногенні системи  на атомній енергії

Перший в світі атомний лідокол «Ленін»

Радіаційна біофізика

Техногенні системи на атомній енергії

Радіаційна біофізика
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Техногенні системи на атомній енергії

Радіаційна біофізика

Ядерні реактори на космічних апаратах

Радіаційна біофізика
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© В.С. Мартинюк

Використання іонізуючого випромінювання у дослідженнях

Гама-спектрометрия

Рентгенфлуоресцентний 
спектрометр

Радіаційна біофізика

© В.С. Мартинюк

Використання іонізуючого випромінювання в медицині

Радіотерапія 

Рентгенівська томографія

Радіаційна біофізика
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Головні джерела іонізуючих випромінювань

Головні джерела випромінювання:

1. Природні – земні породи Землі що містять радіоактивні ізотопи,
Сонце, космічні об'єкти.:

Природні радіоактивні ізотопи.

Космічне випромінювання.

2. Штучні - технічні пристрої, прискорювачі, штучні радіоактивні
елементи :

Штучні радіоактивні ізотопи.

Техногенне іонізуюче випромінювання.

Радіоактивність – спонтанне перетворення нестійких ізотопів одного
хімічного елемента в ізотопи іншого елемента з випущенням частинок і
високоенергетичного електромагнітного випромінювання.

Природна радіоактивність спостерігається у нестійких ізотопів, що
існують в природі.

Штучна радіоактивність спостерігається у ізотопів, що штучно створені в
ядерних реакціях.

Електромагнітне випромінювання:

- ренгенівське;
- гама-випромінювання.

Корпускулярне випромінювання:

- заряджені бета-частинки (електрони і позитрони);
- ядра атомів водню (протони);
- дейтерію (дейтрони);
- гелію (альфа-частинки);
- частинки, що не мають заряду  - нейтрони і мезони. 

Види іонізуючих випромінювань
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Гамма-випромінювання – це гамма-промені, що мають енергію вище
124 000 електрон-вольт (еВ) і довжину хвилі менше 0,01 нм = 0,1 Å.

Основні джерела γ-випромінювання: космос, ядерні реакції,
радіоактивний розпад, синхротронне випромінювання.

Рентгенівське випромінювання – електромагнітні хвилі, енергія
фотонів яких лежить на шкалі електромагнітних хвиль між
ультрафіолетовим випромінюванням і γ-випромінюванням, що відповідає
довжинам хвиль від
10-2 до 102 Å (від 10-12 до 10-8 м).

Рентгенівські кванти випромінюються в основному при переходах
електронів в електронній оболонці важких атомів на нижчі електронні
орбіталі. Вакансії на нижчих орбіталях створюються електронним
ударом, який призводить до збудження електронів і їх переходу на вищі
рівні.

Рентгенівське випромінювання, створене таким чином, має лінійчатий
спектр з частотами, характерними для даного атома.

Види іонізуючих випромінювань

Рентгенівське випромінювання умовно поділяють на: 

м'яке рентгенівське випромінювання, яке має довжину хвилі від 10
нм з енергією 124 еВ до 0,1 нм = 1 Å з енергією 12400 еВ. Джерелами
м’якого рентгенівського випромінювання є електронно-променеві
трубки, теплове випромінювання плазми.

жорстке рентгенівське випромінювання, яке має довжину хвилі від
0,1 нм = 1 Å з енергією 12400 еВ до 0,01 нм = 0,1 Å з енергією 124 000
еВ.
Джерела жорсткого випромінювання є деякі ядерні реакції,
електронно-променеві трубки.

Види іонізуючих випромінювань

Гамма- і рентгенівські промені, на відміну від α- і β-променів, не
містять заряджених частинок і тому не відхиляються електричними і
магнітними полями, вони характеризуються більшою проникаючою
здатністю при рівних енергіях і інших рівних умовах.



06.04.2020

13

Види іонізуючих випромінювань

Космічне випромінювання: космічні і сонячні промені (протони і
нейтрони).

Види іонізуючих випромінювань

Спонтанний розпад ізотопів відбувається за законом:

N = N0eλt

де N – кількість ядер, що залишилось на момент часу t;
N0 – початкова кількість ядер, що розщеплюються;

λ – постійна розпаду (ймовірність розпаду ядра за 1 сек, 1/λ – середня
тривалість життя радіоактивного ізотопу);

t – час.

Період напіврозпаду радіоактивного ізотопу – це час, протягом якого
вихідна кількість ядер, що розпадаються, зменшується у два рази:

Т1/2= ln2/ λ = 0,693/ λ
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Одиниці вимірювання радіовипромінювання 

Активність радіонукліда (А) визначається кількістю розпадів ядер за
одиницю часу. Одиниця активності (в системі СІ) - Беккерель (Бк).

Експозиційна доза (Х) визначається величиною заряду (d) вторинних
частинок, які утворюються в масі речовини (m) при поглинанні іонізуючого
випромінювання.

Найбільш часто використовується одиниця експозиційної дози – Рентген.

1 Рентген – це доза рентгенівського або гама-випромінювання, що
створює в 1 см3 сумарний заряд іонів одного знаку в одну електростатичну
одиницю.

Поглинена доза (D) – головна дозиметрична величина, що дорівнює
відношенню середньої енергії d, що передається речовині іонізуючим
випромінюванням в елементарному об'ємі, до маси речовини в цьому
об'ємі. Одиниця поглиненої дози – 1 Грей = 1 Дж/кг.

У зв'язку з тим, що біологічні ефекти залежать не тільки від поглинутої
дози, але й від типу іонізуючого випромінювання, використовують
еквівалентну дозу (H). Вона дорівнює добутку H = wD, де w – коефіцієнт
“якості” випромінювання, який встановлюється експериментально
(wγ,β=1; wα=20). Одиниця вимірювання – 1 Зіверт (Зв) = w*1 Дж/кг.

Поглинання енергії іонізуючого випромінювання

Принцип влучень:

1. Іонізуючі випромінювання мають малу об'ємну щільність, тобто вони 
переносять енергію у дискретному  вигляді, влучаючи в об'єкт 
окремими квантами.

2. Енергія іонізуючих випромінювань перевищує енергію потенціалу 
іонізації, тобто перевищують енергію будь якого ковалентного зв'язку. 

3. За час первинної стадії дії іонізуючого випромінювання (10-16-10-13 сек) 
відбувається поглинання, розподілення і дисипація енергії. 

4. Енергія іонізуючого випромінювання, що поглинається, витрачається 
на збудження і іонізацію атомів і молекул.

5. Вірогідність переносу енергії з молекули на молекулу не залежить від 
хімічної структури останньої, вона визначається загальною 
електронною щільністю речовини, яка є приблизно однаковою для 
різних клітинних структур.        



06.04.2020

15

Залежність “доза-ефект”

Концепція “мішеней”

Криві “доза-ефект” пояснюють на основі теорії
мішеней.

Мішені - структурно-функціональні елементи, які є
структурно гетерогенними, функціонально
нерівнозначними, по різному чутливими до дії
іонізуючого випромінювання і мають певні розміри.

Розподіл влучень іонізуючої радіації в мішені є
статистичним, тому кінцевий ефект залежить від
вірогідності влучення квантів енергії в життєво
важливі мікрооб'єми, в яких знаходяться
внутрішньоклітинні мішені. Таким чином з
підвищенням дози підвищується вірогідність влучень
квантів іонізуючого випромінювання в мішені.

!!! Низькі дози з низькою вірогідністю можуть
призводити до загибелі окремих клітини.
!!! При високих дозах можуть залишатися з малою
вірогідністю непошкоджені клітини.
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Поглинання енергії іонізуючого випромінювання

Принцип “мішеней” базується на тому, що жива система складається з
окремих структурно-функціональних елементів (мішеней), які є
структурно гетерогенними, функціонально нерівнозначними, по
різному чутливими до дії іонізуючого випромінювання.

1. Іонізуючі випромінювання впливають не вибірково на молекули білків,
нуклеїнових кислот, ліпідів мембран і води. В живих системах немає
молекул, які вибірково поглинають іонізуючі випромінювання.

2. Неоднорідні структури клітини (білки, НК, ліпіди і вода), що
поглинають одну й ту ж порцію енергії, протягом різного часу (для
різних речовин) змінюються, що призводить до різних біологічно
значущих пошкоджень.

3. Залежності “доза-ефект” є відображенням квантової взаємодії
іонізуючого випромінювання з речовинами, а також наявності
високочутливих критичних об'ємів – “мішеней”, таких як ДНК і
біологічні мембрани. Мішень – це структура, пошкодження якої
призводить до загибелі клітини.

4. Спостерігаються подальші радіаційні зміни “мішеней” і різноманіття
відповідей клітин організму.

Пряма дія іонізуючого випромінювання 
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Пряма дія іонізуючого випромінювання 

Пряма дія іонізуючого випромінювання полягає в пошкодженні тих 
біологічних молекул, що безпосередньо поглинають енергію іонізуючого 
випромінювання.  

Пряма дія іонізуючого випромінювання 

Жирнокислотний залишок реагує із вільним 
радикалом з утворенням органічного радикалу і 
води: 
RH + OH● R● + НОН

Внутрішньомолекулярна перебудова з 
утворенням дієнового кон'югату 

Органічний вільний радикал реагує з молекулою 
кисню з утворенням перекисного радикалу:
R● +              ROO●

Перекисний радикал реагує з іншою молекулою 
ліпіду (RН) з утворенням гідроперекису ліпіду :  
ROO● + RН ROOН + R●

Подальше вільнорадикальне окиснення 
призводить до створення епоксидів, які 
розпадаються з утворенням альдегідів та 
кетонів.  
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Пряма дія іонізуючого випромінювання 

Стадії радіаційного пошкодження молекул:

1. Первинні фізичні процеси взаємодії молекул з іонізуючим 
випромінюванням (іонізація і збудження, 10-16 – 10-13 с).

2. Фізико-хімічні процеси перетворення іонів і радикалів (10-13 – 10-10 с).

3. Хімічні процеси за участю іонів і вільних радикалів (10-6 – 10-3 с). 

Непряма дія іонізуючого випромінювання 
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Дякую за увагу


