
ід моменту катастрофи на
Чорнобильській АЕС одним з
важливих завдань, що вирі-
шуються при подоланні її
наслідків, є зниження хронічно-
го опромінення у населення
радіоактивно забруднених те -
риторій (РЗТ). Для цього
необхідний постійний контроль
над надходженням радіонуклі-
дів до організму жителів цих
територій, особливо дітей і під-
літків, які мають більш високу
радіочутливість.

Київська область – одна з най-
більш потерпілих від аварії на
Чорнобильській атомній елек-
тростанції (ЧАЕС) за площею
РЗТ, щільністю випадінь радіо-
нуклідів на ґрунт та за кількістю
потерпілих населених пунктів
(НП) [1]. До організму їхніх
мешканців радіоактивні речови-
ни надходять переважно з про-
дуктами харчування місцевого

походження і виробництва. 
При цьому найбільший внесок у

формування внутрішньої дози
опромінення робить 137Cs, внесок
радіонукліда 90Sr найчастіше не
перевищує 5%, а радіонуклідів
плутонію – 1% [2].

Вимірювання інкорпорованого
радіоцезію проводилося в Україні
щорічно від 1986 року у населених
пунктах найбільш потерпілих те -
риторій згідно з «Методичними
рекомендаціями щодо проведен-
ня вимірювань з використанням
ЛВЛ при дозиметричній паспор-
тизації населених пунктів України»
[3, 4]. Після 2012 року державна
програма «Дозиметричної пас-
портизації населених пунктів
України» та радіологічний моніто-
ринг населення на РЗТ України
перестали фінансуватися і припи-
нилися. 

Як показав багаторічний ЛВЛ-
моніторинг у Київській області,
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Нинішня радіаційно-екологічна ситуація у най-
більш потерпілих від аварії на Чорнобильській
атомній електростанції районах Київської
області свідчить про необхідність продовжен-
ня моніторингу рівнів радіоактивного забруд-
нення продуктів харчування лісового поход-
ження, а також вмісту інкорпорованого 137Cs у
жителів цих територій. Пріоритетною конт-
рольованою групою має стати дитяче насе-
лення через більш високу радіочутливість. 
Мета дослідження: проаналізувати динаміку
вмісту радіонуклідів 137Cs в організмі дітей, які
проживають в Іванківському та Поліському
районах Київської області, з урахуванням віку
та статі, а також з урахуванням реалізації про-
грами протирадіаційної безпеки, передбаче-
ної проектом Європейської Комісії. 
Матеріали та методи. Радіометричний,

математико-статистичний методи.
Результати. За 2014-2017 роки було прове-
дено 10392 СВЛ-вимірювання у детей віком 0-
18 років. Випадки з відносно низькими зна-
ченнями медіан питомої активності 137Cs в
організмі становили у середньому 95,0% у
групах хлопчиків та дівчаток. До критичної
групи увійшли діти з рівнем радіоцезію в орга-
нізмі понад 5,0 Бк/кг. Найбільші рівні вмісту
137Cs в організмі дітей реєструвались у жовт-
ні-січні, тобто у період інтенсивної заготовки
та споживання грибів. У динаміці за 2014-2017
роки вірогідно високу питому активність
радіоцезію виявлено у дітей віком 6,0-11,0
років порівняно з віковою групою 12,0-18,0
років. Максимальне значення питомої актив-
ності 137Cs в організмі дитини (307,29 Бк/кг)
зареєстровано у 2014-2015 роках.
Поінформування населення Іванківського та
Поліського районів з питань протирадіаційної
безпеки дозволило зменшити в обстеженій
групі дітей питому вагу випадків вмісту радіо-
нуклідів 137Cs в організмі (понад 5,0 Бк/кг) у
два рази.

Ключові слова: СВЛ-вимірювання, 
діти, інкорпорований радіоцезій, 
радіоактивне забруднення, аварія на
Чорнобильській АЕС.
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зокрема в Іванківському та
Поліському районах, що межу -
ють з Чорнобильською зоною
відчуження, є низка НП, де
дози внутрішнього опромінен-
ня населення залишаються
нестабільними і варіюють з
року в рік у широких межах, що
може бути як наслідком різно-
манітності радіоекологічних і
соціально-демографічних
умов проживання, так і внут -
рішніх закономірностей пове-
дінки, харчових звичок кон-
кретних жителів. Ця ситуація
вимагає продовження постій-
ного радіологічного контролю,
вивчення факторів такої не -
стабільності, а також розробки
рекомендацій щодо мінімізації
їхнього впливу [5].

За увесь період спостере-
жень найчисленнішою групою
обстежених було доросле на -
селення. Питома вага дітей у
середньому склала 40% від
усіх вимірювань вмісту радіо-
цезію в організмі по аналізова-
них районах [5].

У рамках проекту Європей -
ської Комісії в Україні «Оздо -
ровчі та екологічні програми,
пов’язані з Чорнобильською
зоною відчуження. Підготовка,
навчання і координація про-
ектів з охорони здоров’я»
(2013-2017) було створено
карту забруднення 137Cs та 90Sr

території Іванківського району,
щорічно проводилися вимірю-
вання питомої активності 137Cs
в організмі усього дитячого
населення Іванківського і По -
ліського районів, використо-
вуючи стаціонарні спектромет-
ри випромінювання людини
(СВЛ). При цьому було реалі-
зовано програму протирадіа-
ційної безпеки дітей і дорос-
лих, що передбачає радіацій-
ний контроль продуктів харчу-
вання та інформаційне забез-
печення населення [6].

Метою дослідження був
аналіз динаміки вмісту радіо-
нуклідів 137Cs в організмі дітей,
які проживають в Іванківсь -
кому та Поліському районах
Київської області, з урахуван-
ням віку і статі, а також з ураху-
ванням реалізації програми
протирадіаційної безпеки, пе -
редбаченої проектом Євро -
пейської Комісії.

Матеріали та методи. Про -
тягом 2014-2017 років викона-
но 10392 СВЛ-вимірювання у
дітей віком до 18 років, які
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The current radiation and environmental situation
in the raions of Kyiv region the most affected the
Chornobyl nuclear power plant accident indi-
cates that there is a necessity to continue moni-
toring levels of radioactive contamination of
foods of forest origin, as well as incorporated
137Cs concentrations in the residents of these
areas. The children’s population have a higher
radiosensitivity and it should be the prior moni-
tored group.
Objective: We analyzed the dynamics of 137Cs
concentrations in children residing in Ivankiv and
Polissia raions, Kyiv region, taking into account
their age and gender and the implementation of
the radiation safety programme foreseen by the
European Commission project.
Material and methods: Radiometric, mathe-

matical and statistical methods.
Results:10,392 SHI measurements of radionu-
clide levels in children aged 0-18 years old were
conducted during 2014-2017. Cases with rela-
tively low median values for 137Cs specific activity
in the organism was an average of 95.0%,
including in the groups of boys and girlsThe criti-
cal group included children with radiocaesium
levels over 5.0 Bq/kg. The highest concentra-
tions of 137Cs in children were reported in
October-January, i.e. during the period of inten-
sive harvesting and consumption of mushrooms.
In dynamicsof 2014-2017, the probably high
specific activity of radiocaesium was found in the
children aged 6.0-11.0 years old in comparison
with the age group of 12.0-18.0 years old. The
maximum value of 137Cs specific activity in a
child's organism (307.29 Bq/kg) was recorded in
2014-2015. Informing the population of Ivankiv
and Polissia raions on radiation safety allowed to
have the proportion of 137Cs radionuclides in the
organism (over 5.0 Bq/kg) in the examined
group of children.

Keywords: SHI measurements, children,
incorporated radiocaesium, radioactive 
contamination, Chornobyl nuclear power
plant accident.

Параметр 137Cs, Бк/к

Період обстеження* І ІІ ІІІ

Обидві
статі

Кількість вимірювань 3736 3423 3233

Статистика критерію 0,423 0,409 0,359

Асимптотична значимість (2-стороння), р** 0,0001 0,0001 0,0001

Хлоп-
чики

Кількість вимірювань 1861 1714 1617

Статистика критерію 0,425 0,425 0,353

Асимптотична значимість (2-стороння), р 0,0001 0,0001 0,0001

Дів-
чатка

Кількість вимірювань 1875 1709 1616

Статистика критерію 0,416 0,382 0,365

Асимптотична значимість (2-стороння), р 0,0001 0,0001 0,0001

Примітка. * – I (2014-2015), II (2015-2016), III (2016-2017); 
** – відхилення від нормального розподілу вважається 
істотним за значення р<0,05, у цьому випадку для відповідних
змінних слід застосовувати непараметричні тести.

Таблиця 1
Результати перевірки вибірки СВЛ-вимірювань дитячого

населення на нормальність розподілу за критерієм
Колмогорова-Смирнова за 2014-2017 роки
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проживають в Іванківському та
Поліському районах Київської
області, що межують з Чорно -
бильською зоною відчуження.

Вимірювання питомої ак -
тивності 137Cs проводилося
на 3-детекторному спектро-
метрі випромінювання люди-
ни «СИЧ-АКП-3», виготовле-
ному в Україні ТОВ НВП
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД».
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Час експозиції склав 10 хви-
лин. Спектрометр забезпечує
точність вимірювання за вмі-
сту 137Cs в організмі до
5 Бк/кг (похибка вимірювань
не перевищує 30%).

Прилади «СИЧ-АКП-3» вста-
новлено у радіометричній ла -
бораторії Іванківської цент-
ральної районної лікарні, де
проводилася щорічна метро-

логічна повірка їх. Регулярне
обслуговування і тестування
приладів здійснюється фір-
мою-виробником. Для авто-
матичної обробки спектрів,
розрахунку питомої активності
радіоактивних елементів і збе-
реження отриманої інформації
використовувалося програм-
не забезпечення приладу
«АКWin». Відповідно до Наказу
МОЗ України від 14.02.2012
[7] радіометричне і антропо-
метричні обстеження дітей, а
також обробка їхніх персо-
нальних даних було проведено
за згодою батьків. 

Статистична обробка отри-
маних результатів здійснюва-
лася за допомогою програми
IBM SPSS Statistics 22 (США).
Для показників, що аналізува-
лися, розраховувалися медіа-
на (Me), інтерквартильний
розмах (ІКР), мінімальні і мак-
симальні значення парамет-
рів, процентилі. Було проведе-
но перевірку гіпотези про вид
розподілу (критерій Колмого -
рова-Смирнова). Результати
перевірки вибірки на нормаль-
ність розподілу та підтверд-
ження можливості викори-
стання непараметричних ме -
тодів статистики наведено у
таблиці 1. Критичний рівень
достовірності нульової стати-
стичної гіпотези (р) прийнято
за 0,05.

Результати досліджень.
За період з 2014 по 2017 рік
радіометричне обстеження
пройшло 10392 дітей, у серед-
ньому 3464 осіб на рік. 

Основну масу обстежених
становили діти шкільного віку
(6,0-18,0 років), питома вага
дошкільнят варіювала від 3,5%
до 7,3% залежно від періоду
дослідження (табл. 2). Зва -
жаючи на переважання школя-
рів серед обстежених дітей
радіологічні вимірювання про-
водилися відповідно до термі-
нів проведення шкільних за -
нять, тому період радіологічно-
го обстеження починався у
жовтні і закінчувався у травні-
червні. 

Аналіз узагальнених резуль-
татів СВЛ-вимірювань пока-
зав, що в організмі 93,0-6,0%
обстежених дітей реєструва-
лися відносно низькі значення
медіан питомої активності
137Cs, у тому числі у групах
хлопчиків і дівчаток (табл. 3).

Період 
вимірювань,

роки

Кількість СВЛ-вимірювань 
у вікових групах (роки) % 

школярівУсі вікові
групи 0-2 3-5 6-11 12–18

2014-2015 3736 11 237 1742 1746 93,4

2015-2016 3423 5 114 1745 1559 96,5

2016-2017 3233 7 229 1498 1499 92,7

Разом 10 392 23 580 4985 4804 94,2

Період 
вимірювань,

роки

Кількість
дітей

Рівень вмісту в організмі 137Cs, Бк×кг-1

Медіана ІКР 90 -
квантиль

Максимальне
значення

Обидві статі

2014-2015 3736 2,09 1,64-2,62 3,23 307,29

2015-2016 3423 2,05 1,63-2,54 2,92 199,38

2016-2017 3233 2,04 1,63-2,54 2,91 77,33

Хлопчики

2014-2015 1861 2,14 1,65-2,63 3,34 307,29

2015-2016 1714 2,08 1,64-2,54 2,90 199,38

2016-2017 1617 2,06 1,66-2,54 2,87 45,82

Дівчатка

2014-2015 1875 2,02 1,63-2,61 3,14 126,4

2015-2016 1709 2,00 1,62-2,54 2,94 118,51

2016-2017 1616 2,02 1,62-2,53 2,93 77,33

Показ-
ник

Періоди
порівняння* 

Значення U-критерію Манна-Уїтні, 
рівень значущості p

Загальна група Хлопчики Дівчатка 

П
и

то
м

а
ак

ти
вн

іс
ть

1
3

7
C

s,
 Б

к/
кг

 I - II U = 6109814,0;
р = 0,001

U = 1509422,0;
р = 0,006

U = 1544165,0;
р = 0,061

I – III U = 5761112,0;
р = 0,001

U = 1419325,5;
р = 0,004

U = 1458358,0;
р = 0,56

II – III U = 5525193,0;
р = 0,918

U = 1381730,0;
р = 0,884

U = 1379122,0;
р = 0,950

Примітка до таблиць 4 і 6: 
* - I (2014-2015), II (2015-2016), III (2016-2017). 

Таблиця 4
Результати порівняння питомої активності 137Cs 

в організмі дітей, обстежених у різні роки проведення
скринінгу, за допомогою непараметричного 

U-критерію Манна-Уїтні

Таблиця 3
Результати статистичного аналізу індивідуальних 

показників питомої активності інкорпорованого 137Cs 
у дітей із досліджуваних районів Київської області

Таблиця 2
Кількість СВЛ-вимірювань, проведених 

у дитячого населення Іванківського і Поліського 
районів Київської області різних вікових груп 

залежно від періоду дослідження
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Проте слід зазначити, що у
період вимірювань (2014-
2015) у групі хлопчиків було
зареєстровано випадок, коли
питома активність 137Cs в
організмі склала 307,29 Бк/кг.
При цьому у групі дівчаток
максимальне значення пито-
мої активності 137Cs в організ-
мі було 126,4 Бк/кг.

При вимірюванні у 2015-
2016 роках максимальні зна-
чення питомої активності 137Cs
в організмі зареєстровано у
групі хлопчиків на рівні 199,38
Бк/кг, у групі дівчаток – на рівні
118,51 Бк/кг.

У 2016-2017 роках макси-
мальні значення питомої ак -
тивності 137Cs в організмі ви -
явлено у групі хлопчиків на
рівні 45,82 Бк/кг, у групі дівча-
ток – на рівні 77,33 Бк/кг.

Статистично підтверджено
зниження вмісту радіонуклідів
137Cs в організмі дітей при
вимірюванні у періоди 2015-
2016 рр. і 2016-2017 рр.,
порівняно з періодом 2014-
2015 рр. (табл. 3 і 4). Особливо
чітко це представлене при
виділенні груп дітей з показни-
ками питомої активності 137Cs
в організмі понад 5,0 Бк/кг

(табл. 5, 6). У перший рік вимі-
рювань відносна кількість
дітей з питомою активністю
137Cs в організмі понад 5,0 Бк
/кг була статистично більшою
порівняно з наступними рока-
ми вимірювань (табл. 6).

Виявлення дітей з вмістом в
організмі 137Cs понад 5 Бк/кг
(група підвищеного радіаційно-

го ризику) є важливим з кількох
причин, і на них має бути звер-
нена увага під час оцінки стану
здоров’я і ролі радіаційного
фактора. Ці діти мають бути
об’єктом адресних захисних
заходів щодо зниження опромі-
нення. Крім того, виявлення
закономірностей формування
підвищеного вмісту радіоцезію
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
137CS В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КИЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ГРАНИЧАЩИХ С ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
ЗОНОЙ ОТЧУЖДЕНИЯ 
1Дубовая Н.Ф., 2Бандажевский Ю.И.
1Национальная медицинская академия
последипломного образования 
им. П.Л. Шупика, МЗ Украины, г. Киев
2Координационный аналитический центр
«Экология и здоровье», г. Иванков, Украина

Существующая радиационно-экологическая
ситуация в наиболее пострадавших от аварии
на Чернобыльской атомной электростанции
районах Киевской области свидетельствует о
необходимости продолжения мониторинга
уровней радиоактивного загрязнения продук-
тов питания, особенно лесного происхожде-
ния, а также содержания инкорпорированного
137Cs у жителей этих территорий.
Приоритетной контролируемой группой
должно стать детское население, имеющее
более высокую радиочувствительность. 
Целью исследования было проанализиро-
вать динамику содержания радионуклидов
137Cs в организме детей, проживающих в
Иванковском и Полесском районах Киевской
области, с учетом возраста и пола, а также с
учетом реализации программы противора-
диационной безопасности, предусмотренной
проектом Европейской Комиссии. 

Материалы и методы. Радиометрический,
математико-статистический.
Результаты. За 2014-2017 годы было прове-
дено 10392 СИЧ-измерения у детей в возрас-
те 0-18 лет. Случаи с относительно низкими
значениями медиан удельной активности
137Cs в организме составили в среднем 95,0%
в группах мальчиков и девочек. В критиче-
скую группу были отнесены дети с уровнем
радиоцезия в организме выше 5,0 Бк/кг.
Наибольшие уровни содержания 137Cs в орга-
низме детей регистрировались в октябре-
январе, т.е. в период интенсивной заготовки и
потребления грибов. В динамике за 2014-
2017 годы достоверно высокая удельная
активность радиоцезия выявлена у детей в
возрасте 6,0-11,0 лет по сравнению с воз-
растной группой 12,0-18,0 лет. Максимальное
значение удельной активности 137Cs в орга-
низме ребенка (307,29 Бк/кг) зарегистриро-
вано в 2014-2015 годах. Информирование
населения Иванковского и Полесского рай-
онов по вопросам противорадиационной бе -
зопасности позволило уменьшить в обсле-
дуемой группе детей удельный вес случаев
содержания радионуклидов 137Cs в организме
свыше 5,0 Бк/кг в два раза.

Ключевые слова: СИЧ-измерения, дети,
инкорпорированный радиоцезий,
радиоактивное загрязнение, авария на
Чернобыльской АЭС.

Період 
вимірювань,

роки

Кількість
дітей

Рівень 

Медіана ІКР 90%-
квантиль

Максимальне
значення

Обидві статі

2014-2015Д 267 13,5 9,03-23,81 50,75 307,29

2015-2016 155 11,5 8,43-17,81 29,92 199,38

2016-2017 119 10,2 7,75-15,5 25,39 77,33

Хлопчики

2014-2015 149 12,5 8,87-25,0 59,5 307,29

2015-2016 83 11,5 8,56-19,80 45,29 199,38

2016-2017 64 10,2 7,68-14,7 25,33 45,82

Дівчатка

2014-2015 118 14,4 9,41-23,2 41,6 126,4

2015-2016 72 11,4 8,40-14,55 29,04 118,51

2016-2017 55 10,2 7,84-16,0 31,6 77,3

Таблиця 5
Результати статистичного аналізу вмісту 

інкорпорованого 137Cs (понад 5,0 Бк/кг) у дітей 
з досліджуваних районів Київської області
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в організмі у цих дітей дозво-
лить виробити критерії першо-
чергового реагування у випад-
ках можливих у майбутньому
радіаційних аварій.

Аналіз результатів СВЛ-
вимірювань протягом 2014-
2015 років показав достовірно
більший внесок хлопчиків
порівняно з дівчатками у групу
з вмістом 137Cs в організмі
понад 5,0 Бк/кг (табл. 8).

Вивченням вікових характе-
ристик групи підвищеного
радіаційного ризику (вміст
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137Cs в організмі дітей понад
5,0 Бк /кг) встановлено, що
більш високі значення медіан
інкорпорованого 137Cs реєст -
рувалися в осіб віком 6,0-11,0
років порівняно з особами
віком 12,0-18,0 років у динамі-
ці за 2014-2017 роки (табл. 9 і
10). Таким чином, діти молод-
шого шкільного віку піддають-
ся більшому радіоактивному
впливу порівняно з дітьми
старшого шкільного віку.

Отримані дані СВЛ-вимірю-
вань дозволили виділити групу

дітей підвищеного радіаційно-
го ризику і провести їх анкету-
вання з метою вивчення особ-
ливостей раціону харчування.
У разі виявлення радіаційним
контролем підвищеного вмісту
137Cs в організмі дитини усім
членам родини рекомендува-
лося пройти кон троль на СВЛ-
установці. Для з’ясування
джерела забруднення радіо-
нуклідами організму дитини
батькам пропонувалося при-
нести на дослідження най-
більш вживані родиною про-
дукти харчування: молоко,
картоплю, овочі, фрукти, гри -
би, ягоди тощо. 

Підсумки опитування пока-
зали, що діти віком 6,0-11,0
років з більшою частотою спо-
живали молочні продукти міс-
цевого походження порівняно
з групою дітей віком 12,0-18,0
років [8, 9].

Аналіз сезонного розподілу
результатів СВЛ-вимірювань у
дітей з рівнем вмісту 137Cs в
організмі понад 5,0 Бк/кг вия-
вив більш високі значення
медіани у жовтні, листопаді,
грудні і січні – періодах інтен-
сивної заготівлі та споживання
грибів (рис. 1).

Отримані результати свід-
чать про присутність радіацій-
ного чинника у довкіллі та
організмі дітей досліджуваних
районів через багато років
після аварії на ЧАЕС. Зва -
жаючи на здатність радіонуклі-
дів 137Cs інкорпоруватися,
навіть у відносно невеликих
кількостях викликати пошкод-
ження життєво важливих орга-
нів дитячого організму [10,
11], актуальним нині залиша-
ється питання протирадіацій-
ної безпеки.

Фактичні дані про ступінь
забруднення радіонуклідами
дитячого населення і продук-
тів харчування можуть бути
використані як потужний ін -
формаційний потенціал у ро -
боті місцевих центрів протира-
діаційної безпеки.

У рамках проекту Європей -
ської Комісії «Оздоровчі та
екологічні програми, пов’язані
з Чорнобильською зоною від-
чуження. Підготовка, навчання
і координація проектів з охо-
рони здоров’я» на базі Іван -
ківської центральної ра йонної
лікарні було створено інфор-
маційно-консультаційний
центр з питань гігієни і харчу-

Показник Періоди
порівняння*

Значення U-критерію Манна-Уїтні, 
рівень значущості p

Загальна група Хлопчики Дівчатка 

Питома
активність
137Cs, Бк/кг 

I - II U = 17520,0; р
= 0,009 

U = 5708,5; 
р = 0,332 

U = 3174,5; 
р = 0,004

I - III U = 11543,5; р
= 0,0001 

U = 3540,5; 
р = 0,003 

U = 2286,0; 
р = 0,002 

II - III U = 8102,5; 
р = 0,085 

U = 2165,5; 
р = 0,055 

U = 1906,5; 
р = 0,721 

Періоди 
вимірювань,

роки

Кількість
досліджених

дітей

Кількість СВЛ-вимірювань з питомою
активністю 137Cs в організмі дітей

менше 5,0 Бк/кг понад 5,0 Бк/кг

Абс.
число Питома вага Абс.

число
Питома

вага

2014-2015* 3736 3469 92,85±0,42 267 7,15±0,42

2015-2016 3423 3268 95,47±0,36 155 4,53±0,36

2016-2017 3233 3114 96,32±0,33 119 3,68±0,33

Періоди
вимірювань,

роки

Кількість
дітей

Хлопчики Дівчатка
Кількість

дітей 
Питома

вага
Кількість

дітей 
Питома

вага
2014-2015* 267 149 55,8±3,04 118 44,2±3,04

2015-2016 155 83 53,6±4,01 72 46,5±4,01

2016-2017 119 64 53,8±4,57 55 46,2±4,57

Примітка: * – виявлені достовірні відмінності між питомою
вагою хлопчиків і дівчаток з вмістом 137Cs в організмі 
понад 5,0 Бк/кг під час СВЛ-скринінгу у 2014-2015 роках 
(t = 2,7; p = 0,007422).

Таблиця 8
Розподіл дітей за статтю із досліджуваних районів
Київської області з рівнями інкорпорованого 137Cs в

організмі понад 5,0 Бк/кг у динамиці за 2014-2017 роки

Таблиця 7
Розподіл СВЛ-вимірювань дітей із досліджуваних 

районів Київської області з різними рівнями 
інкорпорованого 137Cs в організмі у динаміці 

протягом 2014-2017 років

Таблиця 6
Результати порівняння питомої активності 137Cs 

з рівнем понад 5,0 Бк/кг в організмі дітей, які 
досліджувались у різні роки проведення скринінгу за

допомогою непараметричного U-критерію Манна-Уїтні

Примітка: * – виявлені достовірні відмінності між питомою
вагою вмісту 137Cs в організмі дітей при порівнянні 
даних за 2014-2015 рр. з 2015-2016 рр. (t = 4,74; 
p = 0,0003); при порівнянні 2014-2015 рр. 
з 2016-2017 рр. (t = 6,5; p = 0,00001).
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вання, одним із завдань якого
було проведення роз’ясню-
вальної роботи серед насе-
лення Іванківського і Полісь -
кого районів щодо правил без-
печної життєдіяльності на ра -
діоактивно забрудненій тери-
торії та ведення здорового
способу життя. Особливий
акцент було зроблено на про-
веденні радіологічного конт-
ролю продуктів місцевого ви -
робництва та «дарів лісу»: ягід,
грибів, а також м’яса диких
тварин і риби. Різноманіття
форм реалізації інформаційної
роботи центру (рис. 2) з ме -
дичними працівниками, педа-
гогами та батьками дозволили
майже вдвічі скоротити часто-
ту реєстрації серед дитячого
контингенту випадків з рівня-
ми питомої активності радіо-
цезію в організмі понад 5,0 Бк
/кг (рис. 3 ).

Отримані результати свід-
чать про необхідність постій-
ного проведення протирадіа-
ційних заходів на території, що
постраждала від аварії на
Чорнобильській атомній елек-
тростанції. Окрім радіологіч-
ного контролю населення і
продуктів харчування, вони
мають передбачати інформа-
ційну програму, а також про-
ведення щорічних медичних
обстежень дітей і підлітків.

Висновки
У віддалений період після

аварії на Чорнобильській атом -
ній електростанції на радіо-
активно забруднених терито-
ріях актуальним залишається
питання проникнення радіо-
нуклідів 137Cs в організм жите-
лів, особливо дітей, про що
свідчать результати прямих
СВЛ-вимірювань. Найбільші
рівні питомої активності 137Cs в
організмі дітей Іванківського і
Поліського районів реєструва-
лися у жовтні-січні, тобто у
період інтенсивної заготівлі та
споживання грибів.

2. Порівняльний аналіз роз-
поділу результатів СВЛ-вимі-
рювань з урахуванням віку
виявив достовірно більший
вміст радіонуклідів 137Cs в ор -
ганізмі дітей обох статей віком
6,0-11,0 років порівняно з
дітьми віком 12,0-18,0 років у
динаміці за 2014-2017 роки.
Таким чином, діти молодшого
шкільного віку піддаються
більшому радіаційного впливу
порівняно зі старшими дітьми.

Причиною цього явища може
бути його тісніший зв’язок з
продуктами харчування місце-
вого походження, передусім
молоком корів. 

3. Незважаючи на те, що в
організмі більшості дітей вміст
радіонуклідів 137Cs не переви-
щував 5 Бк/кг, слід звернути
увагу на те, що 7,2% (267 із
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Періоди
вимірювань, 

роки

Кількість
дітей

Рівень вмісту в організмі 137Cs, Бк×кг-1

Медіана ІКР 90%-
квантиль

Максимальне
значення

Вікова група дітей 6,0-11,0 років

2014-2015 60 18,4 13,3-28,0 39,7 92,6

2015-2016 39 15,0 10,9-24,4 38,2 59,8

2016-2017 30 15,9 11,6-24,7 41,2 75,6

Вікова група дітей 12,0-18,0 років

2014-2015 207 11,7 8,44-22,0 52,84 307,4

2015-2016 116 10,5 7,83-15,1 26,36 118,5

2016-2017 89 9,01 7,61-13,5 16,71 77,3

Показник
Період*
вимірю-

вання 

Групи
порів-
няння

Чисельність
групи 

порівняння

Середній
ранг

Значення 
U-критерію, рівень

значущості p

Питома
активність
137Cs,
Бк/кг 

I
А 60 164,33 U = 4390,5; 

р = 0,001В 207 125,21

II
А 39 100,51 U = 1384,0; 

р = 0,0001В 116 70,43

III
А 30 83,50 U = 630,0; 

р = 0,0001В 89 52,08

Примітка: * – I (2014-2015), II (2015-2016), III (2016-2017); 
А – група дітей віком 6,0-11,0 років, 
В – група дітей віком 12,0-18,0 років.

Таблиця 10
Результати порівняння питомої активності 137Cs 

з вмістом понад 5,0 Бк/кг в організмі дітей різного віку,
які пройшли СВЛ-вимірювання у 2014-2017 роках

Таблиця 9
Результати статистичного аналізу індивідуального 

вмісту інкорпорованого 137Cs (понад 5,0 Бк/кг) у дітей 
із досліджуваних районів Київської області 

за віковими групами

Рисунок 1
Сезонний розподіл результатів СВЛ-вимірювань у

дітей з рівнем вмісту 137Cs в організмі понад 5,0 Бк/кг
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3736) обстежених дітей у
2014-2015 роках зазнавали
значного радіаційного впливу
(максимальна питома актив-
ність 137Cs в організмі дитини
склала 307,29 Бк/кг). 

4. Поінформування населен-
ня Іванківського і Поліського
районів з питань протирадіа-
ційної безпеки дозволило
зменшити в обстежуваній гру -
пі дітей відносну кількість
випадків вмісту радіонуклідів
137Cs в організмі понад 5,0 Бк
/кг від 7,2% до 3,7%. 

5. Проведені дослідження
свідчать про необхідність про-
ведення нині на території, що
постраждала від аварії на
Чорнобильській атомній елек-
тростанції, протирадіаційних
заходів, що передбачають ра -
діологічний контроль населен-
ня і продуктів харчування, ін -
формаційний блок і медичне
обстеження дітей і підлітків. 
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