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МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНОГО ВИКИДУ 131І. ПРОЦЕСИ ДОЗОУТВОРЕННЯ
Досліджували особливості накопичення 131І та дозоутворення в організмі лабораторних щурів за умов
моделювання тривалого надходження ізотопу внаслідок аварійного «залпового» викиду ізотопу в довкілля.
Оптимізовано функцію зміни маси щитоподібної залози (ЩЗ) унаслідок накопичення в органі поглиненої дози.
Установлено граничну поглинену дозу, за якої ЩЗ перестає функціонувати й відбувається майже повна
деструкція тироїдної тканини. Оцінено залишкову масу тканини ЩЗ після радіаційного руйнування органа.
Описано особливості процесів дозоутворення в інших органах і тканинах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА 131І. ПРОЦЕССЫ ДОЗООБРАЗОВАНИЯ
Исследовали особенности накопления 131І и дозообразование в организме лабораторных крыс в условиях
моделирования длительного поступления изотопа в результате аварийного «залпового» выброса изотопа в
окружающую среду. Оптимизировано функцию изменения массы щитовидной железы (ЩЖ) вследствие
накопления в органе поглощенной дозы. Установлена предельная поглощенная доза, при которой ЩЖ
прекращает функционировать и происходит почти полная деструкция тироидной ткани. Оценена остаточная
масса ткани ЩЖ после радиационного разрушения органа. Описаны особенности процессов дозообразования в
других органах и тканях.
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SIMULATION OF 131І EMERGENCY EMISSION. PROCESSES OF DOSE FORMATION
Kinetics of 131I and dose formation in tissues and organs of laboratory Wistar rats in a simulation of long entry of the
isotope were studied. The function of weight of the thyroid gland changes due to accumulation of absorbed dose in the
body was optimized. Maximum activity of the initial ingestion of the isotope in the body, above which the thyroid tissue
loses its ability to retain iodine was substantiated. Residual thyroid tissue mass after radiation damage was estimated.
Features of the processes of dose formation in other tissues and organs were described.
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